
Cînd lumea oamenilor mari m-a descurajat,
m-am întors la copil\rie [i n-am mai revenit

Pentru că viaţa e falsă
uneori, omul nu rămîne nici

jumătate. | PAGINILE 8-9

Interviu cu scriitorul basarabean Spiridon Vangheli, tatăl lui Guguţă

În fiecare an în perioada asta se in -
tensifică tensiunile româno – maghiare,
pe fondul zilei naționale a ungurilor (15
martie). În 2013 a fost tot circul cu Sa -
bina, eleva de 15 ani din Covasna care a
venit la școală fix în această zi purtînd o
bentiță tricoloră ca să „le arate ea lor”.
De sigur, gestul a fost de un teribilism
pueril evident, dar scuzabil avînd în
vedere vîrsta fragedă a copilei. A creat
însă contextul perfect pentru a le
justifica frustrările naționaliștilor de
ambele părți.

Naționalistul extremist e ultimul om
cu care vrei să porți un dialog. Mintea
lui nu funcționează pe bază de argu -
mente, ci e alimentată de ranchiună, ură
față de „ceilalți”, frus trări și un senti-
ment fals de su perio ri ta te strămoșească.
Acesta nu realizează că prin acțiunile
sale, deși se declară „na țio nalist”, nu
face decît să le provoace rău conațio -
nalilor săi, scăzîndu-le ima ginea în ochii
celorlalți. Pentru că oa me nii generali -
zează ușor și repede, și dacă o grupare
extremistă declară azi că lup tă pentru
autonomia a ce colocvial nu mim
Ținutul Secuiesc, mîine și mai mulți
români îi vor privi pe unguri, toți un -
gurii, cu ochi răi.

Anul acesta, avînd în vedere că pe 6
aprilie vor fi alegerile generale în Un ga -
ria, opoziția, cu precădere partidul
extremist Jobbik, încearcă să concureze
cu partidul de guvernămînt jucînd încă
o dată cartea naționalistă. Mereu sînt
voturi de muls astfel de la electoratul
ușor manipulabil, și unde altundeva
mai bine decît în România? Aici sînt ju -
mătate din ungurii din străinătate în r e -
gistrați să voteze în legislativele din
Ungaria. În luna ianuarie, din apro xi -
ma  tiv 100.000 de cereri pentru a vota la
alegeri, 45.000 erau din România. Miza
e mare și extremiștii vor juca în con ti -
nuare cartea naționalistă, făcînd rău
ungurilor de peste graniță, periclitîndu-
le și mai mult imaginea, și mai ales

celor din România, intensificînd ten -
siunile din Harghita și Covasna și ura
de ja mare a naționaliștilor și ex tre miș -
tilor români, nici ei cu nimic mai breji.

Există unguri detestabili? Desigur.
Români? Nenumărați. Să condamni însă
un popor întreg pe baza cîtorva exem -
ple negative e dovadă de ură, prostie,
cel mai adesea ambele; și e același prin-
cipiu pe care sîntem noi adesea criticați
în Occident. Românii care „nu suportă”
ungurii nu realizează că prin com por ta -
men tul lor nu fac decît să contribuie la
problemă, că sînt parte din ce e bolnav
în societate. Prin ură rareori se poate
construi ceva productiv, stabil, care să
dureze. Și noi de asta avem nevoie, de o
societate inteligentă, demnă, care să nu
se facă de rîs prin comportamente de
copii de 15 ani și ranchiuni ieftine într-
un stat care este, pînă la urmă,
multietnic. E de-ajuns că avem clovni
siniștri în loc de politicieni, nu trebuie
să ne mai facem rău și singuri. Nu-mi
doresc ca nici un ungur cinstit să
părăsească România, ci mai degrabă
naționaliștii de ambele părți să fie
excluși din viața publică, să ne putem
vedea de probleme serioase, nu de con-
flicte puerile. n

/opiniavechewww.opiniastudenteasca.ro telefon: (0746) 230 032

HONORIS FĂRĂ CAUSA

Practica studen]easc\
se-mparte între 100 [i
3.600 de ore

LUMEA PE JAR

EDITORIAL

Naţionaliștii,
copiii triști ai
patriei

l majoritatea instituțiilor de învățămînt supe-
rior au încheiat parteneriate cu diferite firme
pentru a obține spații de practică. | PAGINA 5

Barbie [i Ken [i-au
g\sit gemenii

Este primul an cînd evenimentul se organizează la Palas Mall.

l Anul XLIII l 17 - 23 martie 2014 l IAȘI l Nr. 478 l GRATUIT l 5000 de exemplare l apare lunea 

Tîrgul de Carte LIBREX 2014 s-a
învelit în coper]i de carton
Imperiul cărților s-a mutat anul acesta în inima orașului. La Palas

Mall au expus săptămîna trecută 130 de participanți, iar vizi tatorii
s-au grăbit constant către zona Atrium. Acolo unde au fost așezate

rafturile editurilor românești și de peste hotare a fost un zumzet neîn-

trerupt. Tîrgul de Carte LIBREX 2014 a reunit anul acesta expoziții,
concerte, proiecții de film și discuții cu publicul. Iar publicul a fost de
toate vîrstele. De la mame care cău tau cărți de bucate, la copii care-l
așteptau voioși pe Guguță. | detalii în PAGINILE 2, 3 și 7

Din ce în ce mai multe persoane ajung pe masa
de operație pentru a semăna cu cele două
păpuși. | PAGINA 4

”
e‐mail:redactia@opiniastudenteasca.ro

ACADEMIA DE GARDĂ

La RIUF, universităţi din
peste 16 ţări 
își caută studenţi
l anul acesta, fondul total de burse
pen tru elevii și studenții români este de
a proximativ 500.000 de euro. 
| PAGINA 3

CAP ÎN CAP

Partidele ungurești
vînează voturi în
Transilvania
l premierul maghiar Semjen Zsolt a
descălecat la Târgu Secuiesc, cerînd
autonomie.  | PAGINA 13

PASTILA DE DUPĂ

Cine ne mai trage (în)
ţeapă?
l cu toții ne-o trag peste nas și cîteodată
peste gură: de la taximetrist, de la
vînzătoarea de la magazinul din colț sau
de la iubitul agățat aseară în club. 
| PAGINA 6
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Ioan STOLERU
secretar general de redacţie

stoleruioan@gmail.com
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Tîrgul de carte LIBREX [i-a 
premiat cele mai bune edituri

Anul acesta, la Tîrgul de Carte,
Artă și Muzică LIBREX, Marele Pre -
miu pentru cel mai valoros pro -
gram editorial a fost cîștigat de gru -
pul editorial RAO din București. 

„Editurile au venit, parcă mai
accentuat decît în alți ani, cu pro -
ducția cea mai bună, cu nuca cea
mai tare cum s-ar spune. Inclusiv
la categoria carte științifică, des pre
care știm că, într-un oraș uni ver si -
tar, studențesc, este căutată. Și au
avut și literatură de foarte bună
ca litate, dincolo de așa numitele
cărți comerciale. De aceea juri za rea
a fost dificilă”, a declarat Ioan Hol -
 ban, președintele Comisiei de Ju -
rizare și Premiere LIBREX. De cer -
narea premiilor a avut loc în pe -
nultima zi a tîrgului, pe 15 martie. 

