
M\ simt binecuvîntat c\ am r\d\cinile în
istoria plin\ de demnitate a României

Recunosc că sînt puţin obsesiv-
compulsiv, dar toţi neurochirurgii

sînt așa. | PAGINILE 8-9

Interviu cu cu doctorul Ștefan Mindea, cel mai tînăr șef al Clinicii de Neurochirurgie de la Spitalul Stanford

Pawel Kuczynski, un artist polonez
care adesea în lucrări critică societatea
sau diverse evenimente semnificative,
are o ilustrație, „Loop” (en.: „Buclă”),
cu o mînă de revoluționari care se chi -
nuie să dea jos o statuie ce aduce a -
minte de celebrele sculpturi cu Lenin,
doar ca atunci cînd cu greu au adus-o la
pămînt să fie înlocuită cu alta la fel; de-
aici bucla: patru statui identice stau la
capetele unui dispozitiv ca un fel de
moară înfiptă în pămînt și, oricît s-ar
chinui să-l dea jos pe Lenin, acesta va fi
urmat de altul la fel.

Cu o situație similară par să se
confrunte și protestatarii ucraineni.
Partea violentă a revoltei lor se apropie
de sfîrșit. Președintele a fugit la Harkov,
în estul rusofon al țării, de unde de -
clară, alături de liderii din regiune, că
nu recunoaște noua putere de la Kiev,
în să cei din capitală au programat
alegeri anticipate pe 25 mai. Au evitat
astfel și adoptarea legii marțiale, care ar
fi adus doar alte morți de oameni ne vi -
no vați. Cine va veni în locul lui Ia nu -
kovici și ai lui, însă? Aici e marea mi ză.
Desigur ucrainenii EuroMaidanului nu
își doresc un Iliescu al lor, oricine ar fi,
care să-și însușească revoluția și noua
putere. Și în astfel de perioade tulburi și
instabile lucrurile sînt fragile și oamenii
ușor de influențat.

Partea bună e că protestatarii sînt
conștienți de pericol. Sîmbătă, la ae ro -
por  tul din Kiev, i-au oprit pe Iulia Ti -
moșenko, fost prim ministru, proaspăt
eliberată din închisoare, și Arsenie Iat -
seniuk, apropiat al acesteia, și le-au a -
mintit că „revoluția am făcut-o noi, nu
voi”; iar la o aroganță a unuia dintre
po liticieni, i-au spus lui Iatseniuk că
„atitudinea față de oameni trebuie să fie
una plină de respect. Nici măcar nu 
v-ați întors la putere deja îi priviți de
sus”. E îmbucurător faptul că Eu ro -
Maidanul nu pare să se lase ușor pă că -
lit. Cu toată imaginea Iuliei Timo șen ko
de politician persecutat politic și coada
ei atent împletită, după indicațiile con-
sultantului de imagine – care i-a gîndit

un chip mai apropiat de popor (parcă
mai știm unul) –, lumea-i încă ține
minte legăturile de afaceri dubioase,
inclusiv cu Rusia.

Cel mai probabil, poporul ucrainean
care s-a revoltat și-a ieșit în stradă va fi
nevoit să aleagă, cum adesea se în tîm -
plă, răul cel mai mic. Opțiuni multe nu
sînt și fiecare dintre ele prezintă mari
semne de întrebare. Trebuie să-i lăudăm
însă, chiar să-i privim cu admirație,
pen tru perseverența cu care au luptat în
ultimele trei luni și pentru că n-au dat
înapoi chiar cînd conducerea juca mur -
dar. Există zvonuri că lunetiștii trăgeau
în protestatari la picioare, doar pentru
a-i ademeni pe medici, care la rîndul lor
erau împușcați în cap sau gît.

Avem multe de învățat de la vecinii
noștri de la nord-est, și le doresc și lor
să învețe din istoria noastră post de cem -
bristă. Să nu lase nici un Iliescu sau Ilie -
sko vici să-și facă drum peste ca davre ca
să ajungă pe un tron nemeritat. Iar dacă
chiar va fi să aleagă răul cel mai mic, să
se revolte cu aceeași pasiune și la anul
și oricînd va fi cazul. Să-i facă pe
politicieni să înțeleagă că oricînd îi
poate paște un nou EuroMaidan. n
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Revolta studen]ilor
putea s\ aduc\ Revolu]ia
cu doi ani mai devreme

POVEȘTI FĂRĂ TIMBRU

EDITORIAL

EuroMaidan și
bucla lui Pavel

l dacă a doua zi stu den ții ar fi reușit să treacă
Bahluiul și mișcării lor să li se alăture și cea a
muncitorilor atunci revolta din 1987 ar fi avut
altă amploare. | PAGINA 5

V\mile de fiere ale
României care se
întoarce acas\

Piața Independenței din Kiev, înainte și în timpul protestelor.
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secretar general de redacţie

stoleruioan@gmail.com
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Revolu]ia ucrainean\ abia începe
Deși estul rusofon nu recunoaște noua putere de la Kiev, alegerile anticipate
au fost stabilite pentru 25 mai.

Președintele Victor Ianukovici a fugit în Harkov, oraș estic al
Ucrainei, rusofon. Alături de liderii de acolo a declarat că nu

recunoaște noua putere instalată în locul său. Iulia Timoșenko, fost
prim ministru, a fost eliberată și s-a întors la Kiev, însă protestatarii
sînt sceptici, și au toate motivele să fie. Nu vor ca revoluția pe care au 

plătit-o cu viețile a aproximativ 100 de oameni să le fie furată de alți
oligarhi, alte interese. „Noi am făcut revoluția asta, țineți minte!”, le-au
spus Iuliei Timoșenko și lui Arsenie Iatseniuk, apropiat al fostului
premier. Deși pare că greul a trecut, perioada decisivă acum începe. 
| detalii în PAGINA 13

Cei plecați să muncească în străinătate străbat
continentul cu fruntea sus. | PAGINILE 10-11
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ACADEMIA DE GARDĂ

Judecătorul Dănileţ
cere sancţionarea unui
student la Drept
l Cristi Dănileț spune că pe 4 februarie
ar fi găsit pe pagina sa de Facebook un
me saj cu mai multe injurii la a dre sa lui
și a familiei sale. | PAGINA 3

PASTILA DE DUPĂ

Cenușăreasă la fileul
tricolor
l Simona Halep a cîștigat al șaptelea
titlu WTA, urcînd pe poziția a șaptea în
topul celor mai bune tenismene in lume
l ea a devenit „minunea” care n-are
cum să ne ajute pe fiecare în parte și
nici pe toți, ca neam.  | PAGINA 6

1001 DE CHIPURI

Ghizi pentru graiul
românesc
l studenții străini explorează țara
noastră prin intermediul profesorilor 
| PAGINA 7
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Reziden]ii înc\ nu [i-au primit 
bursele pe 2014

În c\utarea celor mai buni
profesori din ]ar\

Bursele medicilor rezidenți
încă nu au venit, fiindcă ordinul
de ministru prin care se decide
alocarea acestora, deși există, nu a
fost încă semnat. Iar dacă acest
ordin nu va fi semnat pînă săptă -
mîna viitoare, există posibilitatea
ca rezidenții să mai aștepte încă o
lună de zile pînă își vor primi
bursele de 670 de lei pe care Mi -
nisterul Sănătății și cel al Edu -
cației Naționale le-au promis la
începutul anului. 

„Textul propriu-zis este re -
dactat, însă lipsește parafarea a -
ces tuia și atunci a apărut această
situație. Oricum, bursele medi ci -
lor rezidenți nu se vor achita oda -
tă cu salariul acestora, ci se vor da
în ultima săptămînă a lunii. Prin
urmare, dacă pînă săptămîna vii -
toare actul nu va fi semnat, burse-

le vor veni cel mai probabil în mar -
tie și pentru lunile anterioare“, a
declarat prof. univ. dr. Vasile
Astărăstoae, președinte al Cole -

giului Medicilor din România. 
Ministerul Sănătății a ajuns la

această formulă de a oferi 670 de
lei rezidenților ca suplimentare a
salariului de bază fiindcă, acordat
sub formă de bursă, ajutorul
bănesc nu ar mai fi impozitat. 

De bursă vor beneficia toți cei
care au încheiat un contract
individual de muncă pe perioadă
determinată sau nedeterminată cu

un anumit spital, însă nu o vor
putea primi rezidenții care sînt în
concediu de maternitate, de o -
dihnă, care îndeplinesc o funcție
de conducere salarizată în sindi -
cat, care au contractul de muncă

suspendat sau care sînt arestați
preventiv. 

Totodată, nici rezidenții care,
prin diferite angajamente, au un
sa lariu brut mai mare de 3.000 de
lei nu vor putea să pri mească bur -
sa de 670 de lei.

În prezent, în România există
aproximativ 14.000 de medici re -
zidenți, iar salariul lor se înca drea -
 ză între 970 și 1.407 lei, în funcție
de anul în care se află. n

Studenții români își vor pu tea
nominaliza și înscrie profe sorii
pentru distincția de „Profesor Bo -
lo gna” pînă pe 23 martie. Aceș tia
vor completa un formular de în -
 scriere, însoțit de motivația ale ge rii
accesînd site-ul www.profita ri.ro. 

„Profesorul Bologna este cel ca -
re îl supraveghează, îi setează o di -
recție și îl sprijină pe student, în -
cercînd să delimiteze acele carac -
teristici care îl definesc și îl reco -
man dă pentru o anumită carieră.
De asemenea, el este cel care trans -
for mă un curs prăfuit în unul
interactiv”, a declarat Cristi Po pes -
cu, vi ce președinte educațional al
Ali an ței Naționale a Organi za ți i lor
Stu dențești din România (ANOSR)
și coordonator al proiectului.

Pe baza unui punctaj, primii
100 de profesori vor fi premiați în
cadrul Galei Profesorului Bologna
care va avea loc la București, în
perioada 9 — 12 mai. „A trecut o
săp tămînă de cînd am dat startul
în scrierilor și deja au fost no mi na -

lizați 300 de profesori, foarte mulți
spunem noi, în condițiile în care în
anii anteriori totalul era de 600 de
profesori, iar pînă la finalul în scri -
erilor mai este încă o lună”, a de -
clarat Emilia Popa, vicepreședinte
al Sindicatul Stu den ți lor din Fa -
cul tatea de Ciber netică, Sta tistică
și Informatică de Ges ti une (SiSC)
București și coordonator al proiec-
tului. 

Din cei 300 de profesori no -
minalizați, 15 sînt de Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, iar doi de
la Univer si tatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF).
„No u ta tea adusă de ediția din
acest an este aceea că am dat șansa
stu denților să scrie ar ticole despre
pro fesorii care au fost deja pre mi -
ați”, a mai adăugat Emi lia Popa.
Ga la Profesorului Bolo gna este
organizată de SiSC și Asociația
Stu denților în Contabilitate și
Infor ma  tică de Gestiune (ASCIG),
mem bre ale ANOSR și se află la a
VII-a ediție. n

Judecătorul Cristi Dănileț, membru al Consiliului Superior al Ma -
gistraturii, a trimis un memoriu către Facultatea de Drept a Universității
„Alexandru Ioan Cuza“ din Iași și Asociația Europeană a Studenților la
Drept (ELSA), prin care cere luarea „unor măsuri statutare“ cu privire la
studentul Alexandrin Rez nic, membru al asociației. Cristi Dănileț
argumentează că pe 4 februarie ar fi găsit pe pagina sa de Facebook un
me saj cu mai multe injurii la a dre sa lui și a familiei sale pe care, înainte
de a-l șterge, a observat că pri mise un like din partea stu dentului. Acesta
a susținut că fusese vorba de o greșeală, dar Cristi Dăni leț a găsit pu -
blicate pe pagina personală de Face book a lui Alexandrin Reznic mai
mul te frînturi din conversațiile per  so nale pe care judectorul le purtase
cu studentul de-a lungul timpu lui, însoțite de diverse comentarii. „Pos -
tarea lui a însoțit-o de anumite co mentarii privind funcția, numele,
trăsăturile fizice prin care mă de ni grează în mod direct: «gafă e ceea ce
a făcut natura cînd ai fost adus pe lume», «slugă», «judecătorul lui peș -
te», «accident al naturii», «Mo ta nul Dă nilă», «persoană care nu pricepe
nimic din ce se întîmplă în jurul lui»“, a precizat Cristi Dănileț în memoriul
adresat facultății și ligii.

Conducerea facultății susține că nu are ce măsuri să ia împotriva
studentului. „Acum eu înțeleg că ei și-au reglat raporturile, asociația cu
dom nul judecător, iar decanul nu poate să monitorizeze ce fac studenții
pe Facebook, viața privată e problema fiecăruia. În discuțiile purtate în -
tre judecător și student pe Facebook nu are nici un amestec decanul“, a
precizat prof. univ. dr. Tudorel Toader, decan al Facultății de Drept și
judecător al Curții Constituționale a României. Studentul s-a retras din
ELSA, precizînd că nu neagă nimic din ceea ce s-a întîmplat. n

de Cătălin HOPULELE| catalin.hopulele@yahoo.com

de Mădălina OLARIU | madalina.olariu@yahoo.com

Există posibilitatea ca aceștia să mai aștepte încă o lună
pînă ce li se vor da cei 670 de lei.

AM AUZIT CĂ...

Acordat sub formă de bursă, ajutorul bănesc nu poate fi impozitat.

Din Iași au fost nominalizate pînă acum 17 cadre didactice.

Cristi Dănileț a înaintat un memoriu Facultății de Drept.

Visul european al studenţilor,
recompensat

Studenții ieșeni din ani terminali se pot înscrie la con-
cursul de eseuri „Visul meu european”, organizat de Cen -
trul de Studii Europene (CSE) de la Universitatea „Alexan -
dru Ioan Cuza”. Participanții pot aborda subiecte precum
modul în care este văzută Uniunea Europeană de către ti -
neri, cum arată pentru aceștia o Europă ideală sau care sînt
oportunitățile și constrîngerile spațiului european.

Va fi acordat un premiu I în valoare de 360 de lei, pre-
miul al II-lea va fi de 285 de lei, locul al III-lea va fi recom -
pensat cu suma de 210 lei și va fi oferită și o mențiune în
va loare de 180 de lei. De asemenea, vor mai fi acordate ze -

ce burse de studiu, în valoare de 500 de lei, în cadrul pro-
gramului de Master în Studii Europene sau Dezvoltare Re -
gională, organizat de CSE. Bursele vor fi acordate în or di -
nea descrescătoare a punctajului final. Data limită de în -
scriere este 15 apri lie, iar eseurile trebuie trimise în format
PDF la adresa conferinte.cse@gmail.com. Finaliștii vor fi a -
nun țați pe 1 mai. (C.D.)

Informatica de weekend
Din luna martie, elevii și studenții ieșeni pot participa

la training-urile „FII Practic”, în domeniul IT, organizate
de Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni (ASII) de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Cele șase sesiuni de training-uri vor fi împărțite pe no -
uă arii: Graphic Design, Web- Front-end/ Back-end Deve -
lop ment, Android Development, iOS Development, Game
Development, Management Antreprenorial, Business A -
na lysis și Angular JS. „Pe parcursul celor două ore cît va
dura fiecare curs, participanții vor învăța cum să dezvolte
o aplicație sau cum să facă un joc cap-coadă. De asemenea,
vor avea ocazia și să-și alcătuiască propriul plan de afaceri.
La sfîrșitul celor șapte săptămîni, fiecare concurent trebuie
să își prezinte proiectul care va fi evaluat în ultima sesiune
de training-uri”, a declarat Cristian  Burac, coordonator
Re  lații Externe al ASII. Cursurile vor avea loc în corpul C
al Facultății de Informatică în fiecare weekend în perioada
1 martie-13 aprilie și vor fi susținute de reprezentanți ai
firmelor IT din Iași sau de profesori ai facultății. (M.O.)Ș
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De mîncat ce mai bem?
În ultima săptămînă studenții din

C4 nu prea au mîncat din pachetul de
acasă și s-au axat mai mult pe bere.
De suferit au avut femeile de servi ciu,
care în fiecare dimineață au trebuit
să care la gunoi găleți pline ochi. Du -
pă mo dul în care studenții au mur -
dărit toată bucă tăria, au spălat case -
rolele a flați încă sub stăpînirea berii.

În stand-by
Chiar dacă sesiunea i-a prins pe unii

studenți mai pe nepregătite și nu au exce-
lat nici în perioada de restanțe și măriri,
acum, cînd ar trebui ca Universitatea să
tragă linie și să afișeze situația buget/taxă,
situația pare să se fi inversat. De această
dată, instituția pare a fi prinsă pe picior
greșit, neterminîndu-și treaba la timp.

Singur te naști, singur
mori

Primarul Iașului se înscrie în sfîr -
șit în rîndul marilor conducători ai
lu mii. Silvio Berlusconi, de trei ori
pre mier al Italiei, a făcut asta de do -
uă ori. Președintele Franței, Francois
Hollande, a anunțat și el a luat marea
decizie. Se zvonește că și Obama ar pu -
tea face pasul de ci siv. Și cum un lider
local nu trebuie să ignore modelele
oferite de mai marii lumii, am aflat
recent că și al nostru divorțează. Ce?
Doar nu vă gîndeați la ceva serios.

Judecătorul Dănileţ cere
sancţionarea unui student 
de Cătălin HOPULELE|catalin.hopulele@yahoo.com

De suplimentarea la salariul de bază vor
beneficia toţi cei care au încheiat un
contract individual de muncă.
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Mă întreb cum percep studen -
ții noștri de-acum nebunia stu -
denților din urmă cu 27 de ani
care au ieșit în stradă fiindcă nu
mai suportau condițiile
mizerabile din amfiteatre și
cămine. Fiindcă de la dezideratul
„Vrem apă să ne spălăm și lumină
să-nvățăm!” a pornit pre-revo lu -
ția din Iașul universitar al anului
1987. De la o exasperare cruntă a
cuțitului ajuns și trecut prin os.
Era frig, era întuneric și era impo -
sibil pînă dincolo de Dumnezeu.
După cum spun adulții de-acum,
„rebelii” de-atunci, revolta a fost
spontană și s-a întîmplat să
crească într-o manifestare de pro -
porții universitare asupra
sistemului. Fiindcă pe-atunci a
face o facultate însemna să dormi
în camere înghețate bocnă cu
prize sigilate, să n-ai parte nici
mă  car de apă rece, să dîrdîi în
săli de clasă și să nu ai voie să
stai cu fesul pe cap dacă profeso -
rul de socialism nu permitea asta.
Dar, Doamne, cum puteau unii să
facă și să suporte asta și, mai ales,
de ce? De ce-ai fi scris toate
prostiile alea cu mîinile înghețate? 

Fără a cădea în idei preconce-
pute de tipul „facultatea nu mai e
ce-a fost” sau „studenții de-acum
sînt proști”, trebuie să admitem
că studenții de-acum sînt altfel.
Fiindcă s-au născut cu libertatea
curgîndu-le nonșalant prin vene.
Studenții noștri de-acum nu
așteaptă cuțitul să le ajungă la os.
Îl smulg direct din mîna profe-
sorului sau „dau dracului” sis -
temul care mai încearcă să li-l
strecoare printre coaste. Ei au
opțiuni, își permit să facă alegeri.
Pentru ei înfruntarea nu este o
mare scofală, este un drept. Dacă
ceva nu le convine, ripostează.
N-au ce să pățească. Ei nu au
cunoscut frica, nu au cunoscut
frigul crunt. Acela care para li -
zează creierul, la propriu. O sală

cu pereți care se coșcovesc sau
care are scaune prea tari ori nu
are proiector este o ofensă. Foarte
bine, n-au decît să sară peste acel
curs, care-i problema? N-ai
condiții, nu te duci. Și profesorii
sînt perfect de-acord cu asta, să
nu credeți că ei n-au prins între
timp gustul libertății.

Cum să-și mai strige studen -
ții, în vremurile astea, dreptul de
a învăța? Asta e o obligație, un
cal var, un supliciu. Poate mai de -
grabă au dreptul de-a fi tratați cu
delicatețe, de-a fi menajați, de-a fi
rugați să poftească să-și facă te -
mele, să citească măcar pe diago -
nală „cursul acela idiot”. Și cel
mai probabil, mai au și dreptate.

După 27 de ani e căldicel totul
aici, la noi, în Iașul universitar.
Libertatea asta în loc să facă
facultățile să freamăte de dorință
de cunoaștere, le-a aruncat în de -
ri zoriu. Degeaba apă, degeaba lu -
mină. Ceva e mai putred ca ni cio -
dată. Și face mai mult rău decît
comunismul și cenzura. Dar poa -
te că nu e libertatea. Și nimeni nu
pare să-și dea seama ce anume.
Cu atît mai puțin eu, care nu
înțeleg cu-adevărat nimic din
toate astea. Poate fiindcă am 27
de ani. n

ȘAH-MAT

După 27 
de ani

Laura PĂULEŢ
director

laura.paulet@gmail.com

La Agronomie, bugetarii au prioritate pe listele pentru abonamentele RATP.

Abonamentele la transportul în comun nu
sînt la fel pentru toţi studenţii ieșeni

Anul acesta, studenții ieșeni au
fost întîmpinați cu mai multe
schim bări legate de distribuirea
abonamen telor RATP.  Spre exem -
plu, cei care ur mează cursurile U -
ni versității „A lex andru Ioan Cuza”
din Iași (UAIC) nu mai pot be -
neficia de subvențiile pentru trans-
portul în comun în fiecare lună,
așa cum a fost posibil anul trecut.

În limita fondurilor alocate,
pen tru fiecare student la zi, buge-
tar, sînt disponibili, în medie, 95 de
lei. „Nu pot folosi banii din contul
subvenții pentru transport decît
pen  tru acest lucru. Legea contabi li -
tății îmi spune că nu am voie să fac
angajamente fără să am disponibil.
Știu cîți bani vin, în jur de 95 de lei
pe an pentru un student așa că an -
gajamentul maxim posibil este de
trei abonamente”, a explicat ing.
Bog dan-Eduard Pleșcan, directorul
general administrativ al UAIC. Din
prețul total al unui abo na ment,
studentul ajunge să plă teas că doar
20%, 50% fiind suportați de uni ve r -
sitate și restul de 30% de Primăria

Municipiului Iași. Astfel, un abona -
ment lunar cos tă cu reducerea pen -
tru un cursant ca re prezintă doar
carnetul de student aproximativ 60
de lei. „50% din acest abonament în -
seamnă, să spunem, 30 de lei. Din
95 de lei cît este subvenția pe an
pentru un stu dent, împărțit la 30
de lei, în seam nă că ajunge pentru

trei luni. Dacă disponibilul acesta
vine eșalonat, la fel trebuie să pro -
ce dez și eu. Dar dacă se constată că
acest consum de fonduri este mai
scăzut, sigur că atunci vom spune
că fiecare va a vea posibilitatea să
își poată lua și a patra adeverință”,
a completat di  rectorul general ad -
ministrativ al UAIC.

În cazul Universității de Medi -
cină și Farmacie „Gr. T. Popa” (UMF)
din Iași, sistemul de împărțire a abo -
namentelor RATP a rămas același

din ultimii cinci ani, deși Direcția
Ge  neral Administrativă a propus o
variantă nouă pentru anul univer-
sitar 2013 – 2014. „Sînt oferite 1600
de abonamente pe întreaga univer-
sitate, iar acestea se împart în fun c -
ție de clasamentul stabilit după re -
zultatele din anul trecut. Studenții
trebuie să contribuie cu 20% din

preț, adică aproximativ 13 lei și sînt
acoperite, spre exemplu, 150 de per -
soane din fiecare an la Medicină Ge -
nerală, cifrele pentru celelalte spe -
 cializări fiind proporționale cu nu -
mărul de studenți înscriși”, a ex  pli -
 cat Andreea Vranescu, pre șe din te -
le Societății Studenților Medi ciniști
din Iași (SSMI). 

Propunerea înain ta tă Primăriei
Iași anul acesta de UMF a fost ace -
ea de a împărți a bo namentele pe li -
nii de traseu, în să aceasta a fost re -

fuzată pe mo ti vul lipsei de fon duri.
Primăria aco pe ră, anual, 30% din
costurile to ta le pentru abona men -
tele stu den ți lor UMF, iar univer -
sitatea oferă o fi nanțare de 50%.

Studenții de la Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veteri -
nară „Ion Ionescu de la Brad”
(USAMV) își pot procura un a bo -
na ment lunar pe toate liniile tot
pen tru prețul de 13 lei. 

Diferența din acest an este aceea
că au pri o ritate studenții bugetari.
„Înainte, abona mentele se dădeau
aleatoriu, pri mul venit, primul ser -
vit. Însă acum se dau separat, mai
întîi pentru cei de la buget și apoi,
din cîte mai rămîn primesc și cei de
la taxă. Sin gura regulă, care a
rămas ace eași, este că cei care stau
în cămin nu pot primi abonamente
RATP cu reducere”, a precizat Ce -
zar Cons tan  tin Cociorbă, vice -
președintele Li gii Studenților de la
Facultatea de Zo otehnie a USAMV. 