În cadrul evenimentului au
primit distincții și participanții cu

tradiție la LIBREX. Printre aceștia
s-au numărat și editurile Junimea
și Polirom Iași, care au expus la ul -
timele 19 ediții ale tîrgului, pre -
cum și Editura Universității „A le -
xandru Ioan Cuza”, pentru o par-
ticipare de 18 ani. Anul acesta s-au
acordat toate premiile, spre deo se -
bire de ediția 2013, cînd două din-
tre acestea nu au putut fi înmînate
din cauza slabei reprezentări edi-
toriale la categoriile bibliofilie și
antologie literară.

Deschiderea oficială a tîrgului,
la care au participat 130 de expo -
zanți, a avut loc pe 12 martie, în ce -
pînd cu ora 11.00, în Agora EX
LIBRIS I a me najată în Palas Mall.
Anul a ces ta a avut loc și cea de-a
doua e di ție a concursului de inter -
pre ta re ar  tistică pentru copii „Mi -
cul Prinț”, care a debutat la LIBREX

2013. Tot din ediția 2013 a fost con -
ti nuată și campania de promo -
vare a lecturii „Autorul zilei”. Edi -
tu ri le au pu tut nominaliza la acest
ti tlu autori care au lansat o carte în
cadrul tîr gului și au discutat cu
cititorii. Pe lîn gă aceste două eve ni -
mente, LIBREX a inclus o serie de
lansări de carte și colecții de carte,
sesiuni de autografe cu autorii, dez -
bateri, piese de teatru în in ter pre -
tarea studenților Univer sității de
Artă „George Enescu” din Iași
(UAGE). Printre manifestări s-a
numărat și proiecția filmului româ -
nesc „Sînt o babă comunistă”, du -
pă romanul cu același nume al scri -
itorului Dan Lungu, în regia lui Ste -
 re Gulea. 

Tîrgul de Carte, Artă și Mu zi -
că LIBREX a fost deschis publi cu -
lui între 12 - 16 martie, în fiecare zi
de la 10.00 pînă la 20.00, la etajele 1
și 2 ale Palas Mall. n

Anul acesta, Institutul Francez
din Iași (IF) rămîne în sediul de pe
Copou. După dezbateri îndelun-
gate privind plata chiriei, IF a sem -
nat la începutul anului acesta un
nou contract valabil pînă la data de
1 ianuarie 2015. După această da -
tă, situația institutului devine in -
certă și este posibil ca 2014 să fie
ul timul an în care Institutul Fran cez
va mai rămîne la adresa actuală. 

„Ceea ce vă pot transmite ofi -
cial es te că a fost într-adevăr pre -
lungit contractul cu încă un an pî -
nă la începutul lui 2015 și că, între
timp, vom studia și alte soluții pen -
tru sediu“, a declarat Dan Daia,
purtă torul de cuvînt al Institutului
Francez. 

IF se află în casa Racoviță de
pe Copou de mai bine de 20 de
ani. Sediul acestuia a fost revendi-
cat printr-un proces de Ruxandra

Racoviță la începutul anilor 2000.
Reședința din Copou a familiei Ra -
coviță a fost confiscată în perioada
regimului anterior de către co mu -
niști. Însă în momentul în care pro -
cesul s-a încheiat Institutul Fran -
cez, Centrul Cultural Francez la vre -
mea respectivă, era deja instalat,
astfel încît s-a întocmit un contract
de închiriere cu Ruxandra Raco viț ă.
În acest contract era stipulat fap tul
că o parte a sumei din contract
necesară pentru chirie va fi plătită
de către Guvernul Francez prin am -
basada în România, iar o parte de
către Ministerul Culturii din țară. 

Anul trecut, Ministerul Cul tu -
rii nu a mai virat banii necesari pen -
tru chirie. „Negocierile s-au fina li -
zat acum, banii sunt livrați de că -
tre Ministerul Culturii prin inter -
mediul Direcției județene pentru
cul tură“, a explicat Dan Daia. n

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu
de la Brad” din Iaşi (USAMV) a inaugurat Centrul de Reuşită Univer si -
tară (CRU), al cărui sediu se află în clădirea principală, la etajul al II-lea.
Evenimentul a avut loc vineri, pe 14 martie. Centrul are ca scop punerea la
dispo ziţia universităţii a unor tehnologii de ultimă oră care să sprijine ac -
tivitatea didactică. 

Proiectul este iniţiat de Agenţia Universitară a Francofoniei – Biroul
Europa Centrală şi Orientală (AUF-BECO), USAMV făcînd parte dintr-o re -
ţea regională de Centre de Reuşită Universitară. „Sîntem al 35-lea astfel
de centru. La Iaşi mai este un astfel de centru în cadrul Universităţii «A le -
 xandru Ioan Cuza», însă sîntem a doua facultate de Agronomie în scri să
în acestă reţea”, a declarat asist. dr. Elena Petrea, coordonatorul evenimentu-
lui. Astfel, universitatea a pus la dispoziţie spaţiul şi mobilierul u nei săli
de curs, iar agenţia francofonă a acordat o finanțare de 16.000 de eu ro pen -
tru a dota sala cu resurse didactice clasice și moderne. „Vor fi con ferințe
la distanță, oferite de profesori din străinătate, vor fi stagii de formare
pentru cadre didactice, dar și orele de limbă franceză se vor des fă șura
aici. Așadar studenților le este pus la dispoziție un spațiu de învă ța re îm -
bogățit, dotat cu 16 laptopuri conectate la Internet, tablă inte rac ti vă, im -
primantă, sistemul de videoconferință, dar și o bibliotecă care ur mea ză a fi
îmbogățită cu volume în limba franceză”, a explicat asist. dr. Elena Petrea.

La eveniment au fost prezenți prof. univ. dr. Gheorghe Săvuță, pro  r -
ec tor pe relaţii internaţionale şi activităţi studenţeşti, conf. dr. Mihai Stan -
ciu, prodecanul Facultății de Agricultură și Alain Ramette, directorul
Institutului Francez Iași. n

de Anca TOMA| anca.toma@opiniastudenteasca.ro

de Iulia CIUHU| iulia.ciuhu@opiniastudenteasca.ro 

Anul acesta s-au acordat toate distincţiile, spre 
deo se bire de ediţia din 2013.

AM AUZIT CĂ...

La ediția din acest an au participat 130 de expozanți.

Sediul se află în Casa Racoviță de mai bine de 20 de ani.

Acesta este cel de-al doilea astfel de centru din Iași.

Cum a ajuns Brad Pitt un 
brand cultural

Studenții de la specializarea Comunicare și Relații Pu -
blice, Marketing și Comunicare în Afaceri sau Jurnalism
au aflat mai multe despre noțiunea de branding cultural,
de la Bruce Kleiner, Șeful Biroului de Presă și Cultură pen-
tru Ambasada Statelor Unite la București. PR OUTLooK s-a
desfășurat joi, 13 martie, începînd cu ora 15.00 în Sala Fer -
dinand a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
(UAIC).

Bruce Kleiner a arătat că brandingul cultural sau o mar -
că de produse a unei firme este în strînsă legătură cu un
brand etalon. „Un astfel de etalon cunoscut în SUA în spe-

cial este Brad Pitt, de exemplu, care mereu în filme este cel
care salvează lumea datorită curajului său”, a specificat
acesta.  

PR OUTLooK este un eveniment anual al organizației
studențești PRIME Iași și se află la a patra ediție. (M.O.)

Studenţii farmaciști se mută la Cluj
În perioada 17-23 martie, studenții de la facultățile de

farmacie din țară vor putea vizita instituțiile de învățămînt
superior din alt oraș prin programul „Interfarma”, orga ni -
zat de Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din
România (FASFR). Din Iași participă cinci membri ai Socie -
tății Studenților Farmaciști Iași (SSFI) vor face schimbul de

experiență la Facultatea de Farmacie a Universității de Me -
di cină și Farmacie „Iuliu-Hațieganu” Cluj-Napoca. „Fie -
care centru asigură cazarea pentru doi studenți, dar dacă
cel care participă are propria cazare, poate alege să meargă
în care oraș dorește. «Interfarma» oferă posibilitatea de a
alege facultatea la a căror cursuri vrei să participi, iar la noi
vin șase studenți din Cluj, dintre care doi sau trei au pro-
pria cazare”, a declarat Georgiana Ciobanu, manager al
proiectului pentru SSFI.

În schimb, costul transportului este suportat de stu-
dent. „De asemenea, pot participa doar membrii organi -
zațiilor cu cotizația plătită și minimum trei prezențe la șe -
din țe”, a precizat Georgiana Ciobanu. Prima ediție a „Inter far -
ma” a avut loc în 2004 și se desfășoară o dată pe semestru.
(P.A.)Ș
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Patroni de probă 
Săptămîna trecută, Sala Pașilor

Pierduți a fost „invadată” de stan-
duri ale liceenilor de la Colegiul
Economic Administrativ. Aceștia 
și-au făcut fir me de probă, dar cîte
din ele au reușit să coboare scările
din fața Sălii fără să se-mpiedice, nu
știm. Noi le dorim afaceri cît mai
profitabile și, cu ceva noroc, pornite
chiar de pe spatele leilor.

Hai la ţigări, ţigări
A fost o perioadă în care, speriați de

raidurile Poliției, vînzătorii de țigări
ambulanți s-au ascuns prin Nicolina, în
piețe. Mai nou însă, am înțeles că s-au
întors. Grăbindu-ne și noi să punem
mîna pe un Kent 8, sau un Malboro Gold
Touch, am primit ponturi că s-ar
comercializa în T19 din Tudor și în C1
din Târgușor. Acum, știm că sînt fără
timbru, sperăm doar ca, în drumul peste
graniță, să nu fi rămas și fără filtru.

Gîndaci în T2
Vă dăm un puls mic despre

starea bucătăriei din T2. Pe lîngă
faptul că acesta e unul dintre
căminele vitregite, care scapă
căldură mai ceva ca o sită apa, am
înțeles că printre aragaz și masă s-ar
perinda niscaiva gîndaci. Și nu
oricum, sursele noastre ne confirmă
că ar fi vorba de specimene mutante,
hrănite cu mîncarea stricată a
studenților, care ar măsura de la
patru centimetri în sus. 

Agronomia a inaugurat Centrul
de Reuşită Universitară
de Oana NETEA | oana.netea@yahoo.com

Institutul Francez mai 
r\mîne un an în Copou
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Puține lucruri sînt mai
periculoase pentru Iașul –
capitală culturală a ochilor închiși
ca omul care nu apucă să calce
prin marile evenimente în care se-
adună cărțile, teatrul, muzica și
celelalte arte. Cine trece și nu
vrea să simtă decît parfumul
reușitei și-al elogiului de catalog
își merită, întrucîtva, orbirea
construită. Însă pe cei care nu văd
pentru că nu se uită deloc cade
păcatul cifrelor care vopsesc
păsări frumoase în ciori bune de
alungat de pe garduri. Anul
trecut, cînd LIBREX-ul se așeza la
căpătîiul coșurilor de baschet din
Sala Sporturilor, după ce s-au
curățat urmele tîrgului de rochii,
bluze și sandale de primăvară,
broșurile aveau, „pe
număratelea”, peste 140 de
expozanți înscriși. Anul acesta, în
lumina candelabrelor din Atrium-
ul Palas, „doar” 130. Cîteva
rafturi au căzut, și-a zis ieșeanul.
Mai merita, din start, să bați dru-
mul?

Numerele s-au tot
preschimbat de 22 de ani, odată
cu locul în care și-au înșirat
editurile producția, ștergînd din
cînd în cînd praful de pe ediții
mai vechi, retipărite. Ca să
crească numărul de lansări,
uneori cu riscul de-a lăsa
vînzările să se înece. Important e
ca la final de tîrg să aibă
jurnaliștii, PR-iștii și organizatorii
ce să numere. Ce-a ajuns în
biblioteci, cine mai știe? De ce
iubește ieșeanul colecția X, dar de
Y nu prea se îndură să se
apropie? Mai degrabă să ne uităm
în gura Bucureștiului, să vedem
cum s-a descurcat tîrgul lor,
fratele Gaudeamus, să-i spunem
în față că sîntem în coasta lui.
C-am spart punga de cultură
îngropată în pămînt și-acuși o să
țîșnească în mii de cărți, milioane
de pagini, miliarde de cuvinte. 

Tîrgul nostru, LIBREX-ul
mutat pe rafturi cartonate anul
acesta, abia a terminat de făcut
adunările. Adolescent nestatornic

și surescitat, și-a ascuns

deja neajunsurile printre numere.
Nu s-a gîndit, însă, că ieșeanul
care n-a venit, fie că n-a avut
timp, fie pentru că l-a iritat
plimbarea prin Mall după o carte
pentru suflet, cel care-a citit doar
cataloage, a înțeles anapoda. Mai
puțini expozanți, mai multe
evenimente de alt soi. „Mai
internațional” ca de-obicei, dar
străjuit îndeaproape de umbra
Festivalului Internațional de
Literatură și Traducere din
toamna trecută din punctul ăsta
de vedere.

La 22 de ani, LIBREX-ul a
vrut să fie eco să schimbe
mobilierul, să distreze și să vîndă
în același timp. Și după ce s-a
încăpățînat atîtea alte ediții să
creadă că e de-ajuns să existe ca
să conteze în vreun clasament
național, ba chiar mai departe de-
atît, acum și-a dat seama că vîrsta
nu-i umple buzunarele și nici nu-i
cîștigă aplauze. Așa că a-nceput
să umble în alte condici. Numai
că, fie că le-a scris cu cifre romane
sau că a umflat arabele din toată
puterea tipografului, n-a fost de-
ajuns. Mai încearcă o dată în
toamnă, poate ea va aduce cărțile
în rafturi de ieșean, nu de carton. n

ȘAH-MAT

Milioane pe
cuvinte

Anca TOMA
șef de departament

anca.toma@opiniastudenteasca.ro

Printre expozanți se numără reprezentanți din Germania, Franța, Marea Britanie sau Elveția.

La RIUF, universităţi din peste 16 ţări 
își caută viitorii studenţi

Anul acesta, printre expozanții
tîrgului de oferte educaționale Ro -
ma nian International University
Fair (RIUF) se numără universități
din peste 16 țări. La Iași, evenimen -
tul va avea loc pe 20 martie, în incin -
ta complexului Palas Mall. 

„În fiecare an se păstrează cam
același format. Studenții și elevii pot
interacționa cu expozanții, au loc
workshop-uri și întîlniri cu tineri
care studiază în străinătate. La a -
ceas tă ediție, de exemplu, va veni o
fostă elevă de la Colegiul «Costa che
Negruzzi» din Iași, care acum este
studentă la Oxford”, a menționat Fi -
 ru ța Slevoacă, coordonator regio nal
RIUF la Iași.