Atît pentru studenții de la
USAMV, cît și pentru cei de la U -
niversitatea Tehnică „Georghe A sa -
 chi” din Iași, un abonament în treg
pe toate liniile costă 65 de lei. n

Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF)
din Iași a solicitat Minis te rului Să -
nătății ca Spitalul Clinic CF Iași și
Spitalul Clinic Județean de Ur gen -
țe „Sfântul Spiridon” Iași să trea că în
subordinea instituției de învă ță -
mînt superior. Această decizie vi ne
în urma publicării în Monitorul
Oficial, pe 13 februarie, a unei Ordo -
 nanțe de Urgență care prevede po -
sibilitatea univer si tă ților de medi -
cină de a prelua în administrarea
lor unități sanitare.

„La nivel declarativ sînt aceste
do uă spitale, din oferta minis tr u -

lui Nicolăescu. Trebuie să vedem
mai întîi care este situația fiecărui
spital în parte și în final ne vom
zice opțiunea”, a precizat prof. univ.
dr. Vasile Astărăstoae, rectorul UMF. 

Instituțiile medicale urmează
să treacă în administrarea UMF
prin   tr-o Hotărîre de Guvern. „De
par tea universității, avantajul este
că a re un spațiu de învățare și cer -
ce tare pe care îl administrează, deci
crește și calitatea cercetării și a în -
vățămîntului. De partea medi cală,
beneficiază de o sursă supli men ta -
ră de finanțare, pentru că uni ver si -
tățile pot să investească a cum di -

rect în spital și, de asemenea, ser -
vi ciile pot fi integrate în așa fel în -
cît să nu mai fie disparate. Se ur mă   -
rește și crearea unui centru de ex -
ce lență care crește și calitatea ac -
tului medical, dar și satisfacția pa -
cienților”, a completat rectorul UMF.

La nivelul țării, zece spitale vor
trece de în subo r di nea univer si -
tăților de me di cină și farmacie acre -
ditate. A ceas tă deci zi e este stipu la -
tă printr-o pre ve de re a Or do nan ței
de Urgen ță nr. 2/2014, ca re are în
vedere mo dificarea și com pletarea
Legii nr. 95/2006 pri vind reforma
în domeniul sănătății. n

Cursanţii de la „Cuza” nu mai au parte de
reduceri la abonamentele RATP lunar.
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Ei ajung să plătească 20% din valoarea unui abonament.

Decizia instituției de
învățămînt vine în urma unei

Ordonanțe de Urgență.

Politehnica își caută mascotă
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

(TUIAȘI) organizează o competiție de design
pentru o mascotă a instituției. La concurs poate
participa oricine, iar data limită de predare a
creațiilor este 4 aprilie. Cîș tigătorul va fi recom -
pensat cu suma de 3500 de lei. La momentul
act ual, încă nu s-a hotărît com  ponența juriului,
dar acesta va fi format din membri din do -
meniul designului și din reprezentații TUIAȘI. 

De asemenea la competiție se pot înscrie și
echipe, care vor avea de urmat aceleași reguli
precum concurenții individuali. Participanții

pot trimite mai multe desene, realizate în pro-
grame de editare foto, în varian ta originală și
format PDF. (P.A.)

Înscrieri la școala de bune 
maniere literare

Au început înscrierile pentru cea de-a doua
ediție a „Școlii de bune maniere literare”, care
va avea loc în luna martie, la sediul Muzeului
Li teraturii Române (MLR). Cursurile vor fi sus -
ținute de Emil Brumaru („Poezie”), Pe tru Cim -
po eșu („Proză”), Oltița Cîntec („Text dra ma tic”),

Viorel Ilișoi („Reportaj”), Florin Lăză rescu („Sce -
nariu de film”) și Alexandra Gheor ghiu („De -
sene după povești”). 

Taxa de participare este de 250 de lei. Elevii
și studenții beneficiază de o reducere de 100 de
lei, la fiecare secțiune existînd de ase menea și
cîte un loc gratuit.  Viitorii cursanți tre  buie să tri -
mită, pe lîngă CV, o scrisoare de in tenție și cîte
o creație proprie care să se înca dre ze la sec -
țiunea pe care vor să o urmeze la adre sa
scrierecreativalamuzeu@yahoo.com sau la se -
diul MLR Iași. Data limită pentru înscrieri este
20 martie. Proiectul este organizat de MLR Iași
în parteneriat cu Asociația „Patrimoniu pen  tru
comunitate” și revista „Zona Literară”. (I.B.)

Dou\ spitale ie[ene vor fi preluate în viitor de
c\tre Universitatea de Medicin\ [i Farmacie
de Cătălina DOBROVICEANU| dobroviceanu.catalina@yahoo.com



Circul nu a însemnat din tot -
dea una clovni cu nasul roșu, lei și
ti gri dresați sau acrobați în cos-
tume lucioase. Pe vremuri, romanii
înțelegeau prin circ întreceri între
soldați ori lupte între oameni sau
animale. Era singurul loc în care
femeile puteau sta alături de
bărbați în tribune. Abia mai tîrziu,
în Evul Mediu, jonglerii, acrobații
și dresorii au început să se facă
cunoscuți, punîndu-i în umbră pe
menestrei.

Cu mic, cu mare
Nu doar epocile au adus cîte o

în semnătate nouă circului, ci și cul -
tura în care s-a răspândit. Dacă în
Chi na era sinonim cu arta e chi li -
bristicii și a acrobației, în Europa
și, mai cu seamă, în America, se co -
le le al XIX-lea și al XX-lea au făcut
po pulare spectacolele cu așa nu -
miții „ciudați”. Oamenii plăteau
bi lete pentru a vedea surori cu pă -

rul pînă în pămînt,
băr bați cît un

copil de gră -

di niță ori femei cît un uriaș. Phi -
neas Taylor Barnum a fost unul
din tre cei mai cunoscuți proprie -
tari de circ care a promovat această
formă, construind chiar și un
muzeu în New York, la jumătatea
se colului al XIX-lea. „Exponatele”
erau vii și atrăgeau curioșii prin
diformitățile lor.

Unul dintre acestea a fost și
Generalul Tom Thumb, un băiat
care la maturitate măsura doar ju -
mătate de metru și care a fost
descoperit de Barnum pe cînd avea
doar patru ani. Tatăl copilului i l-a
încredințat lui Barnum pentru o
plată de trei dolari pe săptămînă,
iar de la 11 ani a început să apară
în spectacole. Timp de patru de ce -
nii a fost o stea a circului Ringling
Brothers Barnum and Bailey Cir -
cus, cîștigînd o avere care astăzi l-
ar transforma într-un milionar. Bă -
ia tul a întîlnit-o și pe regina Vic to -
ria, la o reprezentație aranjată spe-
cial pentru aceasta la Palatul Bu -
ckingham, unde l-a imitat pe Na -
poleon, a dansat și a făcut glume.
O relatare de-a lui Barnum scoate

la iveală cum cîinele reginei l-a a ta -
cat pe băiat. Copilul a încercat să se
a pere cu bastonul pe care îl avea
mereu cu el, spre amuzamentul tu -
tu ror. Generalul Tom Thumb s-a și
însurat cu o tînără care suferea de
aceeași boală ca și el. Nunta acestu -
ia cu Lavinia Warren a fost relatată
pe larg în paginile ziarului The
New York Times, datate în 1863. 

Barnum nu era în căutare nu -
mai de liliputani, ci și de giganți,
iar una dintre cele mai cunoscute
fi guri este Anna Swan, o tînără ca -
re la 16 ani măsura peste doi metri
în înălțime. De multe ori, în spec ta -
cole Anna apărea alături de ge ne -
ralul Thumb, pentru ca diferența
de statură dintre ei să fie mai ac -
cen tuată. Ca și Generalul Thumb,
și Anna Swan s-a căsătorit cu un
băr bat pe măsura sa. Împreună cu
că pitanul Martin Van Buuren Ba -
tes, sînt cunoscuți drept cel mai î -
nalt cuplu din lume. Nici de data
aceasta regina Victoria nu a stat de -
o parte și i-a făcut cadou fetei ro -
chia de nuntă și un inel de dia mant.

Vîrsta nu se spune
Însă primul „exemplar” pe ca -

re Barnum l-a găsit a fost Joice He -
th, o femeie africană despre care a -
cesta spunea că ar fi avut 161 de
ani, proclamînd-o drept „cea mai
ma re curiozitate naturală din lu -
me”. Pe Heth nu a descoperit-o ca
pe micul Tom Thumb, pe care l-a
că utat de unul singur după ce a
auzit zvonuri despre el, ci a cum -
pă rat-o de la un alt proprietar de
circ. Barnum le spunea vizi ta to -
rilor că femeia a fost doica lui
George Washington, iar aceasta le
îm părtășea presupuse povești des -
pre Washington copil. 

Înșelătoria nu a ținut mult, iar
odată cu moartea lui Heth a pierit
și interesul pentru afacerea lui Bar -
num. De aceea, bărbatul s-a gîndit
să profite de pe urma ei chiar și du -
pă moartea sa. Șiretlicul nu a ținut
în să. Ca să atragă din nou mul ți -
mea de curioși gata să plătească
pen tru a vedea cu ochii lor ciu dă țe -
niile naturii, Barnum a organizat o
au topsie publică a cadavrului lui

Heth, pentru a demonstra că aceas-
ta avea peste 160 de ani. Doar că,
doc torul care trebuia să des lu șeas -
că misterul i-a făcut pe toți să plece
dezamăgiți acasă cînd le-a explicat
că, de fapt, femeia avea cel mult 80
de ani. 

Circul lui Barnum nu a fost vă -
zut ca o sursă de supraviețuire de

toți cei care i-au trecut pragul. De
exemplu, cele șapte surori Su ther -
land, împreună cu tatăl lor, au gă -
sit în spectacolele acestora o tram -
bu lină către o afacere mai pro fi ta -
bilă.  Spre deosebire de alții, ele nu
su fereau de nici o malformație.
Erau speciale pentru că așa voiau,
altfel nu și-ar fi lăsat părul să le
crească pînă la tălpi. În total, peste
11 metri de podoabă capilară. Tatăl
lor, văzînd că spectacolele de la
circ nu erau pe cît de profitabile și-
ar fi dorit, s-a gîndit să co mer cia li -
ze ze un tonic pentru creșterea pă -
ru lui. Publicitatea gratuită făcută
de fete la circ a dus la vînzări de
aproape 90.000 de dolari, bani cu
care au putut trăi fără să mai fie
nevoie de reprezentații. Asta pînă
cînd moda a luat o turnură com -
ple tă și tunsorile băiețești au în ce -
put să fie din ce în ce mai populare
în rîndul femeilor.

Medicii și spectatorii
Surorile Sutherland se puteau

considera mai puțin diferite față de
mulți dintre „ciudați” care au stîr -
nit de-a lungul vremii și interesul
me dicilor. În manualele de spe -
cialitate, aceștia erau numiți „mons -
truozități”, iar cercetările asupra
bo lilor care îi făceau să fie priviți
astfel au dat rezultate la mult timp
după moartea lor. 

Este și cazul lui Myrtle Corbin,
o tînără care s-a născut cu patru pi -
cioare și care a fost supusă mai
multor studii medicale. La unele
spec tacole, vizitatorii puteau cum -
pă ra o broșură cu imagini ale „ciu -
da ților” și cu scurte descrieri des -
pre ei. Myrtle, o atracție pentru pu -
blic, se considera a fi „liniștită ca
un răsărit de vară și zîmbitoare cît
e ziua de lungă”, iar pentru 400 de
do lari pe săptămînă, le putea su rî -
de și curioșilor care se minunau de
cele două perechi de picioare. Nu
știau însă că doar unul o ajuta pe
fată să meargă cum ar fi trebuit. 

Paradoxal, „ciudații” erau res -
pinși de cei din jurul lor și apoi ac -
cep  tați ca niște rarități cînd apă -
reau în spectacole. De parcă bi za -
rul ar putea fi transformat în firesc
cu un bilet la circ. n
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Barnum and Bailey, primii vînători de neobișnuit.

în New York a existat un muzeu pentru cei cu defecte fizice.

Muzeu pentru
ciudaţii lumii 
Cu averile din spectacole, unii
circari ar fi azi milionari.

La circ trebuie să vedem acrobaţi care
zboară de la un trapez la celălalt, se
învîrt în aer și apoi, cînd ajung pe

pămînt, fac reverenţe în faţa publicului.
Trebuie să vedem clovni glumeţi și puţin
cam nătîngi în costume haioase. Nici tigrii
bengalezi care sar prin cercuri de foc sau
leii blînzi ca niște pisici nu ar trebui să
lipsească. Totuși, ceea ce ni se pare astăzi
obișnuit atunci cînd mergem la circ nici nu
era luat în seamă acum două secole. Cum ar
fi ca ceea ce era popular în America
secolului al XIX-lea să fie la modă și astăzi?
Simplu. N-am mai plăti bilete pentru a ne
minuna de rezultatele acrobaţilor, ci de cele
ale geneticii.
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unii puteau cîștiga și 400 de dolari pe
săptămînă.400$

Generalul Tom Thumb
măsura 60 de cm.



Greva muncitorilor din
Nicolina, cu o zi mai
devreme

Cu o zi înainte, luni, pe 16 fe -
bruarie, la uzinele Nicolina munci -
to rii au fost timp de două ore în
grevă. Silviu Alupei, care în ’87 era
student la Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iași, avea
prieteni care făceau practică pentru
lucrarea de licență la uzinele Nico -
li na. Aceștia i-au povestit că mun -
ci to rii au aruncat cu bulgări în care
erau ascunși pumni de piulițe în
forțele de ordine venite să lini șteas -
că spiritele. Dacă a doua zi stu den -
ții ar fi reușit să treacă Bahluiul și
mișcării lor să li se alăture și cea a
muncitorilor atunci revolta din 1987
ar fi avut altă amploare.

Însă studentele din campusul
Pușkin, fostul Titu Maiorescu, nu
știau atunci de greve muncitorești
sau de revoluții. Acestea au îndurat
frigul drumului dinspre casă, în tor -
 cîndu-se din vacanța de o săptă mî -
nă, intersemestrială, cu gîndul că vor
ajunge în Iași și că se vor încălzi cu
prietenii și colegii la o chitară în fa -
ță la Balenă, în sînul campusului.
În să fetele, cînd au ajuns la Iași, au
găsit camerele înghețate bocnă, pri -
ze le sigilate, fără un strop de apă
caldă sau căldură și apă rece „cu
porția”. „Obișnuiam să ne adunăm
la Balenă, în schimb fetele, care nu
aveau apă și nici nimic, mai aveau
și prizele sigilate, și nu puteau să
bage în priză un fierbător, un re -
șou, ceva să își mai poată încălzi apa.
Veniseră și de pe drum și deja pe 17
erau trei zile de cînd nu pu teau să
facă și ele o baie. Asta le-a pus
capac”, își amintește Silviu Alupei.

Din acest moment, relatările ma -
rtorilor revoltei studențești din 1987
devin confuze și, pe alocuri, diver -
gen te. Se știe că un grup mare de
fete a hotărît, pe 17, să pornească
spre Complexul Târgușor Copou,
unde erau căminele băieților. Une le
mărturii spun și despre faptul că s-ar
fi pornit un foc de tabără în fîntîna
arteziană din campus. Însă fetele,
ajunse în Târgușor și întîlnindu-se
cu băieții, au văzut că lucrurile au
luat o altă întorsătură. Un grup a ple -
cat spre Agronomie pentru a adu ce
studenții de acolo, altul a plecat
spre Campusul Tudor Vladimi res cu

pentru a le povesti politehniștilor
ce se întîmplă. Însă în Târgușor Co -
pou s-a strîns un grup mare de stu -
denți care a început să coboare Co -
poul, cu gîndul de a se întîlni cu cei
care vin din Tudor și să protesteze
în fața Casei Pătrate, pe atunci, se -
diul partidului. În seara zilei de 17
februarie Copoul a răsunat cu stri -
gă tele studenților: „Vrem apă să ne
spălăm și lumină să-nvățăm”, „Nu
trăim în grote”, „Pentru pace și pro -
gres, dați lumină în complex”. „Tre -
buia să facem ceva, cumva, să trea -
că o seară, o noapte, în care era în
cămin mai frig decît afară și nu era
nici curent. După fuziunea cu bă -
ieții, lucrurile s-au schimbat, co loa -
na număra cîteva mii de studenți și
am început să cîntăm «Deșteaptă-
te, române!»”, citește conf.dr. Sorin
Bocancea, decanul Facultății de
Științe Politice și Administrative a
Universității „Petre Andrei” din
Iași, rîndurile transmise de Angela
Bârsan, care nu a putut ajunge la în -
tîlnirea despre revolta studen țeas că
din 1987, organizată de UPA luni,
17 februarie, de la ora 12.00.

Cu flori deasupra capului
și cu dubele pe urme

Însă mulțimea care se strînsese
pe Copou și se apropia deja de
Fun dație nu era alcătuită doar din
studenți nemulțumiți. Dumitru Bu -
za tu, actualmente președinte al Con -
siliului Județean din Vaslui, dar în
1987 student la filosofie la „Cuza”,
povestește că în jurul studenților
care coborau Copoul începea să se
strîngă un clește. Iar cînd aceștia au
văzut că la Fundație îi aștepta un
blocaj al miliției, s-au abătut și au
început să coboare pe strada Lascăr
Catargi, fostul Karl Marx. „Lumea
aceea, la care m-am alăturat și eu,
avea o strategie care se făcea în timp
ce mergeam. Aveam ideea că tr e bu -
ie să fim mai mulți, că trebuia să
abordăm punctele nodale unde erau
masați mulți studenți. Trebuie să fim
uniți și să nu dăm înapoi. Pe Lascăr
Catargi era multă lume, iar pe mă -
su ră ce ne deplasam, oamenii care
aveau curaj scoteau capul pe fe -
reas tră și aruncau cu flori înspre
noi. Însă dacă întorceai capul, era
un șir nesfîrșit de dube în urma noas -
tră. Nu era prea încurajator, pentru

că mă gîndesc că nu veniseră ca să
facă transport în comun cu stu den -
ții. Oricum, nu erau doar revolu țio -
nari în stradă. Erau profesori, stu -
denți, muncitori, lucrători ai Secu ri -
tății, polițiști, membri de partid, tot
felul de oameni”, povestește Du -
mitru Buzatu. 

Studenţii ieșeau pe
geamuri, agăţaţi de
cearșafuri

Din mărturiile celor care au fost
prezenți nu s-a putut determina un
număr exact al studenților care s-au
revoltat în 1987. Unele voci vorbesc
de cîțiva mii care coborau Copoul,
alții spun de peste 800 strînși în fa -
ță la Prefectură în timp ce „oficioa -
sele” vremii vorbeau de 150-200 de
studenți care au „militat la Iași pen -
tru pace și prosperitate”. Însă gru -
pul de studenți era destul de mare
încît milițienii să se îngrijoreze și să
instituie mai multe cordoane prin
oraș, pentru a-i împiedica pe aceș -
tia să treacă Bahluiul. Dumitru Bu -
za tu povestește că din grupul prin -
cipal de studenți s-au rupt cîteva
facțiuni care s-au dus fie în Piața
Unirii, fie direct spre Casa Pătrată.
Însă grosul studenților din Copou
s-a îndreptat în continuare către
Tudor Vladimirescu, unde, cînd au
ajuns, au avut parte de cîteva „sce -
ne incredibile. În față la T17 erau
co masați pe scările căminului lu -
cră tori ai Securității și polițiști, iar
studenții nu puteau să coboare ca
să iasă să ni se alăture”, își amin teș -
te Silviu Alupei, care a pornit de
acolo să mărșăluiască. Însă tinerii ve -
niți din Copou aveau să mai găseas -
că ceva în Tudor Vladimirescu, iar
asupra acestui fapt toate mărturiile
se pun de acord. Tinerii care nu
reușeau să spargă barajul securiș ti -
lor care a împînzit intrarea în că min
și-au confecționat frînghii din cear -
șa furi ca să coboare pe geamuri. „Iar
securiștii care stăteau sub geamuri
îi împingeau de fund să intre îna -
poi”, povestește Dumitru Buzatu.

„În Alexandru, la
muncitori” 

În final, studenții care au reușit
să iasă din cămine înainte ca Secu -
ri tatea să le închidă pe toate s-au
strîns într-un grup compact care a
mers în față la Casa Pătrată, unde

au discutat cu prim-secretarul Ni -
co lae Ibănescu. Înainte să plece în -
să, studenții din Tudor care au zi se -
ră despre incidentele ce avuseseră
loc cu o zi înainte la uzinele Ni co -
lina, îi îndemnau pe aceștia să
meargă spre Podul Roș, pentru a
trece Bahluiul înspre cartierele
mun citorești. Acolo însă îi aștepta
un detașament de milițieni așa că
au mers în Piața Unirii. După ce au
protestat o perioadă de timp – Sil -
viu Alupei povestește că s-a urcat
și pe statuia din piață – s-a vrut tre-
cerea prin Alexandru înspre cartie -
re le de pe celălalt mal al Bahluiu lui.
Înainte însă ca scandarea „în A -
lexandru, la muncitori!” să se li peas -
că de buzele tuturor studenților, au
observat un cordon format în drep-
tul Hotelului Traian din pompieri,
utilaje pentru controlul mulțimii do -
tate cu tunuri cu apă și milițieni. A -
tunci, studenții au hotărît să se re -
tragă. „Mergeam cot la cot, la braț,
cu mîinile încleștate, pentru ca mi -
li ția care ne urmărea de pe margine
să nu ne smulgă din mulțime. Cine
nu se prindea era smuls, mai ales în
intersecții. Erau răpiți pentru iden-
tificare, intimidare, dar nu au fost
asasinate sau arestări de genul so -
vietic. Am zis atunci hai să le du -
cem pe fete, să nu fie arestate pînă
să ajungă în cămine. Din Copou,
cei din Târgușor au plecat la ei cu
cei din Agronomie, cei de la UMF
la fel și am rămas mai puțin de 100
de la Politehnică care am coborît pe
Independenței”, îi amintește Silviu
Alupei. 

Dacă atunci cînd au trecut pri -
ma dată prin Piața Unirii luminile
erau închise și „nu era țipenie de
om”, la întoarcere era un culoar de
mașini și de dube dar și de oameni
care îi fotografiau pe studenți la
luminile farurilor. Aceștia au în cer -
cat să fugă printre blocuri, să se as -
cundă, să se ducă a doua zi normal
la facultate pentru că nimeni nu își
dăduse seama în acel moment care
puteau fi repercusiunile. 

„Mai bine puneam
mitralierele pe studenţi”

A doua zi, în facultăți, s-au in sti -
tuit comisii formate din profesori,
studenți și membri de partid care
urmau să afle ce s-a întîmplat cu o
seară înainte. Rectorul UPA, Doru
Tompea, care era în ’87 coor do na -
tor neoficial al organizațiilor stu -

den țești, povestește că în biroul rec -
torului Viorel Barbu, de la UAIC, a
intrat Nicolae Ibănescu, prim-se -
cre tarul de partid, urlînd că „mai
bine puneam mitralierele pe stu -
denți decît să iasă așa. Atunci a
spus el ca fiecare profesor să ia șase
studenți sub supraveghere, nu știu
cum a ajuns la cifra asta, și să se asi -
gure că știu tot ce fac, ce mănîncă,
pe unde umblă.” Rectorul Barbu ar
fi vrut să își dea demisia, dar nu i-a
fost acceptată. 

Din acel moment, mărturiile
sînt iar confuze. Sînt cîțiva studenți
care susțin că, într-un final, nu s-a
luat nici o măsură împotriva lor,
deși unii au avut dosar de urmărire
la Securitate pînă în anul 1989. Fos -
tul rector al UTI, Nicolae Badea, po -
vestește că la Politehnică nu s-a luat
nici o măsură împotriva studen ți -
lor, în timp ce la „Cuza” există măr -
turii că fiecare decan a primit liste
cu studenți asupra cărora să ia mă -
suri. Unele cadre didactice au ales
să-și protejeze studenții. Altele nu.
„Noi nu aveam capacitatea de a
gîndi consecințele comportamen -
tu lui nostru. Am zis că trebuie să
facem ceva ca să ne apărăm drep -
tu rile și am făcut-o. Au fost unii
decani, cum a fost domnul profesor
Ștefan Rauschi, de la drept, care a
rupt listele care-i veneau pe sub
ușă cu studenți, spunîndu-le celor
de la Securitate să le urmărească ei
pentru că, din cîte știe el, de la
drept nu a participat nimeni. Însă
la fizică, unde eram și eu, și la
biologie, erau mulți profesori dor-
nici de a fi la mandatul Securității.
Au primit ordin să distrugă nucle -
ul și liste cu cei care erau lideri
informali, printre care mă numă -
ram și eu. Toți aceștia au fost ex ma -
triculați, întîi în martie și apoi în
iunie, pentru ca la facultate să ră -
mî ne copii liniștiți care nu parti ci -
pă la demonstrații”, afirmă Costel
Biolan, care în 1987 era student în
anul al II-lea la Facultatea de Fizică.