La tîrg vor participa repre zen -
tanți ai universităților din Marea
Britanie, Franța, Germania, Norve -
gia, Danemarca, Olanda, Elveția,
Italia sau Arabia Saudită. Dintre u -
niversitățile de stat din Iași vor fi
prezente Universitatea „Ale xan dru

Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” și Univer si ta tea
de Medicină și Farmacie „Grigore
T. Popa”.

În afară de oferta educațională,
studenții și elevii vor putea afla de -
talii și despre bursele oferite de in -
s tituțiile de învățămînt superior sau

despre taxele de școlarizare. Anul
acesta, fondul total de burse pen tru
elevii și studenții români este de a -
proximativ 500.000 de euro.

„Bursele se dau, în principal,
în funcție de două criterii: cel so -
cial și de merit, dar modalitatea de
acordare a acestora diferă de la o
universitate la alta. Pentru a bene-
ficia de bursele sociale, trebuie să
depui actele înainte de a fi student,
în timp ce ești aplicant, iar acestea

se acordă în baza venitului famili -
ei. De obicei românii se încadrează
în acest plafon”, a completat Firuța
Slevoacă. Spre exemplu, Univer si ty
of Manchester și University of Ports -
mouth oferă românilor care provin
din familii ale căror venituri sînt mai
mici de 25.000 de euro pe an bur se

cuprinse între 2000 de lire și 3000
de lire. Tot în Marea Britanie, la Uni -
versity of Essex, se dau burse în fun -
cț ie de naționalitate. Astfel, un stu-
dent român poate primi aproxima-
tiv 1000 de lire. O altfel de bursă
este cea acor dată studenților care
lucrează între 10 și 12 ore pe săp tă -
mînă. Acest cri teriu se regăsește la
universitățile din Olanda unde, pe
baza unei ade verințe, tinerii pot
primi lunar 250 de euro. De anul

acesta, și în Dane marca se folosește
același sistem, fiind oferite burse
de 600 de euro studenților care au
un job part-time.

Elveția va fi prezentă la tîrg cu
oferte în domeniul manage men tu -
lui hotelier și în turism. Studenții ca -
re aleg una din cele patru in sti tuții
de învățămînt superior din a ceastă
țară pot face practică plătită și pot
cîștiga pînă la 10.000 de euro pe an.

O altă temă de interes a tine ri lor
care participă la tîrg este ta xa de șco -
larizare. În Marea Britanie, de exem -
plu, costurile pentru studiile de li -
cen ță depășesc 9000 de lire. Com -
pa rativ cu Marea Britanie, în Da ne -
marca, Belgia, Germania și Suedia
nu sînt impuse taxe pentru studiile
de licență. 

Iași este cel de-al treilea oraș
din țară în care este organizat tîrgul
RIUF, care va debuta pe 15 și 16 mar -
tie la București, iar pe 18 martie va
avea loc în Cluj-Napoca. Eve ni men -
tul se va încheia pe 22 martie, la Chi -
șinău. n

Campusul „Tudor Vladi mi res -
cu” al Universității Tehnice „Gheor -
 ghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) are
propria sursă de energie termică și
electrică prin două sisteme de mo -
du le cogenerative, la care sînt ra cor   -
date 15 din 21 de cămine stu den -
țești. 

Proiectul, în valoare de 14,6 mi li -
oa ne de euro este, de asemenea, co -
nec tat la Sistemul Energetic Națio -
nal că tre care va distribui o parte din
pro  ducție. Modulele de co gene ra re
sînt, la momentul ac tual, oprite și
se așteaptă ca în apro ximativ două
săp    tămîni să por neas că sistemul.
Acesta a fost prezentat în ca drul unei

con ferințe susținute mier  curi, 12
martie, pe parcursul căreia a fost
explicat atît felul în care func -
ționează, cît și beneficiile a cestor
mo       dule, „care fac parte din tr-un
plan de reabilitare a întregului cam -
pus. În fi e care dintre că mine s-a
in  s ta lat o cen  trală pro pri e, ceea ce
în seamnă in  dependență termică a
fie cărui că min. Mai sînt șase pe
care plă nuim să le racor dăm pe par -
curs la noua re țea”, a precizat Ca -
melia Nițu les cu, ma na ger al pro -
iectului. Centralele vor fi moni -
torizate și controlate prin inter-
mediul unor servere instalate în
fiecare cămin și al unuia central,

instalat în T13, ast fel evitîndu-se
chel tuieli suplimentare. „În princi -
piu, prin aceste mo du  le vom lua
mai puțini bani din ta riful pe că -
min impus studenților și vom crea
un confort termic pro pi ce. De ase -
me nea reducem și con su mul, cu
12,6% din energia ter mi că”, a de -
clarat Bog dan Budeanu, di rec tor
al Direcției de Servicii Stu den țești
la TUIAȘI. 

Toate modificările fac parte din
obiectivele propuse în pro iectul „Re -
abilitarea și Moder ni za rea Cam pu -
sului Tudor Vladi mi rescu” din
2009, derulat prin Pro gramul Ope -
rațional Regional 2007-2013. n

Fondul de burse pentru elevii și studenţii
români este de aproape 500.000 de euro.

de Cătălina DOBROVICEANU | c.dobroviceanu@opiniastudenteasca.ro

Din Iași vor fi prezente Universitatea „Cuza”, Politehnica și
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Sistemul a costat aproape 15
milioane de euro.

Maratonul documentarelor
britanice 

Începînd de marți, 18 martie, Casa de Cul -
tură „Mihai Ursachi” va găzdui cea de-a IV-a
ediție a proiecțiilor de film „British Docu men -
tary”. Pînă pe 8 aprilie se vor derula zece din-
tre cele mai bune filme documentare britanice
din 2010 - 2012. 

Acestea vor surprinde teme din domenii
pre  cum fizică, politică, cultură pop sau cos-
mologie. Filmele vor fi proiectate în ce pînd cu
ora 18.00, vor avea subtitrare în limba ro mâ nă,
iar intrarea la acestea va fi gratuită. 

„British Documentary” este un proiect
organizat de British Council România din anul
2010, iar anul acesta mai are loc în București și
Cluj-Napoca.  (I.B.)

PRIME Iași a devenit 
membră ANOSR

Asociația Studenților la Relații Publice și
Co municare PRIME Iași a fost acceptată ca mem -
 bră a Alianței Naționale a Organizațiilor Stu -
dențești din România (ANOSR). 

Aderarea a avut loc cu ocazia Adunării

Generale care s-a desfă șurat în perioada 14-16
martie la Oradea. 

„Momentan au toate drep turile, vor par ticipa
la evenimente, vor fi con sultați pe toa te po zițiile
federației, pot să fa că propuneri re fe ri toa re la
acțiunile federației. De asemenea vor pro pune și
participa la pro iecte, iar în Adu narea Generală
vor avea drept de vot de la ur mă toa rea vizită,
cînd vor deveni membri activi”, a de cla rat
Mihai Dragoș, pre ședinte ANOSR. 

În Iași sînt nouă asociații studențești mem-
bre ANOSR, dintre care cinci sînt de la Uni ver -
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și patru
de la Uni versitatea de Medicină și Farmacie „Gr.
T. Popa”. (M.O.)