Comisiile i-au urmărit pe stu -
denți, i-au amenințat, dar în afara
celor care ar fi fost identificați ca
lideri informali, alții, oficial, nu au
fost trași la răspundere. Conclu zi i -
le celor prezenți la revoltă spun,
du pă ani, că Securitatea nu pare să
fi vrut să dea amploare revoltei și
că aceasta ar fi fost o mișcare „do ri -
tă și de studenți și de profesori și
de autorități dar și de Securitate”,
conchide Silviu Alupei. n
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Revolta studen]ilor din 1987 putea s\
aduc\ Revolu]ia cu doi ani mai devreme

„Nimănui nu îi
trecea prin cap
că ceea ce

făceam aveam vreo legătură
cu lupta împotriva sistemu-
lui.” Cuvintele Angelei
Bârsan, una dintre studen-
tele care s-a aflat în miezul
revoltei studenţești din
1987, de la Iași, sînt
reluate, sub diferite forme,
de toţi tinerii care, pe 17
februarie, cu doi ani înainte
de revoluţia din 1989, au
ieșit în Iași cerînd apa caldă,
curent eletric și libertate.
Studenţii nu aveau să știe că
atunci, în Iași, se putea
aprinde, poate mai
devreme, fitilul unei mișcări
populare mocnite. 

La conferință , în ordine, profesorii Doru Tompea, Ioan Agrigoroaie și foștii studenți Silviu Alupei și Dumitru Buzatu.

de Cătălin HOPULELE | catalin.hopulele@yahoo.com

Mărturiile celor care au participat la revoltă au fost reluate la o
conferinţă organizată lunea trecută de Universitatea „Petre Andrei”.
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Cenușăreasă la 
fileul tricolor

Oricît de ușoară și pline de beneficii poate
părea din exterior viaţa unui sportiv, adevărul
este doar pe jumătate. Pînă să cîștige premii

sau să apară în reclame pentru bere, sportivii au de
îndurat ore de antrenamente inumane. Acum
aproape două săptămîni, Simona Halep a cîștigat al
șaptelea titlu WTA, urcînd pe poziţia a șaptea în
topul celor mai bune tenismene in lume.
Performanţa sa nu doar că a demonstrat tuturor ce
poate, dar ne-a oferit și nouă un model de care
aveam atît de multă nevoie.

Amalgam de entuziasm, muncă și
speranțe părelnice. Dă tot ce are mai bun
din el pentru că vrea să fie ar hi tec tul
perfect pentru visul tău. Să îl aducă la
proporții cît mai mari, iar la final să stea
relaxat și să privescă mîndru la ce a reușit
să plămădească. Clădește te me lia de cînd
este de-o șchioapă, din condei, dintr-o
paletă sau lovind fin cu o daltă în gol.
Ușor, transformă tot spa țiul pe care îl are
în terenul de joacă pen tru „Marele Vis”. 

Iese cu el la plimbare și le spune no i lor
prieteni despre ce-are de gînd. În urma
unor huiduieli amare, ia visul și îl încuie
în camerele cele mai îndepărtate și ob scu -
re ale minții. Acum e ca restul. Nu mai rî -

de nimeni de el. Și e mai bine așa. Nu muncește în plus, dacă vrea își fa -
ce temele, dacă nu le copie de la colegi. Încă pierde nopțile, dar nu
gîndindu-se la metode de izbîndă pentru viitor, ci la barul plin cu beri
al unui club. 

Uneori, cînd e singur pe stradă sau stă în pat, se mai gîndește la visul
lui, ăla vechi. Cîtă muncă, cum se străduia să-și convingă părinții că va
reuși, că va crește nespus. Oricum, nu avea împrejurările necesare ca să
reușescă. Prietenii știu bine asta. Doar ai lui îl mai întreabă dacă are să
își mai dea o șansă. Și dacă se gîndește măcar puțin, parcă ar șterge vi -
sul de praf. Cu cîteva calcule și ceva efort poate lua totul de la capăt. Un
vis moare cînd devine o simplă idee. Printre amintiri răsfirate și uși în -
cuiate al lui încă trăiește. Va rămîne singur. Nu va mai fi la fel ca ei, iar
cei apropiați se vor distanța, ba chiar vor dispărea complet. 

Alergătura asta este obositoare. Zecile de gînduri pe secundă fac din
min tea lui o adevărată autostradă. Cu cine să rămînă, pe cine să mizeze? 

În oglindă, acolo-și cunoaște adevărata înfruntare. Acolo, stăpîn pes -
te propriu chip recunoaște că singurul, cel mai puternic sprijin, miza lui
e omul din sticlă. Visătorul care-l privește înapoi cu teamă. n

Presa românească înțelege
foarte bine ce-nseamnă un ritual
consumat aproape cu ochii închiși.
Cînd se-apropie o moarte, un sfîr -
șit, îl scrijelesc din timp în piatră,
pentru că oricît de omenește s-ar
în depărta de macabru, cineva tre -
buie să tipărească primul, să urce
pe site primul, să transmită live
pri mul. Ritualul marilor izbînde
spor tive este, însă, anapoda. Dacă
moartea amînată nu-ți poate fura
ciorna din sertar, o victorie parcă
mult prea strașnică poate să se lo -
vească de pesimism, de previziuni
coborîte mai mult ca niciodată cu
picioarele pe pămînt.

Norocul românilor, culmea, e
că se așteaptă la ce-i mai rău din a -

tît de multe colțuri, încît biruințele
sportive mai cos petice unde-au
ros dezamăgirile. După obișnuita
rînduială, Simona Halep a devenit
„minunea” care n-are cum să ne
ajute pe fiecare în parte și nici pe
toți, ca neam. Bucuria a fost a ei,
titlurile toate, pînă la ultimul, au
fost ale ei și noi n-am fost nici mă -
car un pîntec sănătos și optimist
pentru ea. Iar ea, undeva, și-a dat,
probabil, seama, că cel mai bine e
să-ți zidești singur o vatră în care
să te pîrguiești, să te îngrijești de
dru mul tău nu ca să-ți arăți, mai
apoi, colții, nu ca să spui că acolo,
de unde-ai plecat, n-aveai nici apă
și nici pămînt să-ți crească ră dă -
cini. 

Halep spunea anul trecut, cînd
renunța la antrenor, că are nevoie
să-și consolideze încrederea în si -
ne. Poate că dacă am tranșa toți
viața în interes propriu am stîrni
victorii cu nemiluita și ne-am lecui
de boala degetului îndreptat spre
„adevărații” vinovați ai răblăgirii
noas tre. Sau, de-al dracului, ne-
am face mai cîinoși și-am îndrepta
toa tă mîna spre toată lumea. 

Fiecare minge atinsă, fiecare
pumn strîns de bucurie la sfîrșitul
unui meci e un ritual cu care ne în -
vățăm greu. Dar cînd o facem,
uităm că n-am ținut noi racheta în
mînă, că n-am îngenuncheat pe te -
ren cînd a fost mai greu și de ve -
nim toți o Românie învingătoare.
Ui tăm că unii români vor să prin -
dă aripi, nu rădăcini. n

Uneori, cînd e
singur pe
stradă sau stă
în pat, se mai
gîndește la
visul lui, ăla
vechi. Cîtă
muncă, cum
se străduia să
să-și convingă
părinţii că va
reuși, că va
crește nespus. 

Echilibru într-o oglindă
de Ana Maria BUCUR |
ana.bucur94@yahoo.com

În deșert, aerul care parcă pîl -
pîie și face totul în jur să se un du -
iască naște dezorientare, vlă gu ieș -
te și secătuiește de puteri și pe cel
mai lucid observator. Însă pentru
ei, viața își înfige picioarele cio tu -
roa se în nisipurile mișcătoare și în
va luri care le clatină mereu barca,
însă nu reușesc nicicum să îi în -

toar că cu picioarele în sus. Le spu -
nem „sportivi de performanță”
un   deva în jurul vîrstei de 20 – 30
de ani, „simboluri ale sportului
ro   mânesc” după 30 de ani cînd de -
ja își părăsesc domeniul de ac ti vi -
ta te și „eroi naționali” după moar -
te sau, cu puțin noroc, atunci cînd
își numără anii care le-au mai ră -
mas ca să-și recupereze o copilărie
pe care au îngropat-o în pasiune.

Și deși sintagma „că așa-i în
tenis”, rostită într-un sketch de
actorul Toma Caragiu face referire

la un sport de performanță, su ge -
rî nd faptul că acțiunile nu au toc-
mai rezultatul dorit, expresia nu îi
ghidează pe sportivi. Nu îi pla fo -
nea ză, nu îi opresc la un nivel și
nici nu reușește să îi facă să se con -
for meze cu eșecul. Expresia ră mî -
ne să o mai folosim noi, cei care
de și ne-am trăit copilăria și nu ne-

am ascuns jucăriile printre orele
de antrenament și impulsurile pă -
rin ților, ne credem scufundați cu
pi cioarele în aceleași nisipuri miș -
că toare.

Nu sîntem în deșert și nici
spor tivii nu sînt, dar poartă cu ei
me reu o clepsidră. Acea clepsidră
as cunde o mînă de nisip care se
scur ge și care spune de fapt o po -
ves te. 

Una pe care și-au scris-o sin -
guri atunci cînd sportul le ținea
loc de poveștile copilăriei. n

Nisipul care-a înghi]it eroi
de Mădălina OLARIU | madalina.olariu@yahoo.com

Halep [i rodul p\mîntului
de Anca TOMA | anca.ioana.toma@gmail.com

Dacă ar fi să realizăm o listă cu cîte vedete spor -
tive ajung să facă reclame la tot felul de produse din
la ctate, care te ajută „să crești mare campion”, nu
cred că am putea s-o umplem cu prea multe nume.
Nadia Comăneci a fost odată chipul unei margarine,
iar Moșul Doroftei ne asigura că iaurtul de băut poate
să ba tă orice boală, prin apărare, crescînd sistemul i -
mu ni tar. Parcă și familia Lucescu a încercat să facă
din el bă utura sănătății.

Niciunul dintre ei nu sînt neapărat legați de pro -
du se lactate, sau după cum au fost alții, de o bancă
ori o la mă de ras. La noi îți aduci aminte cu nostalgie
de vre murile cînd sportivul acela dobora recordul ce -

lă lalt sau puncta scorul învingător și după îi treceam
pe tușă ca figurine de plastic, la care să ne holbăm și
să ne amintim cu drag. 

Există o rețetă destul de simplă să faci iaurt de
casă. Pui laptele la fiert, îl lași cîteva ore, adaugi
smîn tînă, după care mai aștepți alte ceasuri. Mai tre -
bu ie bătut din cînd în cînd, ca să devină destul de
con sistent pentru a fi consumat, dar prea multă fi lo -
zo fie nu există. Poate după ce este gata îl arăți și ve ci -
nilor, care-l gustă, spun că e bun și ar dori și rețeta,
sau măcar un borcan. După o vreme se termină toate
re cipientele și nu-ți rămîne altceva decît să faci altă
por ție. O mai ții minte pe aceea de ieri, dar acu’ e vre-
mea altei smîntîni, care trebuie să ajungă la fel. Cel
pu țin este de casă. Apropo, mai știți posterele în care
Chivu îți înmîna o sticlă de bere? n

Recordul se bate cu iaurt
de Paul ANDRICI |
paul.andrici2002@gmail.com

„
Nu îi pla fo nea ză, nu îi opresc la un nivel și
nici nu reușește să îi facă să se con for meze
cu eșecul.
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Ghizi pentru graiul românesc
Studenţii străini explorează ţara noastră prin intermediul profesorilor.

Pentru a promova cultura românească, Mariana Flaișer organizează pentru străinii de la UMF seri culturale și simpozioane. 

Înainte de a-și
începe cursurile în
România, studenţii

străini trebuie să
treacă de un an
pregătitor în care
învaţă cîteva noţiuni
de bază despre
limbă. Iar pe lîngă
deslușirea misterelor
despre subiect și
predicat, pe umerii
profesorilor de
română cade și
responsabilitatea de
a împărtăși datinele
și tradiţiile poporului
nostru.  

Pe holul cenușiu, lungit de
căl cătura apăsată a cîtorva mii de
stu denți, nu e liniște nicicînd. Se
mai potolește frămîntarea poate
a  bia după ora 14, cînd studenții
ies mulțumind și stîlcind simpa
tic un „La revedere!”. Unii par ră -
tă ciți, alții prinși în joc de un or -
go liu mîngîiat pînă la refuz, dar
ni meni nu-și împărtășește rodul
în aceeași limbă. Studenții care
stră bat holul corpului G al U ni -
ver sității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași au un har al lor. Învață
lim ba română ca și cum le-ar fi
mamă.

Iolanda Sterpu rămîne în ur -
ma lor, în sală. Notează absențele,
își ordonează și gîndurile, dacă
mai este vreme de asta. După 24
de ani în care și-a predat propria
lim bă numai străinilor n-a uitat
cît e de frumoasă, ci cum ar fi fost
să o împartă cu românii. „Am a -
vut seminarii de istoria limbii ro -
mâ ne, atunci când îmi pregăteam

doc toratul, cam tot atunci cînd
mă înscriam la catedra pentru
stră ini. E foarte diferit. Mi-a plă -
cut mai mult să lucrez cu stu den -
ții străini, pentru că limba noastră
e alta pentru fiecare dintre ei”,
îmi spune. A ales atunci, în 1990,
să le fie lor și mamă și tată. Mai
întîi, însă, a plecat din România.

Primii șase ani i-a petrecut în
Toulouse și Saint-Étienne, în lec -
to rate de limba română care au a -
juns, astăzi, poveste. „Au dis pă -

rut pentru că s-a pierdut interesul
fa ță de România, acela foarte
cres cut de după revoluție. Și apoi
pen tru că aceia care învățau lim -
ba română nu reușeau să creeze o
le gătură cu România, să lucreze,
să folosească limba.” Studenții
fran cezi trebuiau să-și aleagă o a
tre ia limbă străină, însă cursurile,
își amintește profesoara lor, se ți -
neau mai mult în limba lor. Așa
că i-a fost parcă mai drag cînd și-
a găsit rostul acasă, unde stu den -
ții veniți în România au ajuns, pe
rînd, să o vadă ca pe-un părinte.
Atît cei care vin la cursurile a nu -
lui pregătitor, ca să rămînă apoi
aici la facultate, cît și nestatornicii
erasmuși. 

Prima lecţie cu Brîncuși
Nici nu s-ar fi putut altfel. În

mîinile care apasă, din cînd în
cînd, pe coperta tricoloră a cărții
ei de gramatică și exerciții, se stre -

coară o purtare blîndă, chiar și-
atunci cînd spune că aici, acasă,
poate să fie mai exigentă cu stu -
den ții decît în Franța. „The best
teacher I had.” Asta i-a scris un
fost student Erasmus în raport,
îna inte de plecare. Iolanda Sterpu
a vrut să fie cel mai bun profesor
de cînd s-a întors, în 2009, cînd a
in trodus în programă un curs de
Cul tură și Civilizație, ca să le
poa tă vorbi despre Brîncuși, des -
pre Grigorescu în limba română.

„Prin tre erasmuși, puțini într-a -
de văr vor s-o învețe, se refugiază
în ceea ce știu deja, adică engleză,
fran ceză, dar cei din anul pre gă ti -
tor ajung să vorbească foarte bi -
ne. Trebuie.” 

E o femeie frumoasă, cu părul
scurt și mîini blajine și pare la fel
de tînără ca meseria de care s-a
legat. Știe că mulți dintre tinerii
pe care-i cunoaște sînt plecați
pen tru prima dată de acasă așa
că, vreme de cîțiva ani după ter -
mi  narea cursurilor, copiii din toa -
tă lumea sînt ai ei. Și pentru ei s-a
în străinat de limba mamă ca să le
în țeleagă mai bine zbuciumul. 

Săptămîna trecută un student
din Siria și-a cumpărat o carte de
pe Lăpușneanu. „Nu mai știu –
zice – cum se numește. Am luat-o
ieri, e prima și-am citit deja o pa -
gi nă!”, povestește printre îm bu jo -
rări. Atît a vrut. Să-i pună co pi lu -
lui, pe brațe și pe suflet, limba ro -
mâ nă. n

Gramatica scrisă 
străinătăţii, acasă
de Anca TOMA | anca.ioana.toma@gmail.com

„Pui. Ce este un pui de animal?
Dar un pui de somn?”, răsună pe holul
Corpului G de la Universitatea „Cu -
za”. Consoanele și vo ca le le se a mes te -
că cînd mai apăsat, cînd mai moale, în
în vălmășeala de glasuri. 

Aici au loc cursurile de limbă ro -
mâ nă pentru studenții străini, veniți
din toată lumea, iar profesoara Gina
Ni  mi gean este unul dintre dascălii și
pri etenii lor. Tocmai a terminat orele
cu grupa ei, iar pe tablă încă au mai ră -
mas scrise exercițiile pe care le re a li -
zează cu tinerii. „La lecții se face ceea
ce știm noi din școală. Cu citire de text,
cu exerciții în clasă, teme pentru acasă.
Co munic cu ei și prin mail, mai nou și
pe Facebook”, explică profesoara. De
fapt, rolul unui astfel de dascăl este
mult mai mare decît acela de a preda.
El este ceea ce Gina Nimigean nu meș -
te „agent cultural. Înseamnă că tu,
pro  fesor de limbă română, trebuie să îl
in troduci pe el în societatea ro mâ neas -
că. El nu poate să înțeleagă limba dacă
nu înțelege felul nostru de a gîn di. Pri -
ma misiune este să îi facem conștienți
că normalitatea e di fe rită în funcție de
lo cul unde te afli. E o vorbă veche care
spu ne că atunci cînd pleci din satul
tău, trebuie să îl la și acasă”. 

Anul acesta, profesoara Nimigean
are în grupă 18 tineri, insa nu toti au
venit in acelasi timp. „Ni cio da tă n-am
pă țit ca anul ăsta, să o luăm de la
început de șase ori. Dar ei sînt foarte

in  teligenți, sînt absolut uimitori, în va -
ță foarte repede, lucrează foarte bine a -
ca să, ne și amuzăm. Trebuie să le fac o
at mosferă plăcută, dar fără circ”, po -
ves tește profesoara, întinzînd ambele
mîini spre băncile goale, ca și cum în -
vă țăceii ar fi în clasă și i-ar cuprinde
într-o îmbrățișare pe toți. Mai mult
decît un dascăl, Gina Ni mi gean crede
că trebuie să fie și un am basador al
țării sale. „Acest rol nu e xistă în misi-
unea unui profesor ro mân care predă
o limbă străină ro mâ ni lor. El nu are
nimic de protejat, aceea nu e țara lui.”
Spre exemplu, dacă noi spu nem că
avem mintea plină de gîn duri, un turc
zice că „în capul lui sînt 40 de vulpi,
care aleargă, dar cozile lor nu se ating.
O imagine extraordinar de com plexă,
cu asta vine el din tradiția lui. Pentru
el, vulpea este cel mai in te li gent
animal și este cel mai important din
folclorul lui”.

Pentru Gina Nimigean, profesia a -
ceas ta este ca un exercițiu de gim nas ti -
că. Vorbește des despre onestitate și
dă ruire, ca două rugăciuni pe care le
are mereu în minte și le intonează
calm și răbdător. Iar recompensa este
una pe măsură. „Te răsplătesc foarte
fru mos cu atitudinea și emoția lor și
asta e nemaipomenit pentru un pro -
fesor. Știi că aici pui o temelie. În mo -
men tul în care ți-ai făcut treaba bine,
el, la sfîrșitul anului, este pe jumătate
român.” n

Sala din Facultatea de Bioinginerie Medicală este goală,
însă Mariana Flaișer se așază tot pe scaunul de la catedră, în
care de ani întregi îi învață pe studenții de peste hotare cum
să dezlege nodul limbii române. „Am început această carieră
imediat după terminarea facultății, în 1973, cu anii pre gă ti -
tori la Institutul Politehnic (astăzi Universitatea Tehnică „Gh.
Asa chi) și pot spune că la început am fost puțin timidă și n-
a veam experiența necesară”, îmi povestește cu un surîs
subțire și scurt, femeia. 

Profesoara își amintește cu patos de perioada anilor `70,
cînd Iașul a găzduit o serie de studenți chilieni care au venit
în România drept azilanți politici, „iar la acea vreme

dificultatea pentru mine era enormă deoarece nu știam
spaniola. Un singur băiat știa franceză, una din limbile pe
care le cunoșteam și eu, iar acesta juca rolul unui traducător
între mine și restul clasei”. 

Spaţiul cultural, împărţit printre străini
O parte din meserie îmi povestește că „a furat-o” de la

diferiți colegi, atît din Iași, cît și din alte orașe, dar faptul că
limba română este, de fapt, o limbă străină a învățat-o din
propria experiență. 

Nu doar pentru că a lucrat cu tineri migratori, dar și din
cauza studenților autohtoni, care i-au dat bătăi de cap la
diferite traduceri sau examene, „cu enormități pe care nu le

pot pronunța”. De asemenea, a ob serv at și o micșorare în
interesul pentru cultura românească, de care o parte de
studenți nu se alipesc cu mare drag. „Nu putem fi profesori
de română și să predăm doar gramatica și fonetica, iar din
acest motiv organizez împreună cu diferiți co legi seri cultur-
ale, simpozioane pentru a le prezenta că în a cest spațiu
carpato-danubiano-pontic sînt foarte multe lu cruri ce nu
trebuie ignorate”.

O călăuză în predarea datinilor locale i-a fost Valeriu
Rusu, pe care deși nu l-a cunoscut, îi știe metodele de pre da -
re a limbii române în alte țări. „La început m-am mirat să
văd un asemenea interes față de cultura noastră din partea
fran cezilor, dar profesorul Rusu a reușit să le ațîțe curiozi-
tate, povestindu-le despre obiceiurile noastre. Avem multe
tradiții, dar sînt parcă cu atît mai frumoase cu cît le descoperi
prima dată”. n

Echilibristic\ pe continente
de Cătălina DOBROVICEANU | dobroviceanu.catalina@yahoo.com

de Paul ANDRICI | paul.andrici2002@gmail.com

Totul începe cu alfabetul.

La orele profesoarei Nimigean, clasa e mereu plină.

„Tradiţie” se rostește cu accentul pe „é” 
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„The best teacher I had.” Asta i-a scris un
fost student Erasmus în raport.
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M\ simt binecuvîntat c\ familia mea î[i are
r\d\cinile în istoria plin\ de demnitate a României

Interviu cu doctorul Ștefan Mindea, cel mai tînăr șef al Clinicii de Neurochirurgie de la Spitalul Stanford

Cred că întrebarea asta v-a pus-o toată
lumea. De ce v-ați întors?

Decizia de a mă întoarce s-a bazat
în principal pe faptul că am simțit că
e momentul să încerc să ridic neu ro -
chi rurgia românească la un alt nivel.
Am avut oportunitatea de a vizita Ro -
mânia de cîteva ori și să văd care este
stadiul neurochirurgiei. Atunci mi-am
dat seama că există o astfel de opor-
tunitate semnificativă: să ai un impact
social asupra unei populații de
20.000.000 de oameni. Apoi, ținînd
cont de faptul că lucrez la un institut
și la o universitate mi-a plăcut mereu
să lucrez cu viitori doctori și viitori
neurorchirurgi pentru că mi-am dat
seama că poți avea un impact foarte
mare asupra lor, mai ales în anii de
formare. 

Sînteți cel mai tînăr șef al clinicii de
neurochirurgie de la Stanford, ați fost
numit la 36 de ani. Cum vă simțiți în
postura de a fi atît de tînăr și de a
ajunge într-o poziție atît de importantă,
în special cînd facem comparație cu sis-
temul medical din România, unde
medici care sînt de vîrsta dumnevoastră
nu au timpul de a se afirma.

Cînd am ajuns să lucrez la Stan -
ford, toți cei care erau șefi de secție
aveau 50-60 de ani, erau oameni
foarte împliniți și era foarte clar că tre-
buia, într-un anumit fel, să aduc ceva
nou. Fiindcă întreg spitalul se ba zează
pe inovare și pe aducerea în practică
a acestor inovații, iar pregă tirea mea
medicală s-a concentrat pe tra  ta mentul
și pe intervențiile chirurgicale minim-
invazive, cînd am venit la Stanford m-
am uitat cu atenție la im ple mentarea
acestor tehnici, în special pentru trata-
mentul bolilor neuro chirurgicale, în
oncologie, tumori sau probleme la

coloana vertebrală. Și acestea au fost,
practic, instrumentele prin care am
ajuns să fiu însărcinat să conduc de-
partamentul de chirurgie minim-
invazivă și cel de oncologie. Așa a
început totul, iar din ziua în care am
fost numit am militat pentru folosirea
noilor tehnologii, a noilor tehnici de
operare și pentru a le face disponibile
colegilor. 

Colegii dumnevoastră cum au
reacționat? Veneați din spate cu două
etichete, cu cea de cel mai tînăr șef al
neurochirurgiei și cea de român.

N-am simțit niciodată că vreouna
dintre acestea m-ar fi tras în spate.
Stanford este un mediu extrem de
internațional și toată lumea de acolo
are un pic de etnicitate. Spre exem plu,
acolo găsim o bază asiatică foar te
puternică. Am descoperit, întotdea -
una, că oamenii care au cunoscut ro -
mâni adevărați au avut o părere
foar te bună despre ei. În special în
zona Californiei, unde mi-am petrecut
o bu nă parte a vieții, sînt foarte mulți
ro mâni care lucrează în IT, în teh no l -
o gie, iar reputația lor este exce lentă. 

Birocrația din sistem e
făcută astfel încît oricine
din exterior se descurcă ex-
traordinar de greu

Povestea dumnevoastră a creat un val de
plîngeri și de nemulțumiri în rîndul oa-
menilor din țară. Acum, după atîtea
reacții, s-a schimbat ceva? Puteți prac-
tica medicina în România? 

Într-un final, studiile mele au fost
echivalate, însă documentele oficiale
nu mi-au fost înmînate. Cred că ur -
mă torul pas este la Ministerul Sănă -
tății, care se va uita la studiile
echi va la te și la restul hîrtiilor care mi-
au fost cerute pentru a-mi da o licență
de practică medicală. Problema este că
se izbesc două sisteme complet dife -
ri te. Un exemplu simplu. În România
ai terminat liceul, apoi faci medicina
pentru șase ani. În SUA termini li ce ul,
apoi ai o perioadă de studiu, preu ni -
ver sitar, de trei-patru ani, și apoi mergi
la școala medicală. Sînt sisteme dife -
ri te, sînt cerințe diferite și numele ac -
telor sînt diferite. Însă și birocrația din
sistem e făcută astfel încît oricine din
exterior se descurcă incredibil de greu.
Nu știu procesul actelor, nu îl înțeleg,
nu e ușor de navigat. 

Care a fost reacția dumnevoastră cînd
ați venit în România în aprilie, anul tre-
cut, pentru a opera și pentru a face cerc-
etare, și după zece luni încă nu puteți
face asta? 

Mă așteptam să fie o provocare,
știam că va fi nevoie de multă răb da -
re, dar recunosc că nu am crezut că va
dura atît de mult. Nu am crezut, e
drept. Am fost și sînt puțin deza mă git
că durează atît de mult și că procesul

acesta de obținere a actelor va fi atît
de greu. Am simțit că, poate, voi fi
pri mit cu mai multă încurajare în tot
procesul, dar am simțit mai multă dis -
tanțare, răceală. Nimeni nu s-a im pli -
cat în mod special. Nu acuz, fie care
și-a făcut slujba, dar credeam că va
veni cine să spună „uite, știi ce?, tu nu
cunoști sistemul, ai să ai nevoie de
actul ăsta și de ăsta și de ăsta. Vino
mîine, dă-mi un telefon, un mail, ca să
te ajut.” Și nu a fost așa deloc.

V-ați păstrat optimismul cu care
spuneați că ați venit, în ciuda unei
primiri mai puțin călduroase decît v-ați
fi așteptat? 

N-aș putea să spun că nu am fost
întîmpinat cu căldură pentru că am
întîlnit oameni fantastici de-a lungul
timpului, însă, din păcate, logistica
sistemulului m-a dezamăgit. Dar da,
sînt incredibil de optimist pentru că,
în principiu, oferim ceva cu adevă ra tă
valoare oamenilor. Cred că pacienții ro -
mâni pot să beneficieze cu ade vă rat
de aceste tehnologii și de aceste idei. 

La Stanford nu aș fi putut
niciodată să am un impact
asupra a 20 de milioane de
oameni

Cum plănuiți să promovați operațiile
minim-invazive în România, în
condițiile în care momentan acestea sînt
foarte puțin folosite și majoritar în clini-
cile private?

Adevărul este că procedurile mi -
nim-invazive nu sînt foarte des întîl-
nite nici în SUA. Am studiat o
sta tis tică înainte să plec ultima dată
din State care spunea că, în neurochi -
rur gie, aproximativ 75% dintre toate
ope rațiile din SUA nu sînt minim-in -
vazive. Ideea din spatele proceduri lor
este descoperirea zonei patolo gi ce cu
daune minime asupra țesutului să   -
nătos și a mușchilor înconjurători, de
a mișca cu grijă structurile la o par te
decît să tai prin ele. Astfel încît, atunci
cînd termini operația și scoți instru-
mentele, mușchii și țesuturile să se
retragă încet și pacientul să se poată
reabilita mai repede, să nu tre bu iască
să stea în spital mai mult timp, să nu
aibă nevoie de internare de lungă
durată și să existe un risc dramatic
mai mic de infecție. Cred că toate
acestea la un loc sînt un avantaj
imens, mai ales într-o țară ca Româ nia
unde resursele de acest tip sînt, pro -
ba bil, limitate. 

Și atunci de ce ați ales să veniți în
România? E limpede că ați lăsat în spate
o anumită stabilitate financiară, iar mo-
mentan nici măcar nu puteți să
practicați medicina. Trebuie să fie o
motivație mai mare decît principiul
moral de a ajuta neurochirurgia
românească.

Ca doctor nu am luat niciodată
decizii din punct de vedere financiar.
Sau dacă am făcut-o a fost foarte rar.
Mereu am crezut că există ceva unic
în spatele fiecărei decizii. E clar că am
avut un aranajment confortabil la
Stan ford. N-am dus lipsă niciodată de
nimic. Dar în momentul în care avan -
sezi în carieră găsești împlinirea în
modalități diferite. Și aspectul ma -
terial e un lucru care este esențial, tre -
buie să mănînci, trebuie să ai un loc
unde să dormi, dar e mai mult decît
atît. Mă simt atît de bine știind că,
dacă aș lucra cu tinerii doctori în
România, atît de mulți oameni ar
putea beneficia și ar putea fi motivați
să încerce lucruri diferite, să meargă
peste granițe, să-și dezvolte aptitu di -
ni le, să învețe din ceea ce facem noi
aici, să combine cu ceea ce pot eu să
aduc din afară. Și, oricum ar suna, se
rezumă la impactul social. Mai bine
de atît nu știu cum să explic. Să ai o
șansă de a avea un impact asupra a 20
de milioane de oameni în neuro chi -
rurgie este foarte, foarte mult. Asta nu
aș fi putut face niciodată la Stanford,
în condițiile în care sînt 100 de neu-
rochirurgi numai în Califor nia.

Aici ați luat-o de la capăt, la clinica
privată Brain Institute din București.

Da, voi fi șeful secției de chirurgie
minim-invazive la Brain Institute. Vom
începe prin oferirea serviciilor consul -
tative pacienților și explicarea tutu ror

opțiunilor și a noilor tehnologii care
sînt disponibile. Pornind de la asta,
cred și sper că ne vom extinde. 

Dar o astfel de procedură costă și mo-
mentan în România nu poate fi
decontată sau cuprinsă de asigurare. 

Este clar că aceste operații sînt foar -
te scumpe prin natura lor, dar avem
un model în lucru care va face lu cru -
ri le foarte rezonabile și accesibile, cred
eu. Și mult-mult mai ieftine decît în
SUA. Adevărul este că românii vor
pu tea să primească aceeași îngrijire
medicală ca în SUA doar că de zece
ori mai ieftin. Dacă stai să te gîndești,
cîți români pleacă din țară pentru aju -
tor medical, fie că e Germania, Aus tria
sau Turcia? Cred că românii vor să

aibă opțiunile pe care le caută pen tru
ei, aici. Cine ar vrea să meargă în Tur-
cia sau Germania cînd ești bol nav? Și
apoi trebuie să te duci pentru con-
troale, rezonanțe magnetice sau pen-
tru tomografii? De ce? Sîntem per fect
capabili să le oferim asta oamenilor
aici. Asta este, de fapt, și ideea.

Am păstrat legătura cu
România, cu moștenirea
mea de aici

Se schimbă relația dintre medic și doctor
în momentul în care trebuie să aplicați
astfel de proceduri, minim-invazive?
Vorbim de un alt nivel de încredere pen-
tru a putea explica de ce faceți un lucru
pe care zece alți doctori i l-au prezentat a
fi mai complicat?

Cînd explici oamenilor lucruri
pre cum operațiile neurochirurgicale

sau astfel de tratamente, este foarte
important să înțelegi că ceea ce vezi și
simți tu în fiecare zi nu e același lucru
cu ceea ce vede, simte și trebuie să se
descurce pacientul în fiecare zi. Cred
că este esențial ca pacientul să aibă
așteptările corespunzătoare de la o
operație. Așa că trebuie să explici su -
ficient de mult și de bine ceea ce ur -
mează să se întîmple astfel încît
ci ne va să poată să înțeleagă ceea ce îi
vei face cu adevărat. Sănătatea unei
per soa ne este importantă pentru ea și
de multe ori simt că este esențial să
scot în evidență pe cît de corect posi-
bil si tuația lor, ce pot eu să fac pentru
ei, care este tratamentul, șansa lui de
suc ces. Și, pînă la urmă, pacientul de -
ci de, ca oriunde în lume. Nu îl poți

pu ne în fața faptului împlinit: eu îți
fac ceva, nu contează ce, atîta timp cît
va fi bine. 

Ați păstrat legătura cu România, mai
aveți rude în țară?

Am vizitat-o de multe ori. Am păs -
trat o legătură cu România, cu moște -
ni rea mea de aici. În Chicago, unde am
crescut pentru 20 de ani, a existat o
po pulație de români foarte mare și am
păstrat foarte strînsă legătura din punct
de vedere al apropierii culturale, al le -
găturilor sociale. Am participat chair
și în echipa de dansuri!

Dar copiii își cunosc originile sau i-ați
crescut cu sufletul mai aproape de
SUA?

Eu am cinci copii, cel mai mare are
11 ani, deci cred că depinde de fie care,
din cauza diferenței de vîrstă. Însă i-
am învățat să-și valorifice me reu orig-
inile, strămoșii, care au fost
im por tante și pentru mine și pentru
so ția mea, care e tot româncă. Am be -
ne fi ciat enorm de șansa de a învăța în
SUA și de a avea acea expunere, dar
cred că e foarte important pentru oa -
me nii tineri să fie expuși la culturi
diferite, să aibă o înțelegere mai mare,
să fie foarte foarte deschiși la învă ța -
re. Cît mai mult cu putință. Dar tre bu -
ie să înțelegi că ai o origine, ai un
istoric, trebuie să înțelegi de unde vii
și cine ești. Cel mai mare copil a avut
cele mai multe probleme cu ajustarea
pentru că era într-o situație remar ca -
bi lă, era la o școală fantastică, cu cla se
care aveau puțini elevi, prieteni foar -
te apropiați, dar cred că am reușit să
o fac să înțeleagă care este rostul și
scopul. E matură pentru cei 11 ani pe
care îi are. 

Există posibilitatea ca eticheta de „cel
mai tânăr șef de clinică” de la Stanford
să vă fi urmat și în România. Aici, dacă
nu sînteți cel mai tânăr neurochirurg,
tot vă diferențiați de majoritatea
cadrelor medicale care își încep activi-
tatea și încep să capete experiență după
40 de ani. Cum credeți că vă veți
adapta?

Am mai spus-o, simt că am fost
foarte binecuvîntat, în cîteva feluri

diferite, dar și în ceea ce privește pre -
gă tirea mea. Ca rezident, în al treilea
an de practică am lucrat cu chirurgi
care erau recunoscuți internațional și
care au avut încredere foarte mare în
mine. Astfel am ajuns să operez în mod
activ de la o vîrstă foarte fragedă. Am
avut acces tot timpul la laboratoare
cadaverice. Eram acolo non-stop, lu -
crînd sub microscop. Recunosc că sînt
puțin obsesiv-compulsiv, dar cred că
toți neurochirurgii sînt așa. Am în -
vățat șase ani la Stanford, după re zi -
den țiat m-am specializat încă un an,
dar am operat foarte mult pentru că
sistemul mi-a permis să fac asta. Vrem
să încercăm să implementăm același
lucru și în România, pentru că un
neurochirurg trebuie format devre -
me, nu poți învăța neurochirurgia și
să o practici la 50 de ani. Trebuie să fie
devreme și trebuie să ai mediul
potrivit pentru a face asta. Nu susțin
să învățăm pe pacienți, ci în labora-
toare de cadavre, lucrînd sub micro -
scop, avînd pe cineva care să-ți
în dru me pregătirea. De fapt, asta este
și foarte plăcut pentru mine, să lu crez
cu rezidenți pe care îi cunosc în pri mul
an, cînd nu știu să facă o sutură sim plă,
și la trei-patru ani mai tîrziu să îi văd
operînd alături de mine. Este in cre di -
bil, e ca și cum ai vedea cum îți cresc
proprii copii.

Mă aștept să am același 
succes în România pe care l-
am avut în SUA

Există o vorbă care spune că neu-
rochirurgii sînt ca piloții de curse, tre-
buie să ia decizii la secundă. Procesul
acesta decizional vă afecteză viața
privată?

Cred că mi-am croit întreaga via ța
așa, sînt obișnuit cu deciziile la se cun -
dă. Sînt obișnuit și cu problemele ca re
pot apărea după acestea. Cred însă că,
după un timp, ai o anumită pers pec -
ti vă, ai o anumită răbdare, un calm, și
deciziile nu mai par rapide, par nor-
male. Dar asta abia atunci cînd te
obiș nuiești cu ele și, cu siguranță, nu

mă simțeam așa pe vremea în care
eram rezident. 

După 30 de ani de vizite în România, ce
impresie v-au făcut românii acum, cînd
aveți aproape un an petrecut printre ei?

Păi este clar că cel mai multe îmi
place că văd în jurul meu foarte mulți
oameni incredibili, oameni talentați și
tineri, dar și oamenii care sînt mai în
vîrstă, care au o viață foarte boga tă.
Chiar și cei care au ieșit la pensie mă
fascinează atunci cînd vine vorba de-
spre... nici nu știu cum să explic, e
greu să pun în cuvinte emoțiile. Este
o clasă unică, ca o fibră din care se
simte că oamenii sînt blînzi și buni.
Au fost năuciți de situații politice

diferite dar sînt o nație pacificatoare,
una care are o istorie încărcată cu
existența unor personalități eminente
și de aceea simt că există o urmă de
roialitate. De fapt, nu de roialitate, ci
de demnitate. Și mă simt binecu vîn tat
că familia mea își are rădăcinile în
această istorie. 

Deci nu considerați că venind în Româ-
nia ați făcut un pas înapoi.

Am o mărturisire de făcut. Mă aș -
tept să am același succes aici ca și în
State. Atît ca neurochirurg cît și în cer -
cetare. Nu, eu nu mă uit la venirea
aici ca fiind un pas înapoi, însă sînt de
acord că va fi greu. Va fi mai greu, va
fi nevoie de mai multă muncă, dar
dacă ești implicat în ceea ce faci și
dacă vrei să fii mereu în vîrful do me -
niului tău vei fi observat. Ce ți-ai pu -
tea dori mai mult decît să fii la o
uni versitate recunoscută internațional,
să fii șef a două divizii, să ai un salariu
foarte confortabil și să ai două de par -
tamente de oameni care te ajută? Da,
este destul de bine. Dar să nu uităm

că elementul important pe care ci neva
trebuie să îl înțeleagă: îmi cu nosc
moștenirea și vreau să am a ceas tă îm-
plinire. Vreau să ajut, să am un im-
pact, asupra românilor. Ori gi nea
părinților mei a fost un factor. Simt că
am fost binecuvîntat să locuiesc într-
o țară ca SUA. M-a îmbrățișat, m-am
educat acolo, m-a ajutat să mă dez volt
ca om. Poate de aceea mă simt atît de
rău cînd văd oameni talentați cum
pleacă din România. Și o fac din tr-o
combinație de motive. Toți în cear că să
facă cel mai bun lucru pen tru ei și
famiile lor, dar, din păcate, cînd faci
asta subțiezi ceea ce este dis ponibil
pentru oamenii de aici. Am un respect

foarte mare pentru cineva tînăr care
stă în această țară, care vi sea ză să fie
în altă parte, ar vrea să fie acolo, dar
care nu pleacă. Admir așa dar oamenii
care acceptă greutățile și merg
înainte. Și cred că vor avea un succes
foarte mare pentru că românii sînt
talentați. Nu-i judec, sub nici o formă,
pe cei care pleacă, e o decizie
personală. Tot ceea ce pot să spun este
că îmi aduce o satisfacție perso na lă să
văd oameni care sînt dispuși să lupte
mai mult, să cîștige mai pu țin, dar
care să facă ceva cu sens, ceva pentru
România. Îmi place să văd astfel de
oameni cărora le pasă de ceea ce sînt. 

Oamenii ar putea spune că unei per-
soane din poziția dumnevoastră i-ar fi
mai ușor să spună „rămîi în țara ta pe
bani și recunoaștere mai puțină” decît
unui student care termină Medicina și
cîștigă 300 de euro pe lună ca rezident.

Dacă mi-ar spune cineva asta aș fi
de acord cu ei. De aceea nu îi pot ju -
de ca. Mă simt deosebit de binecu vîn -
tat și de norocos pentru ceea ce
Dum ne zeu mi-a dat, pentru lucrurile
la ca re m-a expus. Mi-ar fi fost și mie
foar te greu să pot veni în România
dacă nu aș avea o anumită condiție,
de aceea aș vrea să fac tot ceea ce îmi
stă în putință să pot cultiva, să pot
pregăti, un mediu pentru ca oamenii
talentați să rămînă aici. Din toate put-
erile mele aș vrea să fac asta. Cu aju-
torul Gu ver nului, prin programe, prin
intere sul arătat de a-i educa pe oa-
menii care vor fi viitorul României.
Vreau să joc un rol în asta. 

Au fost mulți oameni care au declarat
asta.

Mulți au încercat, știu, și e clar că
nimeni nu poate să facă asta unul sin-
gur. De aceea vreau să mă con cen trez
în pași mici asupra programului nos-
tru. Nu vreau să am un plan ela bo rat
pus la punct cap-coadă. Luăm lu-
crurile pas cu pas, vrem să oferim în-
grijire de înaltă calitate, să lucrăm cu
oameni puțini, cu grupuri mici. Vrem
să pornim ca un bulgăre de ză padă
care, atunci cînd coboară la va le,
devine o avalanșă. n

Ștefan Mindea a renunțat la visul multor doctori
români care-și împachetează bagajele încă din
perioada rezidențiatului și iau drumul

străinătății. Cel mai tînăr șef al secției de Neu-
rochirurgie de la Spitalul Stanford, la doar 36 de
ani, și cel care a fost timp de cinci ani la rînd
printre primii cinci chirurgi ai unității medicale,
s-a hotărît să lase totul baltă, să își ia familia și cei
cinci copii și să se mute în România. Pentru a ajuta
neurochirurgia românească și pentru că s-a simțit
dator față de țara din care părinții săi au fugit în
timpul comunismului. Însă statul român nu a simțit
nici o datorie față de el. În țara în care ministrul
de Sănătate trece la Economie cum trece gripa de
la un om la altul, unul dintre cei mai buni medici
români care lucrează peste hotare nu poate prac-
tica medicina pentru că statul nu îi recunoaște
studiile pe care le-a făcut la Universitatea Stan-
ford.

Doctorul Ștefan Mindea a ținut cel puțin o conferință 
pe fiecare continent.

Intervențiile minim-invazive se folosesc, potrivit medicului, doar în
25% dintre cazuri în Statele Unite ale Americii.

Eram în laborator mereu, lucrînd sub microscop.
Recunosc că sînt puțin obsesiv-compulsiv, dar
cred că toți neurochirurgii sînt așa.

de Cătălin HOPULELE | catalin.hopulele@yahoo.com
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M\ simt binecuvîntat c\ familia mea î[i are
r\d\cinile în istoria plin\ de demnitate a României

„
Interviu cu doctorul Ștefan Mindea, cel mai tînăr șef al Clinicii de Neurochirurgie de la Spitalul Stanford

Cred că întrebarea asta v-a pus-o toată
lumea. De ce v-ați întors?

Decizia de a mă întoarce s-a bazat
în principal pe faptul că am simțit că
e momentul să încerc să ridic neu ro -
chi rurgia românească la un alt nivel.
Am avut oportunitatea de a vizita Ro -
mânia de cîteva ori și să văd care este
stadiul neurochirurgiei. Atunci mi-am
dat seama că există o astfel de opor-
tunitate semnificativă: să ai un impact
social asupra unei populații de
20.000.000 de oameni. Apoi, ținînd
cont de faptul că lucrez la un institut
și la o universitate mi-a plăcut mereu
să lucrez cu viitori doctori și viitori
neurorchirurgi pentru că mi-am dat
seama că poți avea un impact foarte
mare asupra lor, mai ales în anii de
formare. 

Sînteți cel mai tînăr șef al clinicii de
neurochirurgie de la Stanford, ați fost
numit la 36 de ani. Cum vă simțiți în
postura de a fi atît de tînăr și de a
ajunge într-o poziție atît de importantă,
în special cînd facem comparație cu sis-
temul medical din România, unde
medici care sînt de vîrsta dumnevoastră
nu au timpul de a se afirma.

Cînd am ajuns să lucrez la Stan -
ford, toți cei care erau șefi de secție
aveau 50-60 de ani, erau oameni
foarte împliniți și era foarte clar că tre-
buia, într-un anumit fel, să aduc ceva
nou. Fiindcă întreg spitalul se ba zează
pe inovare și pe aducerea în practică
a acestor inovații, iar pregă tirea mea
medicală s-a concentrat pe tra  ta mentul
și pe intervențiile chirurgicale minim-
invazive, cînd am venit la Stanford m-
am uitat cu atenție la im ple mentarea
acestor tehnici, în special pentru trata-
mentul bolilor neuro chirurgicale, în
oncologie, tumori sau probleme la

coloana vertebrală. Și acestea au fost,
practic, instrumentele prin care am
ajuns să fiu însărcinat să conduc de-
partamentul de chirurgie minim-
invazivă și cel de oncologie. Așa a
început totul, iar din ziua în care am
fost numit am militat pentru folosirea
noilor tehnologii, a noilor tehnici de
operare și pentru a le face disponibile
colegilor. 

Colegii dumnevoastră cum au
reacționat? Veneați din spate cu două
etichete, cu cea de cel mai tînăr șef al
neurochirurgiei și cea de român.

N-am simțit niciodată că vreouna
dintre acestea m-ar fi tras în spate.
Stanford este un mediu extrem de
internațional și toată lumea de acolo
are un pic de etnicitate. Spre exem plu,
acolo găsim o bază asiatică foar te
puternică. Am descoperit, întotdea -
una, că oamenii care au cunoscut ro -
mâni adevărați au avut o părere
foar te bună despre ei. În special în
zona Californiei, unde mi-am petrecut
o bu nă parte a vieții, sînt foarte mulți
ro mâni care lucrează în IT, în teh no l -
o gie, iar reputația lor este exce lentă. 

Birocrația din sistem e
făcută astfel încît oricine
din exterior se descurcă ex-
traordinar de greu

Povestea dumnevoastră a creat un val de
plîngeri și de nemulțumiri în rîndul oa-
menilor din țară. Acum, după atîtea
reacții, s-a schimbat ceva? Puteți prac-
tica medicina în România? 

Într-un final, studiile mele au fost
echivalate, însă documentele oficiale
nu mi-au fost înmînate. Cred că ur -
mă torul pas este la Ministerul Sănă -
tății, care se va uita la studiile
echi va la te și la restul hîrtiilor care mi-
au fost cerute pentru a-mi da o licență
de practică medicală. Problema este că
se izbesc două sisteme complet dife -
ri te. Un exemplu simplu. În România
ai terminat liceul, apoi faci medicina
pentru șase ani. În SUA termini li ce ul,
apoi ai o perioadă de studiu, preu ni -
ver sitar, de trei-patru ani, și apoi mergi
la școala medicală. Sînt sisteme dife -
ri te, sînt cerințe diferite și numele ac -
telor sînt diferite. Însă și birocrația din
sistem e făcută astfel încît oricine din
exterior se descurcă incredibil de greu.
Nu știu procesul actelor, nu îl înțeleg,
nu e ușor de navigat. 

Care a fost reacția dumnevoastră cînd
ați venit în România în aprilie, anul tre-
cut, pentru a opera și pentru a face cerc-
etare, și după zece luni încă nu puteți
face asta? 

Mă așteptam să fie o provocare,
știam că va fi nevoie de multă răb da -
re, dar recunosc că nu am crezut că va
dura atît de mult. Nu am crezut, e
drept. Am fost și sînt puțin deza mă git
că durează atît de mult și că procesul

acesta de obținere a actelor va fi atît
de greu. Am simțit că, poate, voi fi
pri mit cu mai multă încurajare în tot
procesul, dar am simțit mai multă dis -
tanțare, răceală. Nimeni nu s-a im pli -
cat în mod special. Nu acuz, fie care
și-a făcut slujba, dar credeam că va
veni cine să spună „uite, știi ce?, tu nu
cunoști sistemul, ai să ai nevoie de
actul ăsta și de ăsta și de ăsta. Vino
mîine, dă-mi un telefon, un mail, ca să
te ajut.” Și nu a fost așa deloc.

V-ați păstrat optimismul cu care
spuneați că ați venit, în ciuda unei
primiri mai puțin călduroase decît v-ați
fi așteptat? 

N-aș putea să spun că nu am fost
întîmpinat cu căldură pentru că am
întîlnit oameni fantastici de-a lungul
timpului, însă, din păcate, logistica
sistemulului m-a dezamăgit. Dar da,
sînt incredibil de optimist pentru că,
în principiu, oferim ceva cu adevă ra tă
valoare oamenilor. Cred că pacienții ro -
mâni pot să beneficieze cu ade vă rat
de aceste tehnologii și de aceste idei. 

La Stanford nu aș fi putut
niciodată să am un impact
asupra a 20 de milioane de
oameni

Cum plănuiți să promovați operațiile
minim-invazive în România, în
condițiile în care momentan acestea sînt
foarte puțin folosite și majoritar în clini-
cile private?