Se ieftine[te c\ldura pentru c\mini[tii
din „Tudor Vladimirescu”
de Paul ANDRICI|paul.andrici@opiniastudenteasca.ro



Imaginați-vă o păpușă Barbie
în mărime naturală. Dimensiunile
ei n-ar fi nici pe departe cele ale
mo delelor de pe podium și totuși
ar fi considerată întruchiparea per -
fec țiunii. Atît de rîvnită îi e în fă ți -
șa rea, încît chirurgii plasticieni au
în ceput să scoată păpuși vii pe ban -
 dă rulantă din sălile de o pe ra ție.

Prin anul 2010, actrița Heidi
Montag a apărut pe coperta revis-
tei „People” complet schim ba tă și
nu numai din cauza re tu șă rilor în
Photoshop, ci și a celor din bis -
turiu. Mai exact, zece operații es -
tetice într-o singură zi pentru ca
fața ei să pară modelată după cea a
lui Barbie, căci aici s-ar opri ase mă -
nările cu păpușa. Există, însă, și fe -
te care nu se mulțumesc doar cu
un chip de plastic, ci vor să devină
o Barbie în mărime naturală, chiar
da că asta înseamnă să își de for -
meze corpul pentru a măsura a -
proa  pe 92 – 46 – 84, așa-zisa per fec -
țiune. Ucraineanca Valeria Lukya -
no va este una dintre acestea și, du -
pă cum spune ea, nu a vizitat sala
de operație decît pentru a ieși de a -
co lo cu două mărimi în plus la su -
tien. Talia de nici 50 de centimetri,
bu zele pline și nasul subțire ar fi
doar moștenire genetică.

Porecla „Barbie umană” a a pă -
rut odată cu postarea unor foto gra -
fii pe o rețea de socializare ru seas -

că, prin 2012. Înfățișarea sa nu i-a
con vins pe utlizatori, care l-au luat
pe Toma necredinciosul de mînă și
s-au grăbit să o acuze că doar cu
ajutorul Photoshop-ului ar putea
arăta așa. Ceea ce nu este prea de -
parte de adevăr, însăși Valeria
recunoscînd că, pe lîngă straturile
groase de machiaj, se transformă în
păpușă și cu un strop de editare fo -
to. Ca să demonstreze că își merită
porecla, Valeria a început să apară
la emisiuni de pe posturile rusești
și, în 2013, a fost și protagonista u -
nui documentar, „Space Barbie”,
de venind printre cele mai cu nos -
cu te clone vii ale păpușii.

Barbie, de pe altă planetă
Titlul materialului nu este în -

tîm  plător. Valeria este convinsă că
pro vine de pe o altă planetă și că
poate trăi fără să mănînce sau să
bea apă, motiv pentru a apărea din
nou în presă. La sfîrșitul lunii fe -
bruarie, a împărtășit lumii că a a -
de rat la „Breatharianism”, un cult
care promovează supraviețuirea
fă ră hrană, doar cu aer și... lumină.
Chi purile, prin me ditație, unul din
hobby-urile sale, Valeria își poate
părăsi cor pul, de
aceea crede
că rostul

ei este acela de a-i învăța
pe oameni despre spi ri -
tua litate. „Dacă o măi -
cuță ar vorbi despre spi -
ritualitate, nu ar asculta-
o nimeni. Dar dacă o fată
fru moa să și tînără ar face
asta, ar atrage mai multă a -
ten ție. Așa că mă folosesc
de înfă ți șarea mea pentru a-
mi pro mo va ideile despre
spiri tua  litate”, explică Vale -
ria. 

În același documentar,
mai spune că nu a in ten țio -
nat să arate ca o păpușă, ci că
ad mi ră frumusețea și femini-
tatea. Lentilele albastre ca -
re îi fac ochii uriași,
părul blond și lung
sau hainele roz sînt
pu re coin ci den țe.
Nici faptul că în
copilărie co lec  țio -
na păpuși Bar bie
nu e un semn. Și to -
tuși, transformarea
în tr-o jucărie de plas-
tic a avut loc abia în
2012, cînd Valeria avea 27
de ani. În a do les cență a dat pă pu și -
le pe alcool și petreceri, iar în 2007
a absolvit Academia de Stat în
Cons trucții și Arhitectură din Ode -
ssa. Întrebată ce job are, Valeria se
pro clamă „fotomodel”. O zi obiș -

nuită pentru ea înseamnă exerciții
fizice și mul te ore petrecute în fața
calcu lato ru lui.

Dacă printre internauți roiește
surprinderea, părinții fetei par să
nu aibă nimic împotriva înfățișării
Valeriei. Ba chiar au apărut poze
cu aceștia în care, cu puțin machiaj
și Photoshop, o ajung pe fiica lor
din urmă. Una dintre cele mai răs -
pîndite imagini este cea în care Va -
le ria apare lîngă mama sa, care
poar tă lentile albastre ca cele ale fe -
tei și are aceeași expresie a feței, ca
de gheață.

„Divorţul” păpușilor
Deși „Barbie umană” este că să -

to rită cu un om de afaceri u cra i -
nean, există și versiunea reală a pe -
rechii masculine a păpușii. Este
vorba despre Justin Jedlica, un
american de 34 de ani care, după
pes te 100 de operații estetice, a
ajuns să arate precum Ken, pe re -
chea de plastic a lui Barbie. Prima
vi zită la chirurg a făcut-o pe cînd
a vea 18 ani, cînd a vrut să își re mo -
deleze nasul, pe care l-a modificat
de cinci ori pînă acum. De atunci, a
cheltuit aproape 160.000 de dolari
pe alte zeci de intervenții. Alun gi -
rea ochilor să pară ca de pisică,

face lift-ul sau implanturile în po -
meți, bărbie, umeri, bicepși și
tricepși sînt cîteva din minunile
bis turiului care l-au adus mai a -
proape de varianta în carne și oase
a lui Ken. Deși majoritatea celor
care și-au făcut operații estetice nu
re cunosc întotdeauna că au mers
pe mîna chirurgului, Justin este a -
tît de mulțumit de modificările pe
care și le-a făcut, încît nu se sfiește
să încerce orice fel intervenție. Ori -
cît de nouă și riscantă ar fi. Pentru
el, Ken și Barbie înseamnă perfec -
țiu nea masculină și feminină.

Justin s-a întîlnit cu Valeria în
februarie anul trecut, însă nu a pă -
rut foarte impresionat de înfă ți șa -
rea ei. Nu pentru că nu ar semăna
cu Barbie, ci pentru că nu s-a chi -
nuit prea mult să o imite. O sin gu -
ră operație estetică și machiajul nu
sînt îndeajuns pentru a fi pro cla -
mată o păpușă umană, de aceea
Justin a numit-o „falsă”. „Ken u -
man” s-a deghizat mai apoi în con -
soarta lui de plastic și s-a pozat ast -
fel, vrînd să arate că nu e chiar atît
de dificil să te joci cu fardurile și
len tilele de contact. Se pare că în
rea litate povestea de dragoste din -
tre Ken și Barbie nu e chiar ca în
bas me. Nu prea s-au înțeles care
din ei arată mai de plastic. n
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Valeria Lukyanova spune că nu a făcut decît o singură operație estetică pentru a arăta ca Barbie.

Valeria se transformă în Barbie cu ajutorul machiajului.

Barbie și Ken și-au găsit gemenii
Din ce în ce mai multe persoane
ajung pe masa de operaţie
pentru a semăna cu cele două
păpuși.

Barbara Millicent Roberts l-a cunoscut pe
Ken Carson prin 1961. De atunci și pînă
astăzi nu s-au certat decît de două ori.

Conduc un Corvette roz, știu să piloteze și
au avut ca animale de companie zebre, lei și
urși panda. Nu este vorba despre vreo
poveste de dragoste care aniversează nunta
de aur, ci despre regele și regina tuturor
păpușilor din lume: Barbie și Ken. Dar nimic
nu durează la nesfîrșit, iar odată și-odată,
copiii se satură de jucării. Și atunci ce e de
făcut? Simplu, să se transforme ei înșiși în
clonele vii ale păpușilor.

de Cătălina DOBROVICEANU |c.dobroviceanu@opiniastudenteasca.ro atît a costat
prima păpușă
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Prin curricula stabilită de A -
gen  ția Română de Asigurare a
Calității în Învățămîntul Superior
(ARACIS), practica în universități
trebuie să îndeplinească un anumit
nu măr de ore, în funcție de se mes -
tru și profilul fiecărei facultăți. Însă
locul și felul în care se desfășoară a -
ceas tă activitate ține de conducerea
fiecărei instituții de învățămînt su -
pe rior, care, pentru a oferi stu den -
ți lor spații și timp necesare practi -
cii, fac contracte cu diferite între -
prin deri și cabinete medicale. 

Universitatea de Științe Agri co -
le și Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad” (USAMV) este
singura instituție de învățămînt
superior care deține ferme și spații
proprii, unde se desfășoară stagiile.
„În funcție de specializare, în pri -
mii doi ani se fac 3 - 4 săptămîni de
prac tică în fermele universitare.
Dar abia în anii al III-lea și al IV-lea
se face practică desfășurată, adică
timp de două săptămîni o grupă de
doi studenți merg la o fermă spe -
cia lizată sau o instituție. Cei din a -
nul terminal își pot pregăti ma te -
riale pentru lucrarea de licență”, a
declarat prof. univ. dr. Ioan Țenu,

prorector responsabil cu activitatea
educațională la USAMV. 

La Universitatea Tehnică „Gheor -
ghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) sînt
încheiate contracte cu firme pre-
cum Delphi, Diesel sau Renault.
„Pen tru anii de licență avem hale și
ateliere în incinta universității. Dar
pentru master, firma Renault ne-a
oferit echipamente și dotări ale lab-
oratoarelor, iar astfel am format un
parteneriat cu ei prin care studenții
masteranzi fac practică, un se mes -
tru, la sediul firmei și sînt aleși pe
ba za unui interviu. Cei care nu trec
interviul se reorientează spre alte
se dii, ca de exemplu uzinele Da -
cia”, a spus prof. univ. dr. ing. Ce -
zar Oprișan, decanul Facultății de
Me canică de la TUIAȘI. De ase me -
nea, firmele partenere asigură
transportul către sedii pentru
aproximativ 100 de studenți.

Studenții de la Universitatea de
Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași (UMF) pot face
practică atît în instituții sanitare
publice, cît și private. Printre a ces -
tea se numără Spitalul Clinic de
Ur gență „Prof. dr. Nicolae Oblu”,
Spi talul Clinic Județean de Urgențe

„Sfîntul Spiridon” și Spitalul Ar ca -
dia. 

Cot la cot cu medicii și
mecanicii

Ce este diferit de la universi-
tate, la universitate este durata de
practică. La TUIAȘI, după normele
ARACIS, studenții în anii de li cen -

ță trebuie să aibă 120 de ore. Com -
pa rativ, orarul de practică al licen -
ția ților la Facultatea de Medicină a
UMF acoperă două treimi din pe -
rioa da unui an universitar, adică
apro ximativ 3.600 de ore. „Stu den -
ții de la Medicină au un volum ma -
re de ore alocate învățămîntului
sub formă de practică, pe care o fac

fie în laboratoarele universitare de
profil, fie în clinicile universitare”,
a precizat prof. univ. dr. Doina A -
zo  icăi, decanul Facultății de Me di -
cină. 

La Facultatea de Geografie de
la UAIC, studenții sînt împărțiți în
grupe și merg în stațiuni de prac ti -
că din Iași sau Suceava iar fiecare
grupă trebuie să acumuleze într-o
săptămînă în jur de 30 de ore de
practică. Pe de altă parte, la Fa cul -
ta tea de Bioinginerie, de la UMF,

numărul de studenți dintr-o echipă
depinde de cîte locuri sînt dis po ni -
bi le în unitățile medicale, o grupă
fiind alcătuită din doi, pînă la 12
membri.

La UMF se mai organizează și
practică pe gărzi, cîte două în fie ca -
re semestru, pentru toți anii de li -
cen ță. Anul acesta, va mai fi intro -

dusă o disciplină practică, pe lîngă
cea Abilități de manopere medi ca -
le, și anume Abilități pe manopere
chi rurgicale la Facultatea de Me di -
ci nă.

Pentru o parte dintre studenți,
vacanța de vară nu înseamnă sfîr și -
tul cursurilor. La Facultatea de Me -
ca nică a TUIAȘI și la facultățile de
la UMF stagiile de practică au loc și
în timpul verii.  Pe lîngă activitățile
din timpul anului, mediciniștii tre -
bu ie să petreacă patru săptămîni în
cabinete medicale din Iași, dar și
din afara orașului. Doar studenții
de la USAMV fac practică numai în
tim pul anului, îndeplinind acti vi -
tăți care se pot desfășura doar într-
o anumită perioadă, precum lu cră -
ri le de îngrijire a fermelor, specifice
primăverii.

Practica, valabilă doar cu
îndrumător

O bună parte din proiectele
des fășurate de organizațiile și ligile
studențești sînt văzute de u ni ver si -
tăți drept activități pentru do bîn di -
rea experienței, însă ca să fie re -
cunos cute ca ore de practică, a ces -
tea trebuie să se desfășoarea sub în -
dru marea unui cadru di dac tic. A -
ces ta evaluează și punctează stu -
den ții. Astfel de activități sînt com -
pe tițiile ARO Revolution și Drift
Team LSM organizate de Liga Stu -
den ților de la Mecanică. „Noi con -
siderăm astfel de proiecte o formă
de practică deoarece se desfășoară
în prezența unui îndrumător. Dacă
n-ar fi fost acel profesor de față,
erau pur și simplu activități de for -
mare profesională”, a menționat
prof. univ. dr. ing. Cezar Oprișan,
de canul Facultății de Mecanică. 

Totuși, practica făcută de stu -
denți și experiența cerută de an ga -
jatori nu sînt văzute ca unul și
același lucru de prof. univ. dr. ing.
Neculai Eugen Seghedin, prorector
responsabil cu activitatea didactică
la TUIAȘI. „Practica nu trebuie
con fundată cu experiența în dome-
niu, este o activitate care are im -
portanța ei și un scop foarte clar,
acela de a fixa cunoștințele do bîn -
dite. Ea diferă de la an la an, faci un
tip de stagiu în anul al II-lea, anul
al III-lea și altul la master”. n
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Practica studen]eac\ se-mparte 
între 100 [i 3.600 de oreLa majoritatea

universităţilor ieșene,
studenţii găsesc în

orare o disciplină pentru
care nu au nevoie de caiete
și pixuri. Nu dau examene
scrise, dar trebuie să
primească note de trecere
ca să promoveze anul. Este
vorba despre orele de
practică obligatorii, care
ajung și pînă la 3600 pentru
mediciniști. Înșiruite pe
durata semestrelor sau pe
perioada verii, stagiile au
loc la sediile firmelor, în
atelierele universităţilor, în
cabinetele medicale sau în
staţiuni din jurul orașelor.
Doar la Agronomie studenţii
fac practică în propriile
ferme ale instituţiei de
învăţămînt superior. 