Adevărul este că procedurile mi -
nim-invazive nu sînt foarte des întîl-
nite nici în SUA. Am studiat o
sta tis tică înainte să plec ultima dată
din State care spunea că, în neurochi -
rur gie, aproximativ 75% dintre toate
ope rațiile din SUA nu sînt minim-in -
vazive. Ideea din spatele proceduri lor
este descoperirea zonei patolo gi ce cu
daune minime asupra țesutului să   -
nătos și a mușchilor înconjurători, de
a mișca cu grijă structurile la o par te
decît să tai prin ele. Astfel încît, atunci
cînd termini operația și scoți instru-
mentele, mușchii și țesuturile să se
retragă încet și pacientul să se poată
reabilita mai repede, să nu tre bu iască
să stea în spital mai mult timp, să nu
aibă nevoie de internare de lungă
durată și să existe un risc dramatic
mai mic de infecție. Cred că toate
acestea la un loc sînt un avantaj
imens, mai ales într-o țară ca Româ nia
unde resursele de acest tip sînt, pro -
ba bil, limitate. 

Și atunci de ce ați ales să veniți în
România? E limpede că ați lăsat în spate
o anumită stabilitate financiară, iar mo-
mentan nici măcar nu puteți să
practicați medicina. Trebuie să fie o
motivație mai mare decît principiul
moral de a ajuta neurochirurgia
românească.

Ca doctor nu am luat niciodată
decizii din punct de vedere financiar.
Sau dacă am făcut-o a fost foarte rar.
Mereu am crezut că există ceva unic
în spatele fiecărei decizii. E clar că am
avut un aranajment confortabil la
Stan ford. N-am dus lipsă niciodată de
nimic. Dar în momentul în care avan -
sezi în carieră găsești împlinirea în
modalități diferite. Și aspectul ma -
terial e un lucru care este esențial, tre -
buie să mănînci, trebuie să ai un loc
unde să dormi, dar e mai mult decît
atît. Mă simt atît de bine știind că,
dacă aș lucra cu tinerii doctori în
România, atît de mulți oameni ar
putea beneficia și ar putea fi motivați
să încerce lucruri diferite, să meargă
peste granițe, să-și dezvolte aptitu di -
ni le, să învețe din ceea ce facem noi
aici, să combine cu ceea ce pot eu să
aduc din afară. Și, oricum ar suna, se
rezumă la impactul social. Mai bine
de atît nu știu cum să explic. Să ai o
șansă de a avea un impact asupra a 20
de milioane de oameni în neuro chi -
rurgie este foarte, foarte mult. Asta nu
aș fi putut face niciodată la Stanford,
în condițiile în care sînt 100 de neu-
rochirurgi numai în Califor nia.

Aici ați luat-o de la capăt, la clinica
privată Brain Institute din București.

Da, voi fi șeful secției de chirurgie
minim-invazive la Brain Institute. Vom
începe prin oferirea serviciilor consul -
tative pacienților și explicarea tutu ror

opțiunilor și a noilor tehnologii care
sînt disponibile. Pornind de la asta,
cred și sper că ne vom extinde. 

Dar o astfel de procedură costă și mo-
mentan în România nu poate fi
decontată sau cuprinsă de asigurare. 

Este clar că aceste operații sînt foar -
te scumpe prin natura lor, dar avem
un model în lucru care va face lu cru -
ri le foarte rezonabile și accesibile, cred
eu. Și mult-mult mai ieftine decît în
SUA. Adevărul este că românii vor
pu tea să primească aceeași îngrijire
medicală ca în SUA doar că de zece
ori mai ieftin. Dacă stai să te gîndești,
cîți români pleacă din țară pentru aju -
tor medical, fie că e Germania, Aus tria
sau Turcia? Cred că românii vor să

aibă opțiunile pe care le caută pen tru
ei, aici. Cine ar vrea să meargă în Tur-
cia sau Germania cînd ești bol nav? Și
apoi trebuie să te duci pentru con-
troale, rezonanțe magnetice sau pen-
tru tomografii? De ce? Sîntem per fect
capabili să le oferim asta oamenilor
aici. Asta este, de fapt, și ideea.

Am păstrat legătura cu
România, cu moștenirea
mea de aici

Se schimbă relația dintre medic și doctor
în momentul în care trebuie să aplicați
astfel de proceduri, minim-invazive?
Vorbim de un alt nivel de încredere pen-
tru a putea explica de ce faceți un lucru
pe care zece alți doctori i l-au prezentat a
fi mai complicat?

Cînd explici oamenilor lucruri
pre cum operațiile neurochirurgicale

sau astfel de tratamente, este foarte
important să înțelegi că ceea ce vezi și
simți tu în fiecare zi nu e același lucru
cu ceea ce vede, simte și trebuie să se
descurce pacientul în fiecare zi. Cred
că este esențial ca pacientul să aibă
așteptările corespunzătoare de la o
operație. Așa că trebuie să explici su -
ficient de mult și de bine ceea ce ur -
mează să se întîmple astfel încît
ci ne va să poată să înțeleagă ceea ce îi
vei face cu adevărat. Sănătatea unei
per soa ne este importantă pentru ea și
de multe ori simt că este esențial să
scot în evidență pe cît de corect posi-
bil si tuația lor, ce pot eu să fac pentru
ei, care este tratamentul, șansa lui de
suc ces. Și, pînă la urmă, pacientul de -
ci de, ca oriunde în lume. Nu îl poți

pu ne în fața faptului împlinit: eu îți
fac ceva, nu contează ce, atîta timp cît
va fi bine. 

Ați păstrat legătura cu România, mai
aveți rude în țară?

Am vizitat-o de multe ori. Am păs -
trat o legătură cu România, cu moște -
ni rea mea de aici. În Chicago, unde am
crescut pentru 20 de ani, a existat o
po pulație de români foarte mare și am
păstrat foarte strînsă legătura din punct
de vedere al apropierii culturale, al le -
găturilor sociale. Am participat chair
și în echipa de dansuri!

Dar copiii își cunosc originile sau i-ați
crescut cu sufletul mai aproape de
SUA?

Eu am cinci copii, cel mai mare are
11 ani, deci cred că depinde de fie care,
din cauza diferenței de vîrstă. Însă i-
am învățat să-și valorifice me reu orig-
inile, strămoșii, care au fost
im por tante și pentru mine și pentru
so ția mea, care e tot româncă. Am be -
ne fi ciat enorm de șansa de a învăța în
SUA și de a avea acea expunere, dar
cred că e foarte important pentru oa -
me nii tineri să fie expuși la culturi
diferite, să aibă o înțelegere mai mare,
să fie foarte foarte deschiși la învă ța -
re. Cît mai mult cu putință. Dar tre bu -
ie să înțelegi că ai o origine, ai un
istoric, trebuie să înțelegi de unde vii
și cine ești. Cel mai mare copil a avut
cele mai multe probleme cu ajustarea
pentru că era într-o situație remar ca -
bi lă, era la o școală fantastică, cu cla se
care aveau puțini elevi, prieteni foar -
te apropiați, dar cred că am reușit să
o fac să înțeleagă care este rostul și
scopul. E matură pentru cei 11 ani pe
care îi are. 

Există posibilitatea ca eticheta de „cel
mai tânăr șef de clinică” de la Stanford
să vă fi urmat și în România. Aici, dacă
nu sînteți cel mai tânăr neurochirurg,
tot vă diferențiați de majoritatea
cadrelor medicale care își încep activi-
tatea și încep să capete experiență după
40 de ani. Cum credeți că vă veți
adapta?

Am mai spus-o, simt că am fost
foarte binecuvîntat, în cîteva feluri

diferite, dar și în ceea ce privește pre -
gă tirea mea. Ca rezident, în al treilea
an de practică am lucrat cu chirurgi
care erau recunoscuți internațional și
care au avut încredere foarte mare în
mine. Astfel am ajuns să operez în mod
activ de la o vîrstă foarte fragedă. Am
avut acces tot timpul la laboratoare
cadaverice. Eram acolo non-stop, lu -
crînd sub microscop. Recunosc că sînt
puțin obsesiv-compulsiv, dar cred că
toți neurochirurgii sînt așa. Am în -
vățat șase ani la Stanford, după re zi -
den țiat m-am specializat încă un an,
dar am operat foarte mult pentru că
sistemul mi-a permis să fac asta. Vrem
să încercăm să implementăm același
lucru și în România, pentru că un
neurochirurg trebuie format devre -
me, nu poți învăța neurochirurgia și
să o practici la 50 de ani. Trebuie să fie
devreme și trebuie să ai mediul
potrivit pentru a face asta. Nu susțin
să învățăm pe pacienți, ci în labora-
toare de cadavre, lucrînd sub micro -
scop, avînd pe cineva care să-ți
în dru me pregătirea. De fapt, asta este
și foarte plăcut pentru mine, să lu crez
cu rezidenți pe care îi cunosc în pri mul
an, cînd nu știu să facă o sutură sim plă,
și la trei-patru ani mai tîrziu să îi văd
operînd alături de mine. Este in cre di -
bil, e ca și cum ai vedea cum îți cresc
proprii copii.

Mă aștept să am același 
succes în România pe care l-
am avut în SUA

Există o vorbă care spune că neu-
rochirurgii sînt ca piloții de curse, tre-
buie să ia decizii la secundă. Procesul
acesta decizional vă afecteză viața
privată?

Cred că mi-am croit întreaga via ța
așa, sînt obișnuit cu deciziile la se cun -
dă. Sînt obișnuit și cu problemele ca re
pot apărea după acestea. Cred însă că,
după un timp, ai o anumită pers pec -
ti vă, ai o anumită răbdare, un calm, și
deciziile nu mai par rapide, par nor-
male. Dar asta abia atunci cînd te
obiș nuiești cu ele și, cu siguranță, nu

mă simțeam așa pe vremea în care
eram rezident. 

După 30 de ani de vizite în România, ce
impresie v-au făcut românii acum, cînd
aveți aproape un an petrecut printre ei?

Păi este clar că cel mai multe îmi
place că văd în jurul meu foarte mulți
oameni incredibili, oameni talentați și
tineri, dar și oamenii care sînt mai în
vîrstă, care au o viață foarte boga tă.
Chiar și cei care au ieșit la pensie mă
fascinează atunci cînd vine vorba de-
spre... nici nu știu cum să explic, e
greu să pun în cuvinte emoțiile. Este
o clasă unică, ca o fibră din care se
simte că oamenii sînt blînzi și buni.
Au fost năuciți de situații politice

diferite dar sînt o nație pacificatoare,
una care are o istorie încărcată cu
existența unor personalități eminente
și de aceea simt că există o urmă de
roialitate. De fapt, nu de roialitate, ci
de demnitate. Și mă simt binecu vîn tat
că familia mea își are rădăcinile în
această istorie. 

Deci nu considerați că venind în Româ-
nia ați făcut un pas înapoi.

Am o mărturisire de făcut. Mă aș -
tept să am același succes aici ca și în
State. Atît ca neurochirurg cît și în cer -
cetare. Nu, eu nu mă uit la venirea
aici ca fiind un pas înapoi, însă sînt de
acord că va fi greu. Va fi mai greu, va
fi nevoie de mai multă muncă, dar
dacă ești implicat în ceea ce faci și
dacă vrei să fii mereu în vîrful do me -
niului tău vei fi observat. Ce ți-ai pu -
tea dori mai mult decît să fii la o
uni versitate recunoscută internațional,
să fii șef a două divizii, să ai un salariu
foarte confortabil și să ai două de par -
tamente de oameni care te ajută? Da,
este destul de bine. Dar să nu uităm

că elementul important pe care ci neva
trebuie să îl înțeleagă: îmi cu nosc
moștenirea și vreau să am a ceas tă îm-
plinire. Vreau să ajut, să am un im-
pact, asupra românilor. Ori gi nea
părinților mei a fost un factor. Simt că
am fost binecuvîntat să locuiesc într-
o țară ca SUA. M-a îmbrățișat, m-am
educat acolo, m-a ajutat să mă dez volt
ca om. Poate de aceea mă simt atît de
rău cînd văd oameni talentați cum
pleacă din România. Și o fac din tr-o
combinație de motive. Toți în cear că să
facă cel mai bun lucru pen tru ei și
famiile lor, dar, din păcate, cînd faci
asta subțiezi ceea ce este dis ponibil
pentru oamenii de aici. Am un respect

foarte mare pentru cineva tînăr care
stă în această țară, care vi sea ză să fie
în altă parte, ar vrea să fie acolo, dar
care nu pleacă. Admir așa dar oamenii
care acceptă greutățile și merg
înainte. Și cred că vor avea un succes
foarte mare pentru că românii sînt
talentați. Nu-i judec, sub nici o formă,
pe cei care pleacă, e o decizie
personală. Tot ceea ce pot să spun este
că îmi aduce o satisfacție perso na lă să
văd oameni care sînt dispuși să lupte
mai mult, să cîștige mai pu țin, dar
care să facă ceva cu sens, ceva pentru
România. Îmi place să văd astfel de
oameni cărora le pasă de ceea ce sînt. 

Oamenii ar putea spune că unei per-
soane din poziția dumnevoastră i-ar fi
mai ușor să spună „rămîi în țara ta pe
bani și recunoaștere mai puțină” decît
unui student care termină Medicina și
cîștigă 300 de euro pe lună ca rezident.

Dacă mi-ar spune cineva asta aș fi
de acord cu ei. De aceea nu îi pot ju -
de ca. Mă simt deosebit de binecu vîn -
tat și de norocos pentru ceea ce
Dum ne zeu mi-a dat, pentru lucrurile
la ca re m-a expus. Mi-ar fi fost și mie
foar te greu să pot veni în România
dacă nu aș avea o anumită condiție,
de aceea aș vrea să fac tot ceea ce îmi
stă în putință să pot cultiva, să pot
pregăti, un mediu pentru ca oamenii
talentați să rămînă aici. Din toate put-
erile mele aș vrea să fac asta. Cu aju-
torul Gu ver nului, prin programe, prin
intere sul arătat de a-i educa pe oa-
menii care vor fi viitorul României.
Vreau să joc un rol în asta. 

Au fost mulți oameni care au declarat
asta.

Mulți au încercat, știu, și e clar că
nimeni nu poate să facă asta unul sin-
gur. De aceea vreau să mă con cen trez
în pași mici asupra programului nos-
tru. Nu vreau să am un plan ela bo rat
pus la punct cap-coadă. Luăm lu-
crurile pas cu pas, vrem să oferim în-
grijire de înaltă calitate, să lucrăm cu
oameni puțini, cu grupuri mici. Vrem
să pornim ca un bulgăre de ză padă
care, atunci cînd coboară la va le,
devine o avalanșă. n

Ștefan Mindea va împlini în aprilie un an de cînd este în România.

E foarte plăcut
să lucrez cu

rezidenți pe care
îi cunosc în

primul an, cînd
nu știu să facă o
sutură simplă și
la trei-patru ani

mai tîrziu să îi
văd operînd

alături de mine.
Este incredibil, e

ca și cum ai
vedea cum îți
cresc proprii

copii.

„
Aș vrea să fac tot ceea ce îmi stă în putință să
pot cultiva, să pot pregăti, un mediu pentru ca
oamenii talentați să rămînă în România. Din
toate puterile mele aș vrea să fac asta.

Operațiile vor fi mult-mult mai ieftine decît în
SUA. Adevărul este că românii vor putea să
primească aceeași îngrijire medicală ca în SUA
doar că de zece ori mai ieftin. 
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„Zi-mi, tu, zi-mi!”, bodo gă neș -
te Sergiu, un țigan din Bo to șani ca -
re și-a lăsat copilul un de va în Spa -
nia, într-un spi tal în care „nu ți-ar
spune nici că mori, nici c-o ții tot
așa. A guan ta, a guanta (n.r.: rezis -
tă) da’ pî nă cînd?” De mai bine de
ju mătate de oră numai asta spu ne-
n telefon, dar femeia lui nu se clin -
tește la capătul celălalt de  loc. A -
utocarul sforăie cu tot cu ca u ciu -
curi și abia am ajuns în Bur gos, iar
noaptea spaniolă în ce pe să se
spargă de munți.

Visul francez
În Lisabona șoferii români nici

nu s-ar osteni să se o prească, dacă
n-ar mai fi cîte-un student Eras -
mus cu bagajul prea greu pentru
cala oricărui avion. Cei mai mulți
români pe care-i culeg pe drumul
spre ca să nu stau în capitale, ci aș -
teap tă-n benzinăriile de la mar gi -
nea orașelor mici, unde găsesc și
mun că și trai, uneori în aceeași clă -
dire. Microbuzul albastru, șu brezit
de-atîtea excursii pe au to străzile
Portugaliei, are gea mu rile învelite
într-o pînză ce țoasă, vopsite cu
mă năstiri mol dovenești și-o spă -
lăcită va ri an tă a Palatului Parl a -
mentului. Pă  cat doar că, aici, pe
cele 12 lo curi cu tot cu patul pen -
tru șo fer din spate, nimeni nu-i tu -
rist. 

Poate doar Marian. A urcat în
Montijo, sîmbătă după-a mia  ză, cu
părul țeapăn de gel, tînăr și mai
mult portughez de cît român. Pă -
rin ții i-au în gră mădit mîncare pen -
tru trei zile într-o geantă, apoi un
bagaj și-un pachet pentru rude,
nea muri și prieteni în remorcă și-
abia du pă l-au urcat pe el în ma -
șină, cu timbru de Franța. „Hai,
anda! (n.r.: du-te) Și-om mai grăi la
telefon”, i-au zis stîlcit, în de sîndu-
i alte două mere în sa coșă. Marian
a plecat din Ro mâ nia fără să știe
dacă vrea, acum zece ani, pentru
că așa s-au gîndit ai lui c-o fi bine.
Vorbește portugheză din toată

inima și, din cînd în cînd, o mes -
tecă odată cu româna, fără necaz.
Acuma merge spre Toulouse, la pri -
etena lui, Viorela, să facă ce-o face
pentru bani mai mulți. „Am fost
bucătar, constructor, grădinar, am
făcut curat, murdar, de toate. Uite,
aicea, cum vezi orașul ista, dacă
vorbești română te înțeleg toți, așa
mulți sîntem.” Dar nu mai e de
ajuns. Salariul francez pare mai
gras de-aici, chiar dacă habar n-are
cum s-ajungă din Toulouse în

Saint-É ti enne, unde-l așteaptă iu -
bi ta. No ro cul lui că șoferii îl cu -
nosc și mai știu și „boschetari din

belșug a colo; le dai un măr, te
pupă și-n ...tren”. 

Șefului de tură, Daniel, îi a flu
numele la o scurtă și zgîl țîită de -
dicație de manea. Îl chea mă Bu -
zău, da-i din Oradea și conduce
tiptil. Cînd trece Geo la volan, în
schimb, scaunele-s parcă mai ge -
latinoase, curbele se trec cu-n nod
în gît și cu ge nunchii înfipți în
spinare. Geo e mai aprins la față,
mai aprig la vorbă și face drumul
ăsta de 11 ani, deci știe pe de rost
tot ce-i mai bun de pe parcurs. Mîn -
 carea din pachete, patul din spate,
femeile în general și Pe truța. „Fata
asta-i altceva, vă zic. Uite, le vedeți
pe astea de stau pe scăunel pe mar -
ginea drumului? Bune, cum dra cu’
nu? Da’ Petruța îi fată de casă în
România și aici e așa de proas tă, că
tre’ să fii prost să n-o iu bești!”, zice
trăgînd pe dreapta, lîngă o gră -
madă de bagaje și-o mînă de oa -
meni. 

„Hai la cîntărit, Dănuț, ni aicea
cîți îs!” Românii din Fe rreira de
Alentejo au multe de dus acasă,
dar se lasă unul pe altul aici, într-o
intersecție care se golește de genți
în timp ce șo  ferii le pun munca pe
un cîntar care pornește de la cinci
kilo gra me. Alea cinci se scad, însă
res tul se taxează cu un euro fie ca -
re, dar remorca pîrîie cînd în ghi te
cîte-o sacoșă de rafie. În creș tetul
nopții, cu gurile abu rinde, bărbații
pleacă spre casă, femeile rămîn
aici cu copii mici, născuți peste
hotare, care-abia gînguresc de frig.
Pe lîngă ei, cîțiva băieți se aruncă
pe scau ne c-o osteneală ce nu se
leagă cu vîrsta. Sînt așa tineri și
vor besc așa stricat încît nu-ți dai
seama dac-au plecat după ce-au ra -
tat bacalaureatul sau dacă nici n-au
ajuns la el. Unul du ce-acasă un fri -
gider mic, altul o pungă cu mîn ca -
re și norocul. „Să zici că-ți faci milă
și nu-i verifici la cîntar. Bun, bun,
da’ ro mânu-i parșiv”, po vestește
Geo în timp ce taie bilete. A fa ră,
cu-n picior pe bordură și u nul în
microbuz, despărțirile-s ori du ioa -
se, ori tăiate cu-n „hai da, că acuși
mă trezesc să mă duc la muncă și
nici nu m-am culcat”.

Geo cotrobăie atent. Știe că-n
sacoșele mici pot să se-ngră mă -
dească porci și-n frigiderele mari –
un coteț întreg. „Mi-a a dus unul
odată un televizor. Cît putea să fie
un televizor de greu? Hai să-l cîn -
tărim! 100 și ce va de kile. Da’ ce
televizor e ăsta, ficior? îl întreb.
Era o car ca să plină cu țevi, șuru -

buri, că rămizi. Omu-și făcea casă
de la distanță.”

Mai are un loc în microbuz și
20 de oameni de luat pînă-n
Valladolid, în Spania. Poate mai re -
nunță vreo doi. Românu-i par șiv.

Lecţia plecării de-acasă
Marian e fericit tot timpul.

Cînd îl ochește, la o oprire, pe Re -
lu din sat de la el, din Ro mâ nia, se-
nviorează și mai straș nic. Părul i s-
a mai pleoștit, dar are să-l țină
pînă-n Franța fără probleme. Ver -
dele ochilor, în schimb, i s-a a co -
perit cu vini șoa re roșii de obo -
seală. Se-ntoar ce la mașină după
ce-l bate pe Relu pe spate și scui pă
lîngă o pompă de motorină. „Ăl
mai pră pădit din sat. Să nu se li -
pească ghinionul de mine, ptui!”
În ultimii zece ani, s-a mai în tors
acasă rar. Atît cît s-o cu noască pe
Viorela și vreo cîțiva din cei cu

care mergem spre Ro mânia. Pe
Robert, de exemplu, îl știe de a -
cum patru ani, cînd au schimbat
două vorbe despre lunga pauză
portugheză de amiază. Anul ăsta îi
cere și Fa cebook-ul, că „uite-așa” a
pier dut atîția prieteni, fiindcă n-a
venit cu un carnet la el. O să mi-l
ceară și mie, doar dacă o să-nțeleg
cînd m-o-njura în por tugheză. 

Robert rîde, fiindcă el n-a în -
vățat mare lucru din limba asta
străină. Nea Geo l-a luat de la o
măslinărie în noaptea asta, dar
înainte de-a ajunge în Portu ga lia, a
trecut prin Cipru și Italia. „Mă în -
torc să-mi iau carnetu’ de șofer î -
na poi, că mi l-au luat anu’ trecut
cu tot cu viață”, își amintește el. E -
ra șofer în Craiova, cîștiga bine și
nu s-ar fi gîndit să mai plece, dar l-au
costat cîteva beri cît un loc de mun -
că și-o familie rămasă să-l aștepte.
„Unde-am cules eu măs line era șe -
fă o jurată dintr-asta de la TV, un
fel de «Portughezii au talent»”,
chichotește bărbatul, fre cîndu-și

palma aspra de chelie și tușind.
„Am învățat, tu știi? Am învățat să
n-arunc gunoaie pe jos și tot am
prins ceva de la ei. De-acasă am
învățat să tot plec.”

Apă și bătaie
În Cáceres, microbuzul îm bîc -

sit pe dinăuntru de răsuflări som -
noroase s-a oprit lîngă un Mc -
Donald’s, singurul loc treaz din tr-o
Spanie bucșită cu ro mâni. Mar ga -
reta și Maria, do uă bătrîne în fo -
folite în blănuri negre, țocăie cu
pof tă obrajii patronilor spa ni oli,
care le îm ping în brațe o tavă cu
ham bur  geri, cartofi prăjiți și su -
curi mari. Le ard obrajii de frig și
de-o emoție care le schilodește
cuvintele în orice limbă. Pa tro nii
pleacă, plînși și cu urări de în toar -
cere la muncă, de parcă fe meile n-
ar fi avut nimic la care să se-n toar -
că în România. „Hai, Mar garetă,

să ne sentăm (n.r.: așezăm), că mi-
au înghețat șosetele, tu!”, îi spune
cea mai tînără dintre ele. Își adună
fustele, își găsesc locuri, iar în
timpul ăsta toți ceilalți dorm nu -
mai cu ju mă ta te de ochi și u rechi.
Scîrțîitul sca u nelor se o prește, fe -
meile se as tîmpără, cînd de  odată
Maria începe să scrăș nească din
dinți cu o lacrimă de rămas bun
încă șiroind pe obraz. „Ia, dom’le,
pa naramili iestea de-aicea”, se
răstește ridicînd tava cu sucuri și
înaintînd-o spre ușă. „Doaam ni, ci
tîmpiți, să mor dacă nu, m-o um -
plut di respect. Băi tăn tălăii dra -
cu’, numa copiii ăia-s de voi, casa
și copiii. Astea nu-mi pare rău că
le-am șters și spă lat, da pi voi… ”,
și se uită spre geam cum pleacă
mașina pa tronilor, în timp ce Da -
niel, șo ferul, ia tava cu mîncare și-
o la să pe bordură, cum a urlat Ma -
ria. 