La Facultatea de Medicină, practica se face în laboratoare și în spitale atît publice, cît și private.

de Paul ANDRICI | paul.andrici@opiniastudentasca.com
Mădălina OLARIU | madalina.olariu@opiniastudentasca.com

Majoritatea instituţiilor de învăţămînt superior au încheiat 
parteneriate cu diferite firme pentru a obţine spaţii de practică.

5HONORIS FĂRĂ CAUSA

La TUIAȘI, studenţii în anii de licenţă trebuie
să aibă 120 de ore. Comparativ, orarul de
practică al licenţiaţilor la Facultatea de
Medicină a UMF acoperă două treimi din
perioada unui an universitar.

Studenții de la Politehnică pot face practică și în laboratoarele universității, și la sediile companiilor.
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Cine ne mai trage
(în) ţeapă?

Ne-am luat țeapă. Fiecare. Așa
și? Fap tul că ne-a fost furat sau
pur și simplu ci ne va ne-a călcat
încrederea cu tălpi de spini n-ar
trebui să mai fie așa o mare
supriză pen tru oricine a trecut
peste o vîrstă, două. Ce contează
dacă ego-ul nostru a fost îm puș -
cat, tranșat, mușcat sau otrăvit?
Șter gem rana cu puțin spirt, așa,
de întărire și o în fă șurăm cu un
bandaj strîns, ca să nu ve dem
picături de sînge în urma noastră.
Iar da că ne este frică de multe
cicatrici, atunci pur și simplu

lăsăm baltă încrederea în alți oa meni, ne punem o tichie de metal pe cap
și spunem că mama și tata ne-au făcut în a te lier. Cu ciocanul și burghiul.

Devine greu la un moment dat să mai cre zi că merită să-ți împărtășești
gîndurile cu altcineva, că nici nu știi cîn d te trezești că aflii mai multe
despre tine decît ți-a zis horoscopul sau psi ho logul vreodată. Nu-i
neapărat vorba despre experiențe personale, ci des pre lumea în care
trăim, pentru că nu cred că mai sînt oameni care n-au înghițit în sec cînd
vînzătoarea de la magazinul din colț le-a spus „la mul ți ani”, deși n-au
schimbat alte vorbe decît „o pîine, vă rog” și „doi lei”. De aici pînă să te-
ntîlnești cu o țeapă getbetget nu mai e mult, de fapt po ți zice că drumul
a fost deja pavat cu o piatră pe care scrie numele tău. Și țeapă lîngă. Apoi
continui să numeri pavelele pînă ce începi să citești do ar rușine. Din nou,
așa, și? 

Pe viitor o să mai pățești la fel, poate chiar mai grav, doar repetă pur
și simplu medicația după ureche de la-nceput și gata. Că n-ai doctor care
să-ți opereze țeapa din corp, psiholog să te facă s-o uiți sau preot care s-
o scoată din tine. E țeapa ta, transform-o într-o amintire hazlie. Nici nu
știi cînd o să-ți sară iar în cale. n

Cînd ți se dă dreptate, cască o -
chii. Oamenii nu se perie unul pe
al tul pentru că e soare afară și sin -
ce ritatea prietenoasă, altruistă, ne -
tra tată medicamentos ori a cam
mu    rit, ori stă mai mult prin spi ta -
le. Chiar și scuturați de răutate, de
cons pirații și de paranoia, nu mai
a vem răbdare, bani, suflet, timp,
sto mac și cap să fim buni la ofertă.
De asta mai zic o dată. Cînd ți se
dă dreptate, închide gura. 

Există relații clădite, pînă una
al ta, pe țepe, țepari, țepușe și tre -
pă duși. Nimeni nu vrea să fie cu
ăș tia de pe urmă, așa că încearcă
tare de tot să tragă cît mai mult
din primele. Și au și cu cine. Dacă
ne uităm la România dintr-o parte,

de pe-un cant sau dintr-o ușă, o să
ci tim pe frunțile noastre motivele
pen tru care ne (în)țepăm așa de
des. Politica ne taie capul cu coasa
pen tru că ne credem prea deștepți,
prea știutori de ea și în timp ce noi
gus tăm ciuperci de dimineață pî -
nă seara pe toate muchiile po li ti ce,
adevărații maeștrii ne trag de toți
banii. În țeapă. De bani ne plîn gem
tot așa, pe ceas, că nu-s. Între timp,
nici în alte părți nu-s, dar sînt
făcuți să apară. Despre presă – că
ne-a abandonat, că a fugit după
su biecte porno, s-a stricat și nu-și
mai merită locul pe tarabe. Un de -
va, niște copii, niște bătrîni bolna -
vi de meserie, cineva! mai face jur na -
 lism strașnic, gustos, dar ăla vor -

bește sugrumat, ca un copil răcit.
Pî nă-și revine. 

E tare periculos să crezi că ai
drep tate, mai ales cînd lucrul ăsta
nu vine de la tine, ci pentru că ți l-a
dat cineva. Poate-a vrut să te în -
cer ce. Să vadă dacă te rezemi de
vor ba lui ca un căscat și rîzi și te
gu duri cîinește. Dacă nu cumva le -
gi timîndu-te vag tu o să te gon fle -
zi și-o să explici mai pe larg cît de
de parte te duce mintea. Poate a
vrut, însă, să vadă dacă ești slab.
Da că taci deși te-ai prins că te în -
cear că pescărește cu-n cîrlig dol -
do ra de mămăligă. Cască ochii, în -
chi de gura și dezumflă-ți pieptul.
Da că nu, o să dai prin mărăcini și-
o să te înghimpe toți spinii așezați,
în tîmplător, în drum. A, și vezi că lu -
crurile astea nu-s întîmplătoare. n

Există relaţii
clădite, pînă
una al ta, pe
ţepe, ţepari,
ţepușe și tre -
pă duși. Ni me -
ni nu vrea să
fie cu ăș tia de
pe urmă, așa
că încearcă
ta re de tot să
tra gă cît mai
mult din
primele.

Omul făcut din ciocan

I se pare nedrept. Se trezeşte
pes te noapte fără bani în buzunar
şi crede că a fost tras pe sfoară. Nu
mai ţine cont că a fost la magazin
şi că a luat toate dulciurile pentru
că aveau un ambalaj atrăgător. Nu
s-a uitat cît a dat pe ele și nici nu a
aş teptat să ajungă acasă că le-a şi
mîn cat.

Cînd vine vorba de ţepe, toate
se trag datorită banului. Regele lu -
mii noastre. Asta crede el și-și spu   -
ne întruna că a fost furat. Ca si e ra a
scanat de mai multe ori pro du sele

şi nici nu i-a dat bonul. Sau i l-a
dat, dar nu l-a luat. Ce să facă cu o
foaie în care scrie ce a cum pă rat,
dacă el știe deja ce a poftit? În sea -
mnă că nu la casieră este pro ble -
ma, e de la patron. El umflă pre -
ţurile cu 101% adaos. Să-şi fa că bu -
zunarul mare.