În Valladolid ni se sparg o chii
cu tot cu somn. Gea man ta nele se
mută într-o remorcă mai mare și

POVEȘTI FĂRĂ TIMBRU

V\mile de fiere ale României care 

Între capetele de linie stau un autocar care-ți frăgezește trupul și zeci de manele vechi. 

Odată pe săptămînă, cîteva
microbuze pleacă din colţuri
diferite ale Europei, adunînd

într-un autocar aproape o sută de
suflete încărcate cu prea puţin dor de
casă. Români strînși din șase ţări,
rătăciţi în munca pentru alţii, împart
același aer vreme de trei zile, fiecare
cu gîndul la ce-nseamnă „acasă” – cîtă
mîhnire, cîtă voie bună, cîţi bătrîni și
cîţi copii. În călătoria lor sprîncenată
de-a lungul continentului, din
Lisabona pînă la Vama Borș, oamenii
își lipesc, însă, degetele de geam.
Multe dintre orașele străbătute pe opt
roţi le-au fost și casă și ogor, dar nici
unul nu le-ar strînge în pumni să le
sfărîme dac-ar putea. Pentru ei, acolo
nu mai e străinătate, ci locul de
unde-au plecat spre România. 

Românii din Fe rreira de Alentejo au multe
de dus acasă, dar se lasă unul pe altul aici,
într-o intersecţie care se golește de genţi în
timp ce șo  ferii le pun munca pe un cîntar
care pornește de la cinci kilo gra me.

Cîţiva băieţi se aruncă pe scau ne cu
osteneală. Sînt așa tineri și vor besc așa
stricat încît nu-ţi dai seama dac-au plecat
după ce-au ratat bacalaureatul sau dacă nici
n-au ajuns la el. Unul du ce-acasă un frigider
mic, altul o pungă cu mîn care și norocul. 

de Anca TOMA | anca.ioana.toma@gmail.com

Cei plecaţi să muncească pe pămînturi străine străbat 
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Cînd trece Geo,
șoferul de rezervă, 

la volan, în schimb,
scaunele-s parcă
mai ge latinoase,

curbele se trec 
cu-n nod în gît și cu
ge nunchii înfipţi în

spinare. Geo e 
mai aprins la faţă,
mai aprig la vorbă

și face drumul ăsta
de 11 ani, deci știe
pe de rost tot ce-i

mai bun de pe par-
curs. Mîn  carea din

pachete, patul 
din spate, femeile

în general și 
Pe truţa. 
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peste ele se pun al te plase de rafie
trecute printr-un rînd de scotch pe
toate părțile, biciclete rupte în ve -
lite-n 20 de saci de gunoi, pulo vere
legate la mîneci și umplute cu rufe,
ca niște saci. La 7 dimineața, auto-
carul cu etaj e rece ca noaptea și
plin de gunoaiele românilor ve niți
la muncă în Spania. Ma ri an gă seș -
te o pernă mozolită de talpa unui
papuc și-o împinge ca pe-un cîine
care mușcă. Ro bert vine cu berea
de la micul de jun pe primul scaun
de la e taj, unde ne-așezăm ca la ci -
ne matograf. Sub picioare ne foș -
nesc pungi, pe scaun ne-nțeapă coji
de semințe, iar șoferii ne-a duc
pungi goale. „Ce-ați făcut aici, mă?
Luați de curățați!”, zi ce Geo, deși
nici nu s-a-ncăl zit motorul de cînd
am urcat.

Țigăncile-și cutremură co pi ii pe
brațe, care nu mai tac de cînd i-au
scos de la căldura al tui mi crobuz,
venit dinspre Huel va, din sudul
Spaniei. Un prunc de vreo doi ani
scîncește un ceas întreg „a gua, a -
gua” și maică-sa îl leagănă mai
tare, îl plesnește și-i traduce „Da,
mamă, apă, a pă”, de parcă cea mai
mare pro blemă a lui e că a-ncurcat
vo ca bu larele. Șoferii anun ță-n mi -
cro fon că soții și soțiile tre buie să
stea împreună, așa că să facem
locuri, să nu ne culcăm pe cîte
două scaune. Nimeni nu-și mai ia
la revedere. Din parcarea as ta
toată lumea pleacă. Într-o mar gine
de autocar, rezemat c-o ureche pe
geam și telefonul li pit de palmă,
Sergiu formează un număr lung și
sună. „Ce faci, tu? Zi-mi ce-ai vrut
să-mi zici.”

Drumul ciocolatei italiene
Domnu’ Mircea a urcat și el din

Portugalia, însă a dormit și-a fu -

mat tot drumul. Are vreo 45 de ani
și nu-și vede pi cioa re le de burtă și
de geaca largă de pie le. La autocar
l-a adus un a mic, în fugă, fiindcă-i
năștea ne va s ta într-un spital din
alt ca păt de țară. El a plecat de-
acasă cînd i-a născut femeia, pen -
tru că n-ar fi știut ce să-i dea de

mîn care copilului. De ei a fugit, la
ei se întoarce. În San Se bas tian,
trecînd pe lîngă o clădire e normă
de sticlă se ridică în pi cioare,
lovindu-se cu capul de ta van.
„Podul ăla”, arată el spre rî ul
Urumea, tăiat de un mă nun chi de
fiare, „acolo am muncit eu prima
dată. Și-acolo, la mor manul ăla de
sticlă. Fain rău de tot a ieșit”. A -
utocarul grăbește pasul și-l lasă cu
degetul întins, în timp ce Robert și
Marian se pre fac a-l asculta, ca să
nu se sim tă prost. Ceilalți îl privesc
chio rîș, așteptîndu-și timpul să-
ntindă și ei mîna spre cer. 

Maria și Margareta îl cer ce tea -
ză cu frunțile încrețite, cu scîr bă.
Cînd coboară să-și fu me  ze ul -
timele bucăți sănătoase de plămîn,
se descarcă de muțenia în care se
îneacă în mașină. „Niș te încrezuți,
tu, Greto...Îi vezi cum se fălesc?
Parcă n-ar ști, măi, că străinu-și
bate joc de tine dacă nu caști ochii.
Auzi, îi ștergi la fund și ei îți dau
suc. Eu să văd că le-am crescut co -
piii frumos, altceva nu vreau!”,
spune Maria c-un fel de răutate
afumată în glas și-apoi tac a mî n -
două uitîndu-se-n pămînt.

Franța nu le place româ ni lor.
Se uită plictisit și oasele le pocnesc
sticlos. Manelele din auto car încep
să se-nvechească și-au ajuns, se-
aude, de-o seamă cu bunicile ți -
găncilor nemul țu mi te de pe lo -
curile din spate. Ma ri an o sună pe
Viorela și-o tre zește. „Fă-te că n-ai
vorbit cu mi ne, gata. Ajung acuși.
Să vezi ce frumos e aici, în Tou -
louse”, îi spune încet, să n-o tul -
bure de tot. Scoate din sacoșă o
pîine și-o lasă lîngă un geam. „Eu
am, nu-mi mai trebuie. Uite și
mere le de la mama! Lasă, că știi de
ce nu mor francezii de foame? Iote,
na cîte, rațe!” și-și în dreap tă mîna

spre apa subțire care taie orașul.
Sare de pe loc și-l aude pe Geo
strigîndu-l la re morca cu bagaje.
„Gata, am mai pierdut unul”,
spune șoferul, cu-n glas de tată
mîndru. 

Italia e o iarnă cețoasă. Nu mai
Cerasela o iubește, fiindcă la fi e -
care benzinărie mai as cun de sub
fustă vreo 4-5 cutii de ciocolată și-
un sendviș în vid. E tînără și
poartă pe sub trei blu ze o pernă pe

care și-o mai scoa te la baie, cînd
oprește auto ca rul la benzinării.
Sarcina asta de drum i-a acoperit
pînă acum trei sacoșe de bunătăți
din ma ga zi ne, pentru că-i lărgește
fusta și în cap mai bine pungile
bur du și te. E abia luni dimineață,
pînă în Austria o să umple de tot
fa ța de pernă în care naște, după
fi ecare oprire, copii cu cremă de
vanilie și cu șuncă. 

Somn pe-o pernă de păcate
Pe tanti Georgeta au îngră mă -

dit-o la etaj șoferii chiar da că a
urcat în cîrje. Ce-i drept, i le-a dat
fata, care stă în Mar se i lle de 18 ani,
să i le ducă băr ba tu lui, în Oradea.
Ea a urcat, cu mi n te, undeva în
Italia și-acum se-nvîrte în loc de
dureri și vor bește în șoaptă. „A -
cuma încă e boierie. Acum cîțîva
ani, prin 2005, nu plecai și nu
veneai fă ră să dai bani la șofer și el,
mai de parte, la vameși”, spune
încet, căutînd cu privirea de parcă

i-ar fi teamă să nu-i ceară cineva
vreun ban. E mîndră de copiii ei,
chiar dacă străbate țări de-a latul,
os pe os, ca să-i vadă. 

În Austria, aproape de Graz,
tanti Georgeta se face mică în

scaunul ei. Cerasela a uitat măsura
și-a ascuns 22 de ciocolate sub
poale. Vînzătoarea, o româncă spe -
 riată și nervoasă pînă la tre mur, o
caută prin autocar, urlînd „Te-am
văzut, animală, te-am vă zut!”. 107
euro în ciocolată au fă cut-o pe
țiganca îmbujorată să șchioapete
pînă la ieșire, așa că a lăsat povara
și-a fugit. Tanti Georgeta se uită pe
geam și mur mură, ca să n-o audă
careva. „Mă gîndesc eu, așa...copiii
mei n-au furat nici măcar de la
mine ceva. Au plecat că n-am avut
ce să le dau. Îs bucuroasă că măcar
ei au scăpat, că ei văd atîta
frumusețe cînd se scoală din somn,
nu ca noi.” Afară, Cerasela plătește
a menda și o înjură pe vînzătoare
de parcă n-ar înțelege română.
Ori cum fața de pernă e aproape
plină. 

Ungaria nu mai face pe nimeni
mîndru. Doar pe Robert, căruia i
se îngroașă vocea cînd vede o
mașină Ford și povestește iar că el
a fost șofer în Craiova. Drumurile

se strică, autocarul se zguduie cu
ultima suflare, șoferii conduc din
ce în ce mai prost și e aproape
marți. Doi băieți zdrăngăne o
lingură într-un pahar de plastic –
un soi de cafea cu cocoloașe, iar
boxele, pe care nu le poți opri,
șuieră o populară de toată jalea.
„Chiar de or mai fi nevoie/ Tot mai
bine-n sat la noi”, se-aude, lîngă
un țambal care face-n ciudă som -
nului. 

Românii, întorși pe toate păr -
țile de amorțeala așteptării, abia
mai scot un sunet. Se mai adună cu
gurile căscate cînd autocarul trece
pe lîngă un accident, pe auto -
stradă, dar apropierea de moarte
strînge gîtlejurile și adună gălăgia
în priviri înspăimîntate. Nu-i
nimic de arătat cu degetul acolo.

Autocarul care aduce 95 de
oameni dintr-un colț de Europă
într-un loc de care au fugit e o
Românie mică, sălbăticită de dru -
muri lungi și de străini pe care îi și
sărută, îi și scuipă. De locuri pe
care le-au călcat ca pe-un covor
bisericesc sau de care și-au șters,
ciudoși, bocancii. Cînd oprește în
Oradea, țara asta colorată coboară
de pe roți și nimeni nu se mai cu -
noaște cu nimeni. Își smulg genți și
se tem unii de ceilalți. Femeile,
„sla be de înger” cum le spune Geo,
joacă alba-neagra cu oameni care-
și petrec noaptea așteptînd să a -
jungă autocarele cu români fră -
geziți de oboseală. Și pierd. Sergiu,
țiganul cu telefonul lipit de palmă,
schimbă bateria și sună iar. „Zi-mi,
tu femeie, tu, ce voiai să zici?” A -
poi se oprește, tace și-i tremură
scurt buzele a plîns. „Da, tu, cum
să nu mă-ntorc la tine, acolo? Ce să
fac, femeia lu’ Dumnezău, în Ro -
mânia?” n

Vreme de trei zile, benzinăriile sînt loc de joacă și despărțiri.

Un prunc de vreo doi ani „a gua, agua” și
maică-sa îl leagănă mai tare, îl plesnește și-i
traduce „Da, mamă, apă, a pă”, de parcă cea
mai mare pro blemă a lui e că a-ncurcat vo -
ca bu larele.

Doi băieţi zdrăngăne o lingură într-un pahar
de plastic un soi de cafea cu cocoloașe, iar
boxele, pe care nu le poţi opri, șuieră o
populară de toată jalea. „Chiar de or mai fi
nevoie/ Tot mai bine-n sat la noi”, se-aude,
lîngă un ţambal.

POVEȘTI FĂRĂ TIMBRU

Tanti Georgeta, care a fost în Franța să-și vadă copiii, e mîndră de ei pentru că au plecat.

continentul cu fruntea sus.
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În sala micuță de la etajul al
doi  lea al Teatrului Național din Iași
pare că este aceeași atmosferă ca
într-o clasă de curs. Două femei, co -
 lege de facultate cu actorul, își stă -
pî nesc cu greu emoțiile, foșnind din
cînd în cînd ciolofanul unui bu chet
de flori. Pe partea dreaptă alți doi co -
legi de amfiteatru zîmbesc a ne -
răbdare. Deodată luminile pier îm -
preună cu zgomotul din sală. Cu
pași molcomi, actorul, îmbrăcat cu o
cămașă albă, pantaloni și vestă
neagră, ajunge în centrul scenei. Ca
un viteaz din basme, acesta își adu -
  nă pentru cîteva clipe puterile, iar
a poi lovește în gongul ce stră ju ieș -
te ca un astru scena. 

Prima întîlnire cu teatrul
„Lumea întreagă e o scenă, iar

actorii sîntem noi”, încearcă să ne
convingă actorul, reluînd cuvin te -
le lui Shakespeare. Vocea sa răsună
puternic pe scena golașă, care are
într-un colț doar un scaun și o ma -

să, pe care este așezată o lumînare,
o cană de apă și o lăută. „Lumea
în treagă e o scenă, și fiecare dintre
noi intrăm și ieșim pe rînd din ea”,
își încheie artistul monologul.

După o plecare a capului, par -
că pentru a se scutura de gînduri,
fa ța lui Petru Ciubotaru se des tin de,
iar zîmbetul îi înlocuiește privirea
în crun tată de pînă atunci. „Ce mai

faceți? Sînteți bine, sănătoși? Nu
spuneți nimic... Dar mai bine lasă,
nu-mi răspundeți”, glumește ac to -
rul cercetînd cu atenție publicul. „Să
vă povestesc însă cum am făcut eu
cunoștință cu teatrul...”, continuă
actorul. Distanța dintre scenă și cei
prezenți începe să dispară. Pare că
de venim cu toții prieteni ai artis tu -

lui, confidenți ai acestuia și părtași
ai amintirilor lui. 

Scena vorbește peltic
Ajungem pe Lăpușneanu și

intrăm într-o co fetărie de acum 60
de ani, din co pi lă ria sa, unde se
angajase ca băiat de prăvălie.

După doar o zi a aflat însă că nu
are stofă de comerciant pen tru că
nu știa să fure așa că, fugărit de
înjurăturile proprietarului, a ales
drumul teatrului.

De la copilărie, Petru Ciu bo ta -
ru se apropie de prezent, amin tin -
du-și primul său monolog pe care
l-a sus ținut în anul al II-lea de fa -

cultate în fața unui profesor de ac -
torie. „A tunci nu mi-a ieșit, dar poa -
te îmi puteți spune voi dacă acum
e mai bine”, începe artistul rolul Fi -
garo din „Nunta lui Figaro” a lui
Pierre Beau marchais.

Rolul dramatic este însă do mo lit
de apariția a doi copii, care vin pe
fu riș din spatele scenei. Sofia, o fe -
ti ță rumenă, cu bucle blonde și ro -
chi ță cu volănașe și Tudor, un bă iat
cu privire ageră, par niște ne poți ca -
re vor să-și surprindă buni cul. Bu -
curia copiilor îl cuprinde și pe ac tor,
care începe să recite îm pre ună cu
copiii, ca într-o joacă, din Alec  san -
dri și Arghezi, fetița spu nînd peltic
versurile vesele. Aceeași bucurie a -
jun ge pînă în public, căci o fată din
rîndurile din spate își stăpînește cu
greu ho ho tele de rîs. Îl ține însă
strîns de braț pe băiatul de lîngă
ea, căruia îi sop tește apoi încet că
își dorește o fe tiță „fix la fel”.

Momentul ludic se păstrează și
după ce actorul termină de recitat,

căci Petru Ciubotaru are grijă să mai
povestească cîteva întîmplări din
viața sa. Limita dintre roluri și pro -
pria sa viață s-a pierdut demult, că -
ci publicul nu mai știe cînd să ap la -
u de și cînd să-l asculte pe artist.
Ur mează însă Cehov și Esenin, iar
Ion Ursulescu se așază discret pe
sca unul de lîngă scenă, începînd să
ciu peas că încet corzile unei chitări. 

Pe muzica liniștită, actorul pre -
zin tă drama unui lăutar, margi na -
li   zat de societatea care s-a în de păr tat
de petrecere și voie bună. Acum își
mai poate cîștiga pîinea doar la sat,
însă se hrănește încă cu amintirile
pe rioadei în care spunea boierilor
„vere”. 

De aceea începe să cînte, iar
Ioan Ursulescu dă chitara pentru o
vioară. „Așa, cîntă cu mine Ioane”,
îl îndeamnă pe cîntărețul care mîn -
gîie tot mai vioi corzile instrumetu -
lui, doar pentru ca mai apoi mu zi -
ca să se stingă odată cu reflectoa -
rele. n

Toate poveștile de dragoste în cep
pe o bancă, cu un el și o ea, parfum
de flori viu colorate și fiorul unui
vînt de februrie. Așa s-a întîmplat și
sîmbăta trecută în cafeneaua Mai -
deyi din Iași, cînd Theodor Ivan și
Ancuța Gutui au pus în scenă cinci
pagini de iubire aproape ado les cen -
tină în „Undeva, Aproape”. Iar
printre rîsetele și șușotelile tine ri lor
nerăbdători din camera ticsită de
scaune și fum de țigară și-au făcut
apariția și amatori ai poveștilor si -
ro poase, trecuți de prima tinerețe.

Istoria primului cuplu a fost cea
mai scurtă, dar îndeajuns cît să ne fu -
re atenția, mai ales că actorii s-au af -
lat mult mai aproape de public în
com parație cu sala unui teatru con -
vențional. Ea, îndrăgostită pînă pes -
te urechi, el înzestrat cu același sen -
timent pe care îl împarte însă cu ste -
lele de pe cer. Comunicarea dintre
cei doi este amuzantă, naivă și sin ce -
ră în același timp, băiatul com pa rînd
diferența dintre Soare și Calea Lac -
tee cu o portocală și capul fetei.

Frică de fetele frumoase
„Eu te iubesc”. „Cum...așa?” „Da,

te-am văzut pe fereastră...și te iu -
besc...așa”. În cel de-al doilea ca pi -
tol facem cunoștință cu o tînără ca re
își instalează cortul pe pajiștea din fa -
ța casei unui băiat. De acolo, cerul se
vedea mai bine, iar aceea era ul ti ma
seară în care putea să-și lase ră mas
bun de la soțul ei. S-a simțit vino va -
tă de moartea acestuia, deși el a fost
cel care i-a sfărîmat inima „în 19
bucăți”, pe care le ține grijuliu într-o
pungă din hîrtie. Iar în acel mo -
ment nefericit, a mers la doctor să-și
pună o alta artificială, bună doar pen -
tru a pompa sînge. „...dacă chiar
vrei să pleci, lasă mie te rog inima
ta. Și...promit să o fac lipesc la loc.
N-o să renunț niciodată”.

Cea mai simpatică și amuzantă
poveste a avut loc între o „bătă toa re
de covoare” și un tînăr care din ca u -
za unui defect din naștere, nu sim -
te durerea. Tot timpul cu un caiet
du pă el, băiatul a explicat cum prin -
tre pagini se regăsesc toate lu -

crurile care îl pot răni sau de care
ar trebui să-i fie frică. Ea nu în țe le ge,
și îl lovește de mai multe ori „nein -
ten ționat” cu paleta peste cap să ve -
rifice dacă-i adevărat. „Curge sîn ge?”
„Nu” „S-a înroșit?” „Nu” „Atunci,
nu am nimic”. Un pic schizofrenic,
cu greu poți să-i reziști și să nu-l în -
drăgești, mai ales cînd îi explică fe -
tei că fratele său a trecut în carnețel și
„fetele frumoase. Pentru că te în dră -
gostești de ele și apoi te lasă cu ini -
ma frîntă”. Însă după ce mai pri meș -
te un bătător peste cap, și începe
să-l doară ne este lăsat să ghicim
da că-i din cauza capului sau a ini mii.

Nu toate întîlnirile au însă un
final fericit. Într-una dintre acestea, ni
se arată o tînără care într-un suflet
bate la ușa unui băiat, după ce a ve nit
cu avionul dintr-un oraș îndepărtat și
a mers cu taxiul vreo cîteva sute de ki -
lometri. Din păcate pentru aceasta,
descoperă că iubitul ei din liceu, de
la care a fugit atunci cînd a fost ce ru -
tă de soție, a mers mai departe și și-
a întemeiat o familie.

Deși poveștile au gustat din pa -
ti   ma dulcegăriilor, este de apreciat
mo dul în care cei doi actori au reu -
șit să „îmbrace” zece personaje în
cinci povești, fiecare cu finalul unei
ciocolate cu lapte. n
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Actorul ne-a arătat joi seară, 20
februarie, cîte puţin din
talentul și experienţa sa ca

actor, dobîndite în mai bine de cinci -
zeci de ani de activitate. În sala
„Teofil Vâlcu” a Teatrului Naţional
„Vasile Alecsandri” din Iași artistul
ne-a purtat prin întreaga sa viaţă,
monologurile prezentate de acesta
fiind legate cu povestiri pline de
umor și nostalgie din copilăria,
adolescenţa și maturitatea lui. Iar
asta pentru a ne face să înţelegem
că pentru un actor nu există viaţă
fără de teatru.

Actorul a cîntat împreună cu Ioan Ursulescu drama unui lăutar.

Limita dintre roluri și pro pria sa viaţă se
pierde, iar publicul nu mai știe cînd să ap -
lau de și cînd să-l asculte pe artist. 

de Andrei MIHAI| mihaicandrei@yahoo.com

de Iulian BÎRZOI | iulian.birzoi@gmail.com

Spectacolul a marcat 50 de
ani de activitate a actorului
Petru Ciubotaru.

Patima iubirii schizofrenice 
INIMA, ÎN 19 EXEMPLARE 

Un secol de mod\ închis în vitrine

Una din încăperile Muzeului
„Va sile Pogor” este transformată de
pe 10 februarie pînă pe 10 mai într-
un salon de secol XIX. De par că o
domnișoară împodobită cu și raguri
de perle, peste care își tre  ce degetele
înfășurate în mă nuși, și-ar fi lăsat
lucrurile împrăștiate în ca me  ra sa.

În cîteva vitrine sînt închise giu -
 vaieruri cu pietre albastre sau ro șii,
șaluri, evantaie sau portți ga re te,
toate păstrînd un aer de vechi. O pe -
reche de mănuși de-un alb im pur
are vîrfurile degetelor bătu ci te în
gri, iar o umbrelă purtată în zi le cu
soare stă închisă lîngă o cutie de bi -
juterii dreptunghiulară, în culori vii.

Majoritatea pieselor din co lec ția
„Chic. Doamne de altădată” fac
pa rte din patrimoniul Muzeului Li -
 teraturii Române din Iași, iar al te -
le sînt împrumutate din colecția „Is -
 toria Teatrului Românesc”. Reu ni -
te în aceeași încăpere, par la lo cul
lor în sala înaltă, cu can de la bre și
mobilier de epocă. Nici mă car pe ria
și oglinda uitate pe o masă de toa le -
tă nu sînt rupte din decor. Mai lip -
sește doar sticla din cristal cu par -
fum franțuzesc, pu făit din pom pi ță.

Cînd intră cîte un vizitator, o
doam nă pornește patefonul din ca -
 re răsună oda Zarazei. Mai că te aș -
 tepți să fii servit cu ceai, cînd ză -
re ști setul de pe măsuță. Pe di va nul
îngust este așezat un costum po pu -
lar, decorat pe margini cu modele ce
imită frunzele de stejar și ghinde
maronii. 

În rest, îmbră că mintea epo cii
poate fi deslușită din foto gra fiile
alb-negru înră ma te pe pereți. Se
vede că gulerele bro date ale ro -
chiilor erau la mare cău tare printre
femeile secolului al XIX-lea. La fel
și pălăriile cu bor lat, mănușile dan -
telate sau șira gu rile de perle. Cu
cocuri ample sau bucle, doamnele
își înclină capul peste umăr, îns pre
o carte ținută în mîini tinere sau po -
zează cu pri vi rea ațintită spre fo to -
graf. 

Toate sînt chic, fie că poartă o
rochie cu tre nă sau un costum po -
pu lar. Și toa te sînt ca o mărturie tă -
cută a unor vremuri pe care noi le
numim „altădată”, rupte dintr-o
spi rală care se reîntoarce. Ori printr-
o adiere de evantai, ori printr-un
me dalion păstrat în cuferele buni -
cii. n

POFTIȚI LA CEAI!

de Cătălina DOBROVICEANU | 
dobroviceanu.catalina@yahoo.com



Spuneați acum cîteva luni, într-un in -
ter viu, că Ucraina are libertatea de a-și
alege o cale pe care să meargă. În mo -
men tul de față, spre ce drum credeți că
se îndreaptă?

Eu spun că tot ce s-a întîmplat
zi lele astea, de joi pînă azi, a lăsat
niș te urme adînci. Rusia nu mai
poa te controla Ucraina în intregrali -
tatea ei. Poate, eventual, printr-o
fo losire disproporționată de forță,
ceea ce ar face-o de nefrecventat în
ra port cu întreaga lume. Și nu are
tăria să facă asta, oricum. Unde va
merge Ucraina și cum va arăta ea e
într-adevăr o mare problemă. În pri -
mul rînd există, în continuare, ame -
nințarea haosului. Nu sînt convins
că actuala Opoziție, care a devenit
putere prin trădarea cîtorva persoa ne
din Partidul Regiunilor, va pu tea să
controleze situația. Mă gîndesc la
for țele fasciste, naționaliste, care au
fost în primele rînduri ale insu rec -
ției sau ce-o fi fost ea. Aceia nu vor
lăsa să le scape lucrurile din mînă
și aceia numai pro-europeni nu sînt.
Trebuie să ne gîndim că avem și
noi acolo o minoritate românească
pe care nu cred că ne-ar plăcea să o
vedem căzută nici măcar din mîi -
nile lui Ianukovici, care i-a res pec -
tat cît de cît niște drepturi, ba chiar
i-a dat unele în plus față de
Iușcenko. Acolo sînt oameni ca re au
arme, sînt grupări naționaliste,
extremiste, poate unele infiltrate și
de ruși, care au tot interesul să pro -
voace tulburări. Ca să arate că „Iată
ce se întîmplă atunci cînd Opoziția

din Ucraina e lăsată de capul ei!”.
Am văzut ce se dădea ieri în Russia
Today – ei au două teze. Prima
spune că Opoziția a pierdut con -
tro lul străzii și a doua că Ucraina e
o țară divizată, arătînd, de exem plu,
că în Kharkov a fost o manifestare
de susținere a Partidului Regiunilor,
de condamnare a actelor de vio len ță
și a loviturii de stat din Kiev. Ară tau
astfel că Ucraina nu e toată la fel.
Că spectrul instabilității încă pla -
nea ză deasupra ei. 

Există, însă, doar două opțiuni
pentru Ucraina acum? Cea răsă ri tea nă
și cea vestică?

Nu. Cred că există și o pu ter ni -
că opțiune autarhică, naționalistă.
Care, cel puțin în momentul ăsta, e
mai puțin vizibilă pentru că ei au
fost de partea forțelor pro-euro pe -
ne. Dar începînd de acum nu știu
cum s-ar putea întoarce lucrurile.
Există o problemă economică. Ucra i -
na are nevoie urgentă de bani pen -
tru că va intra în încetare de plăți.
Să ne uităm la această Ucraină du -
pă toate evenimentele recente și să
ne-o imaginăm și fără posibilitatea
de-a-și achita datoriile...

Deci ar fi imposibil să ne rămînă o
Ucraină fără Uniunea Europeană și fă -
ră Rusia, așa cum o vor na țio na liș tii?

Ea are nevoie în momentul ăsta
de susținere. Cea din partea Rusiei
nu mai poate intra în discuție. Tot
ajutorul acela financiar pe care
rușii l-au pus pe masă în momen -
tul în care Ucraina a făcut alegerea
spre ei nu mai există. Rămîne, așa -

dar, varianta ajutorului din partea
Fondului Monetar Internațional, al
Băncii Mondiale și așa mai de par -
te. Dar aici banii sînt condiționați
de anumite reforme, nu pot veni
așa, pur și simplu. Asta e o com pli -
cație în plus pentru noua putere și
în astfel de momente, de haos și
pră bușire economică, din cîte ne-am
obișnuit pînă acum, duce la iz bîn da
forțelor naționaliste. Există riscul
ăsta. Eu cred că ce s-a întîmplat cu
Ucraina a fost un miracol pentru
Occident, nici el nu era pregătit
pentru o asemenea victorie ful ge -
ră toare a Opoziției ucrainiene. Dar
nu cred că Uniunea o va mai putea
susține în continuare. Nu știu dacă
va mai fi dispusă să contribuie la
un ajutor de urgență ne con di țio nat,
financiar vorbind, cînd ei nu vor
nici măcar să lase România în spa -
țiul Schenghen. Mai ales acum, îna -
inte de alegerile eu ropene. Nu știu
în ce măsura Uniu nea va profita de
aceasă mi nu ne. 

Credeți că Iulia Timoșenko va
susține restabilirea ordinii la Kiev sau
continuarea protestelor?

Asta mă întreb și eu. Pentru că,
pînă la urmă, protestele împotriva
cui ar mai fi? Va exista un guvern
susținut de forțele care sînt alături
de Timoșenko și care va organiza
alegeri. Nu știu exact cîtă susținere
are ea, deși pare să aibă. Pare să fie
în continuare o figură populară,
dar semne de întrebare la adresa ei
tot se ridică, legăturile ei de afaceri
înclusiv cu Rusia sînt bine cunos -
cute. Și nu știu dacă, în momentul
ăsta, poate să joace un rol avînd în

vedere starea ei, condițiile în care a
fost eliberată și dacă i se va permite
să participe la viața politică sau nu.
Astea sînt lucruri care le sînt ne -
clare și lor, acolo. Din cîte înțeleg,
în seara aceasta (n.r.: duminică, 23
februarie), se pune în discuție scoa -

te rea în afara legii a

Partidului Re giu nilor, ceea ce nu -
mai o formulă democratică n-ar fi.
Sigur, e singurul moment în care
acest partid poa te fi scos din joc,
acum cît există legitimitatea dată
de cei care au mu rit pe străzi și
emo ția care per sistă acum în
Ucraina. Asta nu se va mai putea
re crea, dar nu știu cît de demo cra -
tică ar fi această decizie și ce ale -
gere vor face cei care, în alt context,
ar fi fost de partea Parti du lui Re -
giu nilor. Lucrurile sînt ex trem de
instabile, nici nu putem spune că
forțele europene au cîștigat. Însă
pu tem spune că Rusia nu va mai
putea controla Ucraina, pentru că
dacă va mai încerca se va întîmpla
ce am văzut deja. 

Și ce fel de mutații va suferi, spre
exemplu, Republica Moldova de-acum
înainte, în umbra schimbărilor ucra i -
nie ne?

E posibil ca Moldova și Georgia
să fie în mod indirect cîștigătoare
în toată povestea asta. Adică Par te -
ne riatul Estic trebuie să garanteze
un succes. Și atunci aceste două

state, care, iată! au respectat toate
condițiile, au mers pe drumul eu -
ro penizării și trebuie să primească
un premiu. Moldova e aproape de
ridicarea vizelor, Georgia mai are
de așteptat pe linia asta dar e și ea
în drum spre chestiunea asta, deci
probabil că aceste țări vor primi
acord de asociere. 

Depinde, desi gur, și de alegerile
pe care le va face Re publica Mol -
dova, dar deciziile vor fi oricum
accelerate înainte de ale ge rile din
noiembrie de acolo. Deci Moldova,
dacă va cîștiga din toată această
po veste, va trebui să întă reas că vic -
toria cu alegerile. Dacă atunci nu
va învinge alianța pro-eu ropeană,
atunci totul va fi pus din nou sub
semnul întrebării. Așa dar, avan t a -
jul Moldovei și-al Geor giei ar pu -
tea sta în faptul că spre ele se poate
arăta ca un exemplu că susținerea
direcției pro-europene a adus re -
zul tate. 

Cam asta e tendința în UE.
Aștept să văd ce se va în tîm pla la
următorul consiliu, atunci cînd se va
pune pe masa Uniunii ridica rea
vizelor pentru Republica Mol do va.
Atunci să vedem dacă toate statele
vor accepta sau iarăși va exis ta
cineva care să se opună, pe vreo
filieră. Deocamdată așteptăm să vo -
teze parlamentul, sperăm săp tă -
mîna aceasta să se întîmple acest
lucru, după care urmează decizia
Consiliului, undeva în luna martie.
Dacă nu vor primi măcar această
mi nimă satisfacție, vom avea com -
pli cații și în Moldova. n
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Revolu]ia ucrainean\ abia începePreședintele Victor Ianukovici a
fugit în Harkov, oraș estic al
Ucrainei, rusofon. Alături de

liderii de acolo a declarat că nu
recunoaște noua putere instalată în
locul său. Iulia Timoșenko, fost prim
ministru, a fost eliberată și s-a întors
la Kiev, însă protestatarii sînt
sceptici și au toate motivele să fie.
Nu vor ca revoluţia pe care au 
plătit-o cu vieţile a aproximativ 100
de oameni să le fie furată de alţi oli-
garhi, alte interese. „Noi am făcut
revoluţia asta, ţineţi minte!”, le-au
spus Iuliei Timoșenko și lui Arsenie
Iatseniuk, apropiat al fostului
premier. Deși pare că greul a trecut,
perioada decisivă acum începe.

Protestatarii EuroMaidanului nu vor să aibă și ei parte de un Ilieskovici.

13CAP ÎN CAP

Cred că ceea ce s-a întîmplat în Ucraina a fost 
un miracol pentru care Occidentul nu era pregătit

F\r\ euforie, doar speran]e [i ceva pesimism. Ce urmeaz\ dup\ Maidan?

Deși estul rusofon nu recunoaște noua putere de la Kiev,
alegerile anticipate au fost stabilite pentru 25 mai.

Ovidiu NAHOI
analist politic

Revoluţia de pe Maidan şi-a atins primul
scop: în de părtarea unui lider autocratic, a
gu  vernării sale corupte şi a clanului care dre na
banii publici.

În ceea ce priveşte scopul final – „cons -
tru irea unei noi Ucraine”, aşa cum au infor-
mat-o protestatarii pe Iulia Timoşenko după
ieşirea din închisoare, ei bine, acesta e infinit
mai dificil. Nu toţi ucrainenii vor o nouă
Ucraină, cei care vor o înţeleg diferit şi, în
fine, nici măcar bunele intenţii, cînd există,
nu garantează un final fericit. Cu atît mai
mult cu cît țara se află într-o situație eco no -
mică dificilă, dependentă de un ajutor finan-
ciar extern – fie al Rusiei (acum înghețat), fie
al Occidentului.

Avem motive de pesimism. Primele pro -
ble me au apă rut după fuga lui Viktor Ia nu -
ko vici din Kiev, cînd mai multe administraţii

locale din estul rusofon s-au re unit pentru a
anunţa că nu recunosc noua putere cen tra lă
şi că deocamdată se vor autoguverna. La re -
u niune a participat un emisar al Moscovei,
semn al poziţiei Rusiei. Cît de mult s-au
adîn cit faliile existente în so cie ta tea ucra i -
neană rămîne de văzut, aşa cum rămîne de
vă zut care va fi mutarea lui Vladimir Putin.

Între timp, în Parlamentul de la Kiev lu -
crurile au scă pat de sub control. Deputaţii,
inclusiv foşti susţinători ai lui Ianukovici,
vo tează pe bandă rulantă şi fără timp de
consultări rezoluţii şi legi felurite, limitînd,
printre altele, drepturile lingvistice ale ru so -
fo nilor, dar şi ale vor bi to ri lor de limbă ro mâ nă.

Cine vine la putere? Preşedintele legi sla -
ti vului şi şe ful interimar al statului este
acum Oleksandr Turcinov, om cu trecut
tulbure, apropiat al Iuliei Timoşenko, ex-şef

al Serviciului de Securitate (SBU). Foştii se
în torc, după un mandat portocaliu de zas tru -
os şi cîţiva ani în Opo zi ţie, iar mulţi dintre
protestatarii din Maidan au tot dreptul să fie
suspicioşi. Şi sînt, au arătat-o prin reacţiile
ames te cate la discursul emo ţio nal al Iuliei
Timoşenko.

Mai rămîne de văzut dacă
există loc de compromis în tre

noua Putere şi protestatari, cu referire
specială la Sectorul de Dreapta, naţionaliştii
cu vederi extremiste care au luptat în

primele linii ale Revoluţiei, care nu vor nici
Rusia, dar nici UE în mod special.

Alternativa la partidul lui Ianukovici şi la
cel al lui Timoşenko nu este mai luminoasă:
necunoscuta numită Vitali Kliciko, care va
candida la preşedinţie, şi partidul extremist
Svoboda. Peste această incertitudine politică
stau ei, singura certitudine, oligarhii care
pros peră in di fe rent de guvernare şi con tro -
lea ză în mod direct zeci de parlamentari,
ani hilînd democraţia.

Dacă există totuşi vreo speranţă pentru
Ucraina, şi există, ea vine tocmai din dis pe -
ra rea şi determinarea oa me nilor de tot felul
care au înfruntat bastoanele şi arme le de foc
ale regimului Ianukovici. După grozăviile
ier nii care stă să se încheie, ucrainenii au în
faţă o primăvară lungă şi dificilă. n

Adrian COCHINO
redactor-șef adjunct realitatea.net

de Anca TOMA | anca.ioana.toma@gmail.com



Doar numele regizorului Martin Scor se se
îi aduce cu ușurință pe iubitorii de film în ci -
ne matografe. Dacă alături de acesta se ada u gă
și cel al lui Leonardo DiCaprio, atunci sălile
se pot aștepta să epuizeze cu ușu rin ță bile te le.
De această dată însă publicul a fost înșelat,
cei care au urmărit pelicula numindu-l un
film pop corn, bazat prea mult pe ac tua la
sete a consumatorilor de film pentru se -
xualitate și umor facil. Unele pasaje au fost
com parate chiar cu American Pie, un celebru
film pentru adolescenți.

Bazat pe romanul autobiografic al lui
Jordan Belfort, filmul prezintă viața unui
broker tînăr care a ajuns să trăiască visul
ame rican, acela de a te îmbogăți cu ușurință
și de a avea mai mulți bani decît poate chel -
tui. Personajul a început însă afacerea de jos,
în cer cînd să crească treptat și realizînd, ini -

țial, tranzacții cu firmele mici.  As cen siu nea
sa a fost însă una bruscă, neașteptată nici
chiar pen tru Jordan Belfort, interpretat de
Leonardo Dicaprio. Evoluția prea rapidă a
afa cerii a dat însă naștere lăcomiei, iar pu te -
rea a distrus orice urmă de remușcare sau
mo ralitate și l-au transformat pe Jordan din

broker onest în infractor implicat în scan da -
luri de corupţie, înşelăciune şi crimă. La a -
ces  tea se adaugă și păcatele „mai ușoare”, fe -
 meile, petrecerile îmbibate în droguri și al co ol,
lucruri care îl schimbă definitiv pe per so naj. 

Momentele sînt însă excesiv de multe pe
toa tă durata fimului, regizorul alegînd să le
pre  zinte ostentativ și foarte explicit. De ase -
me  nea durata peliculei este mult prea mare.
Spectatorul este purtat pentru trei ore de la o
pe  trecere la alta, de la o scenă plină de ero -
tism la alta, printre care fiind prezentate pa -
sa je cu un umor uneori forțat. 

Totuși nu toa te aspectele filmului sînt ne -
gative dacă nu ai a vut prea multe aș tep tă ri
de la film. Alegerea ac torului de a alterna jo -
cul actoricesc cu pa sa je narative ale lui
Belfort, în care explică anu mite alegeri pe
care el le-a făcut, aduc un plus de savoare fil-
mului. 

Cu toate acestea jocul actoricesc al lui
Leonardo Dicaprio este cel care face ca nota
filmului să crească cel mai mult. Jonah Hill,
Matthew McConaughey sau Jean Dujardin
ajută și ei producția, și probabil doar talentul
lor a determinat publicul ca la ieșirea din
cinematograf să nu-și ceară banii înapoi. n

„Nu la Balcic visau românii atunci cînd
s-au înverșunat să anexeze Cadrilaterul.
Sim  țeau doar că trebuie să dobîndească
ceva.” Timp de aproape trei decenii poporul
nostru a avut alipit la malul mării sufletul
celei mai controversate și puternice prezențe
feminine din România. 

Înrămată în formă literară, istoria pre zen -
tată de Lucian Boia în cartea sa cuprinde per -
soanele care au însuflețit Balcicul, dar și si tua -
ția politică a României Mari. Astfel că Emanoil
Bucuța, Elina Brătianu, Octavian Moșescu,
Nicolae Tonitza gravitează în jurul per so na -
li tății reginei, ceea ce oferă romanului o
tentă feministă. Deși autorul susține că nu
regina este actorul central al cărții și că per-
sonajele au contribuit în mod egal la con -
stru irea orașului, acesta trădează o simpatie
pen tru femeia ce pare ca o sabie de oțel într-o
teacă de mătase.

După ce Carol a părăsit țara, „ar fi putut
fi ea regentă, dar pe lîngă faptul că, potrivit
legilor și mentalităților românești, era greu
de conceput o asemenea poziție pentru o fe -
me ie, nici prin gînd nu i-ar fi trecut lui
Brătianu să așeze la vîrf o asemenea per so -
na litate (mult prea puternică și im pre vi zi bi lă)”.
Autorul recunoaște că Maria „nu era chiar o

femeie ca toate celelalte”. Avînd instinctul
de conducător în sînge, era considerată su -
pe rioară regelui Ferdinand datorită per so -
na lității pasionale și puternice. Ea nu a fost
un protector doar pentru „Orașul alb”, ci și
pen tru soldații răniți în timpul Războiul bal-
canic, pe care îi îngrijea personal. 

În mod paradoxal, romanul prezintă for -
ma rea unui tărîm de basm bazîndu-se pe iz -
voa rele istorice. Autorul doreşte să di fe ren -
ție ze istoria de mit, să despartă eveni men te le
și oamenii de poveștile care s-au construit

în tre timp în jurul lor. De-a lungul paginilor
sînt inserate fotografii din acea epocă pentru
a crea o imagine cît mai veritabilă a tre cu tu lui.

Refăcut capitol cu capitol, poză cu poză,
Balcicul este „micul paradis” românesc pes te
care se umbrește spiritul unei suverane. Chiar
dacă orașul a revenit la vecinii noștri, el ne
aparține în continuare prin legătura stabilită
de regina Maria. n
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Nu ți-ai ales
prea mine
momentul să
te îndră gos -
tești. Ai reușit

să eviți cu succes Valenti -
nes Day, însă de opt martie
nu mai scapi. Acum încerci
să convingi Universitatea
să-ți dea un avans la bursă.
În felul ăsta nu va trebui să
cutreieri pădurile în
căutare de ghiocei.

Ți-ai dori ca
Uni ver si ta -
tea să cre -
eze mai
mul te fa ci li -

tăți pentru studenți. Nu ar
fi rău dacă ar introduce
mai multe tonomate de
cafea, măcar două baruri, și
fast fooduri la intrările în
amfiteatre. Așa poate ai
veni și tu mai des la școală.
Nu de alta, dar ai fi mai
obișnuit cu mediul.

Laptopul tău
a început să
sune, de vreo
săptămîna, ca
o rîșniță de

cafea. Categoric nu o să ai
bani să-ți cumperi unul
nou și nici să-l duci pe cel
vechi la un service, însă te-
ai gîndit la soluția perfectă.
Ai văzut în bazar dopuri
de urechi la doar cincizeci
de bani.

Abia aștepți
să dăruiești
primul măr ți -
șor. Pe pri me -
le ai început

să le faci din luna aprilie a
anului trecut. Ești îngri jo -
rat însă că nu-ți vor ajunge
darurile. Trei sute de figu -
ri ne legate cu ațe co  lorate
îți ajung doar pentru veci -
nii din cartier. Pen tru res -
tul prietenilor însă ai plan-
tat cîteva straturi de flori.

De acum vei
avea timp să
ajungi la zi cu
serialele și să
dormi bere -

chet. Deja ai aflat ce vrea
fiecare profesor la fiecare
curs și ți-ai mituit colegele
de la care poți face rost de
cursuri. Pînă în sesiune nu
mai dai pe la facultate.
Poate doar ca să-ți ridici
adeverința pentru RATP.

Ai trecut cu
bine de Valen -
tines Day, dar
te gîndești cu
groază la pri -

ma săptămînă a lunii mar -
tie. Ți-ai făcut însă un plan.
Îți umpli frigiderul și că -
ma ra cu mîncare și bău -
tură și nu mai ieși din casă
pînă în aprilie. Poate așa
vei reuși să nu strangulezi
pe nimeni cu vreo ață de
mărțișor.

Valurile strigau „Balcic”

FĂ UN STOP-CADRU

de Andrei MIHAI | 
mihaicandrei@yahoo.com

de Ana-Maria BUCUR|
ana.bucur94@yahoo.com

De cînd a lansat melodiile „Born in the
USA” sau de „Hungry Heart” care l-au fă cut
celebru, Bruce Springsteen a înregistrat 17
al  bume, fiecare dintre ele fiind diferite. La
cel de al 18-lea album, cîntărețul și-a strîns
în pal me cei peste 40 de ani de carieră și i-a
îm prăștiat pe o compilație de 12 melodii.
Me  lodii care nu se află la prima audiție, ci
sînt deja hituri pen tru cei care au fost pre -
zen ți la concertele sale sau care l-au ascultat
cîntînd coveruri. Asta pen tru că „High Hopes”
reunește melodiile com puse de-a lungul
vre  mii, însă care nu au fost înregistrate într-
un studio, ci reor ches tra te în variantă acus tică.
În această formă, pie se le se îndepărtează de
sound-ul comun și trec către un rock energizant.

Pe lîngă coveruri sau melodii compuse cu
20 de ani în urmă, pe „High Hopes” sînt și
me lodii recente, din timpul ultimului tur neu
din 2013, „Wrecking Ball Tour”, cum ar fi
„Just Like Fire Would”. „500 miles I’ve gone
today/ Tomorrow’s 500 more/ Outside my
window the world passes by, it’s/ Stranger
than a dream” (n.r Astăzi am mers 500 de mile/
Mîine încă 500/ Dincolo de fereastra mea lu -
mea se desfășoară/ E mai ciudat decît un vis).
E momentul în care vocea gravă a acestuia se
înmoaie și transformă melodia într-o po ves te

șoptită printre acordurile chitărilor, ciupite
parcă printre versuri.

La polul opus se află melodia care dă
nu mele albumului, „High Hopes” fiind una
din tre piesele care ne reamintesc de stilul e ner -

gizant de a cînta al lui Springsteen. „Give
me help/ Give me strength/ Give a soul a night
of fearless sleep” (n.r Ajută-mă/ Dă-mi pu te re/
Dă sufletului o noapte de somn liniștit),
spu ne aproape imperativ, dînd impresia că
este sătul să se mai prefacă. Deși nu aduce
ni mic nou, piesele selectate fiind deja cu nos -
cu  te, albumul este plăcut atunci cînd reu șeș ti
să îl percepi ca pe o mașină a timpului, între
tre  cut și prezent. Din 2014, ajungi înapoi în
anii ‘80 sau ‘90, realizînd însă că stilul nu este
unul diferit. Prin intermediul reoreches tră -
ri lor, melodiile dau impresia că prind o aură
luminoasă care le fac ca indiferent de ver su ri,
să aibă o doză mai mare de optimism. n

de Mădălina OLARIU |
madalina.olariu@yahoo.com

Banii și drogurile joacă la bursă

NAVIGHEAZĂ PE-O PAGINĂ DE CARTE

Titlu: „Balcic. Micul
paradis al României
Mari” 
Autor: Lucian Boia 
An: 2014
Editură: Humanitas
Gen: Istorie

ASCULTĂ DE (LA) NOI

Album: „High Hopes”
Artist: Bruce
Springsteen
An: 2014
Gen: rock 

Spectatorul este purtat,
pentru trei ore, de la o
petrecere la alta, printre
acestea fiind inserate
pasaje cu un umor forţat.

Titlu: „The
Wolf of Wall
Street”
Regizor:
Martin
Scorsese
An: 2013
Actori:
Leonardo
DiCaprio,
Jonah Hill,
Margot Robbie 
Gen:Biografie,
Comedie

Ma[ina timpului se hr\ne[te cu melodii

Pe lîngă coveruri sau
melodii compuse acum 20
de ani, pe „High Hopes”
sînt și melodii compuse în
ultimul turneu din 2013.

Autorul trădează o simpatie
pentru regina Maria, care
pare în întreaga carte ca o
sabie de oţel într-o teacă
de mătase.



Săptămîna trecută a avut loc una dintre cele
mai mari tranzacții de pe Internet făcute vre o da tă.
Acum, într-o perioadă în care mai toate marile
com panii de pe Web (Google, Microsoft sau
Apple) se cam feresc să facă achiziții, Facebook a
plătit 19 miliarde de dolari pentru aplicația mo -
bi lă WhatsApp. Apărută în 2009, aceasta din ur mă
funcționează pe toate platformele de smart-
phone (Android, iOS, Windows, Symbian etc.)
și numără pînă în prezent cam 450 de milioane
de utilizatori activi.  

La bază, WhatsApp este o aplicație care permi -
te schimbul de mesaje gratuite între utilizatorii ei,
indiferent de operatorul de telefonie. Mai mult,
cu ajutorul acesteia se pot trimite poze, fil mu le țe,
melodii sau chiar coordonatele de pe hartă.
Principalul mod prin care dezvoltatorii scot bani
prin intermediul aplicației nu sînt reclamele,
(aceș tia avînd o politică clară împotriva lor) ci o
subscripție de 99 de cenți pe an, care este cerută

de la utilizatori doar după ce aceștia se bucură de
primul an gratis.

Cît despre tranzacție în sine, în spatele ei stau
și cîteva detalii amuzante. Ucraineanul Jan Koun,
fondatorul aplicației, încercase în 2007 să se an -
ga jeze la Facebook însă a fost refuzat. Cîțiva ani
mai tîrziu și după cîteva idei strălucite, acesta
sta biliea împreună cu Mark Zuckenberg terme nii
celei mai mari afaceri ale sale chiar în ziua de
Sfîntul Valentin, nu la o masă plină de hîrțoage
și contracte, ci de căpșuni cu ciocolată.

Totuși, de ce ar scoate „gigantul albastru” 19
miliarde de dolari din buzunar cînd aceștia au și
ei propria lor aplicație de mesagerie mobilă?
Editorii Time au încercat să răspundă la aceas tă
în trebare și au adunat teoriile mai multor jur na liști,
din care rezultă cîteva concluzii. 

În primul rînd, avînd în vedere că pe
WhatsApp se trimit în fie ca re zi între utilizatori

în jur de 500 de milioane de fotografii, cu 150 de
milioane mai multe decît pe Facebook, aceștia au
vrut să recapete dominața. De asemenea, aceștia
își propun să devină un fel de conglomerat
social-media în care să aibă cîte o aplicație pen -
tru orice și să atragă publicul tînăr. Cele mai bu -
ne exemple sînt Instagram, cum pă rat pentru un
miliard în 2012, sau aplicația pentru știri, Paper,
care deși la noi încă nu a apărut, deja pune
internauții pe jar. Un alt motiv pre co ni zat îl
reprezintă pur și simplu informațiile care circulă
între utilizatori în sensul că Face book încearcă să
afle interesele fiecăruia în parte cu scopul de a
stratifica și mai mult reclamele pe care le vedem
de fiecare dată cînd ne petrecem timpul pe
platforma socială. Însă oricare ar fi motivul,
viața socială a viitorului pare din ce în ce mai
plină de reclame și aplicații „fără  de care nu
putem trăi”. n

Au venit și au trecut, dar cred că
această ediție a Jocurilor Olimpice de
Iarnă va rămîne întipărită în me mo -
ria oamenilor mai ales din cauza tu -
turor întîmplărilor și scandalurilor
din afara probelor. De la a restări
cu și fără un motiv juridic în spa te le
lor, pînă la hoteluri cu sur prize pe
holurile acestora, apă de la robinet
de culoarea celei dintr-o mlaştină și
proteste împotriva legilor cu ten din -
țe homofobe apro bate de Rusia.
Le-am văzut și auzit pe toa te, în
spe cial cînd Internetul a lucrat de zor
să ironizeze sau să scoată la iveală
toate ciudățeniile ce s-au pe tre cut
în cadrul competiției inter na -
ționale. Un mai mare interes a fost
stîrnit și datorită reputației gaz dei,
ce este condusă de un pre șe dinte
cu o faimă internațională dem nă
de nenumărate meme-uri, la care se
adaugă o lungă istorie de ri  valitate
cu altă superputere, SUA.

Nu a putut să treacă o zi fără ca
ci neva să scrie o postare de 100 de
sem ne pe Twitter în care să con dam -
ne vremea prea caldă din Soci. Sau
ci ne își mai aduce aminte de inciden -
tul cu emblema Jocurilor Olimpice,
cînd o problemă tehnică a lăsat
logo-ul fără unul din cercurile sale?
Poate a fost reținut și acesta de for -

țe le de securitate care, din nou, a
fost comparată cu cea din aero por -
turi, mult prea bănuitoare. 

Din toate cîte s-au spus despre
Soci este destul de clar că au existat
probleme în organizarea aces tu ia.
Însă pentru prostul renume este de
vină și minuțiozitatea de care au dat
dovadă unii cîrcotași pentru a
căuta nod în papură competiției
organizate de Rusia. Au fost făcute
multe greșeli, unele decizii sînt
con damnabile, dar nu trebuia să se
ajungă la circul virtual din pre zent,
mai ales că mai toate probele s-au
desfășurat într-o manieră accep ta -
bi lă. Cu o singură mențiune, a
spor tivilor din Ucraina despre care
Comitetul Olimpic Internațional
anunțase că vor părăsi jocurile din
cauza conflictelor din țara lor. Sau
a patinatoarei din Coreea de Sud,
Kim Yu-na, care a pierdut medalia
de aur în fața rusoaicei Adelina
Sotnikova, care ar fi fost ajutată de
arbitri. 

Cu toate minusurile, la Soci,
Jocurile Olimpice au scos la iveală
campioni și atleți talentați, care din
păcate pe viitor ar putea fi aco pe riți
de avalanșa de comentarii și păreri
ale cîrcotaşilor. n

de Paul ANDRICI |
paul.andrici@yahoo.com
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Sînt oameni care nu pot  scăpa de
obiceiul întrebărilor despre starea
vre mii. Și nu cred c-or scăpa vreo -
da tă. E în firescul lor să știe, înainte
să te întrebe lucruri cu-adevărat im -
por tante, cîte grade sînt la tine în
cartier și cam pe unde e soarele la
ora aia. Dacă e în raza ta vizuală,
poți să-i mulțumești destinului, iaca
ce vreme bună e, ce-ți mai trebuie
altceva? 

Mama e unul dintre acei oa meni.
Ori de cîte ori vorbim la telefon, mă
pune la curent cu prognoza:  „Vai,
mamă, troienele-s cît vișinul din fața
blocului, dacă-l mai ții tu minte. Și
viscol de nu-ți vine nici să te uiți pe
geam, că te ia pe șira spinării. Și-am
pierdut și motanul ieri prin zăpadă,
ce ne-om face acuma, că el mînca
toată ziua, cine i-o fi dînd și lui ceva
să-nghită?”. Ca și cum n-am avea
alte treburi mai importante de discu-
tat, vrea s-o pun la punct cu ce alt ce -
va decît o scurtă rubrică meteo. „E
cald? Cam câte grade așa?”, de zici
că acum și-aruncă valiza în cala avi -
o nului și vrea să știe ori își ia fular
de lînă, ori o eșarfă din mătase. Dacă
află aceste răspunsuri vitale pentru
un om care rar iese din casă, dar știe
mai bine decît Romica Jurcă dacă și
cum ninge la Timișoara, poate trece
la capitolul „meniul zilei”. Un
subiect oricînd pe placul ei.

Eram în pauza de prînz când m-
am gîndit s-o sun pentru cîteva mi -
nu te. Ea tocmai ce gătise un borș de
găină și ah!, ce-ar mai fi făcut și-o
plăcintă cu mere, și-un ostropel, poa -
te vine și motanul acasă, să aibă ce
să-i pună sub nas netrebnicului. Îi dă

boabe pentru pisici
emancipate, dar poate

o bucățică de carne ar
face mî ța să uite c-au

pier dut-o prin zăpadă. Da´ eu ce
mănînc? Îmi fac și eu, ca oamenii,
ceva de pus pe masă? Da´ ăia cum
mănîncă, mai sărat, mai
condimentat? Trecem razant și la
capitolele „rude” și „cunoștințe” și
ne putem spune de-acum „la reve -
de re” împăcate, am aflat numai tre-
buri importante. La masa la care stau
să înghit niște tăieței chinezești s-a șa -
ză cineva. Am companie, bine că nu
înțelege omul ce spun, că i-ar ploua
și lui în gură de la atîta ostropel. Po -
ves tesc cu mama în continuare: mi-ar
trimite niște zacuscă, dar cum să
facă, cine cară de la Vaslui în Dubai
zacuscă? O să întrebe la Poștă și-mi
spune data viitoare. Colegul meu la
masa de prînz prinde curaj și mă în -
trea bă în engleză: „Ce limbă e asta?
Sună ca o poezie romantică. Au fost
cele mai frumoase sunete pe care le-
am auzit”. Poem romantic și-o plă -
cintă. n

DE LA CENTRU

Poem romantic
și-o plăcintă

Ionela SĂVESCU
senior editor Opinia

Studenţească

15

Chiar dacă ai
mai promis că
nu mai agăți
tipe necunos-
cute de prin

baruri, de data asta sigur
te vei ține de cuvînt. Sau
măcar vei folosi metode de
protecție. După ultima
esca padă amoroasă ai in -
ves tit toți banii de buzunar
și jumătate din bursă pe
consultații și antibiotice.

Cum a dat
un pic căl -
dura, cum
ai renunțat
la geacă și

pulovere și ai trecut direct
la maieuri și tricouri. Par -
tea proastă este că săptă -
mîna trecută ai făcut vizite
zilnice la cabinetul medical
al Universității. Ai scăpat
însă de cursuri, iar colegele
de cămin te copleșesc cu
vizite și cadouri. 

În sfîrșit visul
tău ți se va
în deplini, căci
prietenul te va
cere de soție.

El își face griji că nu veți
avea timp să vă organizați
nunta, însă tu aveai deja
totul pus la punct. Sala era
închiriată, lăutarii tocmiți
și meniul ales. Doar invi ta -
ți ile nu-s gata pentru că nu
știai care dintre preten -
denți va face primul pas. 

Vrei să devii
celebru, să te
recunoască
lumea pe
stra dă și să-ți

ceară autografe, dar nu ai
nici un talent deosebit, nu
arăți nici bine și nu ai făcut
nimic extraordinar pentru
societate. Te-ai gîndit însă
că ai putea avea o șansă de
a fi cunoscut la știrile de la
ora cinci.

Abia ce te-ai
întors în țară
de cîteva săp -
tămîni după
ce ai plecat

cu o bursă Erasmus că iar
ai dor de ducă. De data
aceasta însă te gîndești la
un program mai bine plă -
tit, cu carte de muncă, ori
la căpșuni în Spania, ori la
cules de cartofi în Ger ma -
nia. 

Nici bine
nu te-ai în -
tors la școa -
lă că deja
ești îngro -

pat în teme. De aceea ți-ai
dori să se inventeze mai
repede un calculator care
să scrie ceea ce gîndești, ca
să poți lucra la proiecte și
în timp ce mergi pe stra dă.
Nu ar fi rău nici dacă cal-
culatorul ar face totul de
unul singur.
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SCOR LA PAUZĂ

Olimpiada lui
Putin

După un „mandat” de 22 de ani
la pupitrul emisiunii „The Tonight
Show”, Jay Leno i-a predat ștafeta
lui Jimmy Fallon. La începutul săp -
tămînii trecute, acesta a ocupat
pen tru prima dată noul scaun de
pre zentator, devenind cel de-al șa se -
lea moderator al emisiunii de-a lun -
gul timpului. De data aceasta, Jay
Leno s-a retras de-a binelea din emi -
siune sau cel puțin așa îi asigură pe
cîrcotași, după ce a mai plecat de
la pupitru o dată, acum patru ani,
cînd locul i-a fost luat, pentru șap te
luni, de Conan O’Brien. „Nu tre bu ie
să fiu dat afară de trei ori, am prins
ideea”, a punctat Leno. 

Fallon i-a spus predecesorului
său, într-un interviu de la sfîrșitul
lu nii ianuarie, că speră să îl facă
mîndru. Și în discursul din deschi -
de rea emisiunii, noul prezentator
a promis că „mă voi strădui să fiu cel
mai bun și sper că mă voi des cur ca”.
Fallon a arătat că nu și-a uitat figura
de comediant în culise cînd a măr -
tu risit că va face glume pe seama
tuturor și că urmărește să îi facă pe
telespectatori să rîdă. Pînă și Leno
i-a lăudat simțul umorului, încă de
cînd l-a văzut imitîndu-l pe Neil
Young. 

Dar nu numai Fallon a fost apre -
ciat pentru cît este de comic. În ul ti -
ma emisiune pe care a moderat-o,
Jay Leno a primit un mesaj de la
pre ședintele Barack Obama, în
care acesta a mărturisit că este la
cu rent cu toate glumele spuse de
prezentator la adresa sa. „Nu-ți face
griji, nu sînt supărat. În altă ordine
de idei, am decis să te fac amba sa do -
rul meu în Antarctica. Sper că ai
hai ne groase, glumețule”, a conti -
nu at președintele. Și ultima emi -
siu nea a lui Leno, și prima a lui
Fallon, au fost încărcate cu sketch-uri
și momente artistice. Billy Crystal,
Oprah Winfrey, Jack Black sau
comediana Carol Burnett, cu toții
au cîntat versuri de adio. În cea lal tă
barcă, Robert de Niro, membrii tru -
pei U2  sau Will Smith i-au făcut
pri  mirea mai călduroasă lui Jimmy
Fallon.

Moderatorul chiar a pus un pa -
riu cu un prieten, care nu credea că
va ajunge să îl vadă prezentînd „The
Tonight Show”. Rînd pe rînd, toți
invitații emisiunii i-au înmînat cîte o
bancnotă, dovedindu-se a fi amicii
necredincioși. Acum rămîne să pa ri -
em și noi în cîte lumînări de pe tort
va sufla Fallon de-acum încolo. n

de Cătălina DOBROVICEANU|
dobroviceanu.catalina@yahoo.com

MAI PLAȚI CA ECRANUL

Umor de
noapte bună

de Iulian BÎRZOI |
iulian.birzoi@gmail.com

Termenii afacerii au fost puși la o masă plină de căpșuni cu ciocolată.

PRIMUL 
RĂCNET 19 miliarde pe un bol de c\p[uni
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ȘOC, ȘOC, GROAZĂ!

Drumul unui pribeag este, du pă
cum ne spune solistul Oigan, unul
plin de întîmplări, oameni pe care
abia i-ai cunoscut, dar mai ales, care
îți oferă o perspectivă diferită des pre
lumea ce-l înconjoară. Une ori aces -
ta găsește minunății chiar du pă colț,
alteori traversează de unul singur
și nele de tren sau poves teș te de pe
bancheta din spate a unor străini
epi soade diferite din viața sa.

În localul „La Bază”, Oigan a
adu nat di feriți artiști de prin țară și
îm pre ună au creat un album perso -
na l i zat, „Moon Museum”, ce ne
pre zin tă în versuri viața unui
pribeag, care-și alege drumul după
fazele lu nii. Dacă este lună plină,
atunci poa te renunța la iubire și se
mul țu mește cu singurătatea, iar în
lună pătrară își caută jumătatea în
di fe rite orașe.

„Proiectul”, după cum mai este
denumită compilația, începe cu un
cîntec influențat de rock-ul brita nic,
cu un ritm mai săltăreț decît pie se -
le ce vor urma, dar cu o temă des tul
de simplă. 

Solistul ne spune că „în filmele
americane personajele strigă Jesus
atunci cînd pelicula ajun ge într-un
punct culminant. De și este printre
primele cîntece, la fel și noi vrem să
începem cu ceva zgu du itor, așa că
minunați-vă pe J.O”, iar publicul îi
răspunde pe un cor aproa pe sincron
„să vă vedem!”. 

Mașini pe combustibil din
note muzicale 

Două chitări electrice dau star-
tul maratonului de piese, cu un
„bang” din difuzoare care răsună

timp de cîteva secunde, momente
în care podeaua se zgîlție atît de ta -
re, încît seamănă cu cei ce sar în
tandem cu ritmul. Din tot publicul,
ies în evi dență fanii „Robin and the
Backs tab  bers”, care îl laudă pe sub
mus tățile de bere pe chitaristul Ro -
bin, solistul acestei trupe. El, îm -
preună cu Ana-Maria, Mihai, Utu
și John Ciurea se strîng în jurul lui
Oigan și asemenea unor furnici har -
nice, îi urmează fiecare îndemn.
Cîntăreții par să se înțeleagă doar din
priviri și din cîteva grimase ale fe -
ței, după cum ne demonstrează cu
urmă toa rea piesă, Radio Wave.

Odată cu aceasta, se schimbă
simțitor și atmosfera concertului, de
la unul „happy-go-lucky” și ener g ic,
la un soi de baladă combinată cu
un refren pe un tempo rapid. Sea -
mănă cu ceva ce ai asculta la radio
în timpul unei călătorii cu mașina,
pe un drum lung și fără trafic. Din

păcate, la un moment dat, cineva
parcă s-a jucat cu butonul de frec -
vență pen tru că toată melodia a
început să se repete într-un cerc in -
termi nabil de „Say you kiss me no
mo re”. Pînă și cîteva fete au în -
ceput să se sature de aceeași fra ză
fără sfîr șit și îi dau solistului un
răs puns sec, „bine, nu mai vrem să
te să ru tăm acum. Poate că nici po -
ze nu mai facem”.  

Esmeralda cea de toate
zilele

„Moon Museum” are și aju toa -
re din afară, care în această seară
nu se află pe scenă. Unul din cînte -
ce, „Mona Lisa” a fost scris de un

prieten din America de-a lui Oigan
și poate fi interpretat doar cu ajuto -
rul unui membru vital, pe care so -
listul se grăbește de zori să ni-l pre -
zinte. „În această seară avem pe
cineva foarte important cu noi și
am dori să v-o prezentăm pe Esme -
ralda”, o ukulele purpurie, de mă -
ri mea unei pisici slăbănoage. Deși
apa re doar pentru un cîntec, ins -
tru  mentul lasă o impresie unică
asupra concertului, de o liniște apă -
sătoare, în care doar corzile subțiri
răsună încet.  

După ce Gioconda își părăsește
tabloul din versuri, „Moon Mu -
seum” trece la alte peisaje din rime
și note muzicale, care animă pri be -
gia concertului prin restul serii. n

De puține ori o lansare de album a părut mai tristă
și mai pustie ca în seara de vineri, 21 februarie. Cei
cîțiva tineri veniți să-și vadă formația preferată stau
răs firați pe la mese ori la bar, chicotind bancuri pe care
le-au mai zis „de zeci de ori” înainte. Imediat însă ce
formația Trooper urcă pe scena din Underground, cei
prezenți se strîng în mijlocul pubului, aplaudîndu-i
frenetic pe Alin, Balaurul, Oscar, Popa și John. Aceștia,
fără vreo introducere în afară de o scurtă acordare a
instru men telor, încep să ne spună că „Vieţile ne-au
fost prezise / Astrele vorbesc / Şi din nou va fi tot ce-a
mai fost”, ca mai apoi să strige că vor să fie „Scandal”,
cu cea de-a doua piesă a serii.

Publicul este nedumerit însă, iar pașii de dans le sînt
rigizi și greoi, de parcă nu au reușit să-și scuture no -
roiul de pe bocanci. Doar un băiat cu blugii tăiați, cu un
tricou zdrențuit și dreaduri pînă aproape de genunchi
dă energic din cap, făcîndu-și părul să se învîrtă ca
elicea unui elicopter. Exemplul îi este rapid luat de
două fete, ce nu par a fi trecute de clasa a XII-a, care
încep și ele să-și fluture cosițele, făcînd-o pe chelnerița
încărcată cu buchete de sticle goale culese de pe la me -
se să-și schimbe traseul de întoarcere spre bar.

Podeaua, loc de odihnă
Muzica ritmată și atmosfera tot mai aprinsă fac ca

timpul să zboare pe nesimțite. Abia la a șasea piesă

solistul se oprește pentru a explica de ce a ajuns cu
lansarea albumului atît de tîrziu la Iași. Iarna, dru mu -
rile și zăpada nu i-au lăsat să vină mai repede „să ne
lăudăm cu piesele noastre care sper să vă placă.” Pa u -
za nu durează însă mult, iar piesa „Vlad Țepeș” îi face
pe tinerii din public să cînte împreună cu solistul „cu
marii sultani sau cu regii mai mici, / Cu hoți sau tirani,
cu toți de pe-aici / Se-nfruntă valahii, cînd marele Vlad
/ Le stă înainte, veghindu-i din prag”. Sticlele de bere
se înalță spre tavan și o dată cu ele un tînăr se urcă în
spatele unui prieten, care dansează fără a părea deran -
jat de greutatea de pe umerii săi.

Mulțimea devine din ce în ce mai energică, iar pe
ringul de dans nu pare a mai fi loc. La piesa „Liceul
cimitir”, un tînăr din public, tuns militărește și îm bră cat
ca „un băiat cuminte”, urcă pe scenă alături de solist,
care îl îndeamnă să cînte la microfon. Spre sur prin de rea
artistului, băiatul cîntă asemeni unui „rock star”,
întrebîndu-l apoi la finalul melodiei „unde și-a pierdut
pletele”. 

Nimeni din pubul Underground nu mai stă jos. Doar
tînărul cu dreaduri pînă la genunchi se mai așază din
cînd în cînd pe jos, nesinchisit de cei care îl mai calcă din
uneori pe mînă sau se împiedică de picioarele lui. „Mă-
ntreb ce-a mai rămas / Din chinul tău pe cruce / Mă-
ntreb ce-a mai rămas / Din timpul meu în lume”, ver-
surile celei de-a treisprezecea melodie, „Strigăt”, pun
capăt concertului de lansare. Însă un cîntec fără
ghinion pentru trupă, căci imediat ce instrumentele au
fost părăsite, publicul s-a aliniat la masa artiștilor pen -
tru a le cumpăra albumul, cu tot cu autograf. n

După o călătorie prin București și Sofia,
cîntăreţul Oigan a pus bazele unui album
creat de diferiţi artiști, din trupe dis-

tincte. „Moon Museum” a fost inspirat de un
proiect NASA de la sfîrșitul anilor ‘60, care
odată cu lansarea uneia din navetele sale a
înfiinţat primul muzeu pe Lună, printr-o placă
ceramică de cîţiva centimetri pe care au fost
afișate creaţiile a șase artiști din acea
perioadă. Acesta a apărut anul trecut în
București, iar sîmbăta trecută a fost făcut
cunoscut și la Iași, printr-un concert ţinut în
localul „La Bază”.

La concert s-au adunat artiști din toată țara.

de Paul ANDRICI | paul.andrici2002@gmail.com 

de Andrei MIHAI |
mihaicandrei@yahoo.com

Logodna virtuală,
o nouă tendinţă

Declararea dragostei pe site-
urile de socializare a devenit un obi -
cei care îi asigură pe oameni că in -
formaţiile transmise în legatură cu
via ţa personală ajung acolo unde
sînt vizibile pentru toată lumea. Pe
Internet. Şi pentru că în mediul
vir  tua l obiceiurile se transmit cu
ra    pi ditate, fenomenul a luat am -
ploa  re, ajungînd o modă şi printre
vedete. 

Astfel, Christina Aguilera a
hotărît că cea mai bună metodă de
a-şi anunţa fanii în legătură cu lo -
godna ei ar fi să posteze o poză pe
contul său de Twitter. În fotografie,
ea şi Matt Rutler, logodnicul său, se
ţin de mînă în faţa unei plaje
superbe. Însă ce iese cel mai tare în
evi denţă nu este plaja, ci inelul
imens de pe degetul inelar al Chris -
tinei. 

Vedeta pop în vârstă de 33 de
ani a răspuns afirmativ cererii în că -
să torie a producătorului de film
Matt Rutler chiar pe data de 14 fe -
bru arie, de Ziua Îndrăgostiţilor. Se
pare că aceasta era ziua cea mai po -
trivită pentru un asemenea eve ni -
ment în viaţa celor doi, care încă de
la începutul relaţiei au hotărît că
sînt făcuţi unul pentru celălalt. 

Christina a mai trecut printr-un
astfel de moment în anul 2005,
cînd s-a căsătorit cu un alt pro du că -
tor de film, Jordan Bratman, cu ca -
re are un băiat de șase ani pe nume
Max. În 2011 a urmat şi divorţul,
iar cîntăreaţa a pus totul pe seama
„diferenţelor ire con  ciabile". Divor -
țul se pare că a fost înlocuit repede de

o altă poveste de dragoste, născută
în timpul pauzelor de filmare de la
„Bur les que”, cînd Christina și Matt
au reuşit să se cunoască înde a juns
de bine. Atît de bine, încît în luna
no iembrie a anului 2010 au făcut
pu blic faptul că formează un cu plu.

Dacă luna februarie este luna
surprizelor din partea vedetei pop
pentru fanii săi, după exact o săp -
tămînă de la anunţarea logodnei,
aceasta a făcut public faptul că aş -
teaptă un al doilea copil. Sur prin -
zător de data aceasta este faptul că
anunțul nu a mai fost făcut pe un
site de socializare, ci timid, printr-o
declarație a cîntă re ței pentru ta blo i -
dul „People”. n

PUNCTUL PE VIP

BALADE ÎN SUBTERAN

de Ramona LOZNEANU|
ramona.lozneanu94@yahoo.com
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Ritmurile Apollo 12 au aterizat în Baz\
Unul dintre cîntece a fost interpretat la ukulele.
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Seara în care publicul a devenit rock star

Cei doi s-au logodit de Ziua
Îndrăgostiților.