Acuză pe toată lumea că l-a
tras în ţeapă. Nu se gîndeşte că şi
el a făcut-o. De cîte ori s-a scuzat
că nu are mărunt? De cîte ori a dat
ta ximetristului cinci lei cînd tre bu -

ia să-i dea zece? De nenumărate
ori a ieşit la bere şi nu a scos un ban
din buzunar, ce rost, l-au chemat
la bere trebuie să plătească, cînd o
să-i cheme el, atunci o să dea. Şi
as ta nu se va întîmpla niciodată. 

Este revoltat de ceea ce i se în -
tîm plă. Toată lumea a făcut un
cerc în jurul său, a arătat cu dege tul
spre el şi fredonează melodia tru-
pei Cassa Loco „Ce bine-mi pare
c-ai luat ţeapă, ce bine-mi pare c-ai
pier dut”. Nu după mult timp în -
ce pe să-i placă. Cîntă şi el, dar nu

mai este în centru, acum este pe
mar gine cu mîna întinsă şi cu de -
ge tul îndreptat spre altul care se a -
flă în mijloc. 

Fredonează încontinuu ver su -
ri le care odată l-au făcut să se sim -
tă mizer. Este în zidul cercului, şi-a
cîştigat locul şi a rămas acolo în
timp ce alții au căzut în capcană.
A cum țepele se îndesesc, victimele
se înmulțesc, iar el stă pe margine
și rîde. Altădată și el a fost în mij -
loc. n

Vocea din zid spune s\ râzi
de Adelina MEILIE | meilieadelina@yahoo.com

Țara peștilor cu gura căscată
de Anca TOMA | anca.toma@opiniastudenteasca.ro

Era cu o săptămînă înainte de a pleca la mare, cîn d
și-a dat seama că mai avea cuvinte netăiate de pe lista
de cumpărături. O umbrelă de plajă, cremă de soare,
sal tea de apă și o pălărie cu borul mare. Dacă ar fi gă sit
una de culoarea liliacului, ar fi fost cea mai fericită.
Dar mai avea timp să completeze bagajul, pe care pî nă
atunci l-a împachetat și despachetat de trei ori. Și mai
a vea și loc pentru că a scos sandalele cu barete sub ți ri.
A, da, și o pereche de șlapi i-ar fi trebuit.

S-a gîndit ea, într-o vineri, după ce a ieșit de la
ser viciu, să tragă o fugă prin magazine și să mai sub -
ți eze lista aia. Prima dată a văzut o pălărie, nu lilia -
chie, dar de un verde crud. A probat-o, i-a plăcut, dar
par că ar fi vrut altceva, nu era grabă. Pălării nu gă seș -
ti vara? Chiar și la mare sînt pline tarabele. Da, avea
de gînd să își cumpere de acolo. Tot în același ma ga -
zin a găsit și o pereche de șlapi, numai buni de purtat

pî nă la plajă, doar că îi erau puțin cam mari. Avea ea
să găsească în stațiune.

Bun, dar umbrela de plajă de unde avea să o cum -
pe re? Dacă tot își propusese să își ia o pălărie, poate
nu mai avea nevoie și de o umbrelă. Sau, dacă se răz -
gîn dea, sigur găsea una pe la comercianții de la malul
mă rii. Ce mai rămăsese pe listă? Așa, crema de soare.
Vo ia musai una cu factor de protecție solară 50, dintr-o
anumită gamă, a văzut ea că nu conținea parabeni și
alte prostii. Ghinion, la magazin avea numai de 30. 

A venit și ziua plecării, lista rămăsese la fel, ba ga jul
dădea pe dinafară. În prima zi la mare a fost rîndul
cre mei de soare. Tot n-a găsit ce voia așa că și-a cum -
pă rat și ea ce a văzut, cu vreo cinci bancnote în plus.
Pălăria? Bleu și de două ori mai scumpă. Șlapii? Nici
măcar nu a găsit unii pe mărimea ei. Restul? A rămas
pe listă, netăiat. Lista? La coșul de gunoi. n

Socoteala cu două tăișuri
de Cătălina DOBROVICEANU | c.dobroviceanu@opiniastudenteasca.ro

„
„Ce bine-mi pare c-ai luat ţeapă, ce 
bine-mi pare c-ai pier dut”.

de Paul ANDRICI | paul.andrici@opiniastudenteasca.ro

Capetele nostre atârnă greu. Pe listele
unora sau a altora cu siguranţă sîntem
primii cărora un individ furios le-ar reteza

beregata cu un surîs diavolesc în colţul gurii.
Însă pînă o fi să ne agaţe cineva tărtăcuţa într-o
suliţă lustruită, o să ne împiedicăm de ţepe per-
sonificate. De la taximetrist, de la vînzătoarea
de la magazinul din colţ sau de la iubitul agăţat
aseară în club. Cu toţii ne-o trag peste nas și
cîteodată peste gură. Așa rămînem cu buzele
umflate, limba împotmolită și aerul pierdut. 
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Tîrgul de Carte LIBREX s-a învelit 
în coper]i de carton
Anul acesta, preţurile volumelor au fost reduse substanţial. 

Evenimentul a reunit 130 de expozanți în Atrium Palas.

Imperiul cărţilor s-a
mutat anul acesta în
inima orașului. La

Palas Mall au expus
săptămîna trecută 130
de participanţi, iar
vizi tatorii s-au grăbit
constant către zona
Atrium. Acolo unde au
fost așezate rafturile
editurilor românești și
de peste hotare a fost
un zumzet neîntre-
rupt. Tîrgul de Carte
LIBREX 2014 a reunit
anul acesta expoziţii,
concerte, proiecţii de
film și discuţii cu pub-
licul. Iar acesta a fost
de toate vîrstele. De la
mame care cău tau
cărţi de bucate, la
copii care-l așteptau
voioși pe Guguţă.  

Cînd s-au așezat volumele pe
raf turile din carton de-multe-ori
stra  ti ficat, pe unii i-au înduioșat
pa  gi ni le proaspete care se des chi -
de au accidental, cu parfum de hîr -
tie și cer neală. Altora li s-au aprins
tîm  ple le fiindcă nu mai puteau
tăia Atrium-ul din Palas pe dia go -
na lă ca să ajungă de la sandale la
ro chii și invers. Dar n-au zis
„vai!”, ca să nu le sară toată su fla -
rea culturală în cap. 

O doamnă grăbea pasul sîm -
bă tă pe lîngă un voluntar LIBREX
să-i spună să schimbe ceva în ches -
 tionarul la care a răspuns. „Am zis
eu așa... da’ nu doar după autor mă
uit. Cîteodată nu-i știu pe toți.”
Cîteodată, însă, îi știa. Își așe za
pal  tonul în timp ce vorbea, cu un
soi de trac haios care-o lua și pe ea

prin surprindere. Fata s-a fă cut că
taie cu pixul, mai tîrziu poate-a și
tăiat de-a binelea. Era gra ba mare,
tîrgul spre sfîrșit, trea ba neter mi -
na tă.

Nu ca vineri, cînd ritmul bătea
cătinel, după inima lui Guguță, bă -
 iatul c-o grozavă cușmă pe cap în

care încape tot satul copilăriei, pe
care l-a adus de la Chișinău Spi ri -
 don Vangheli. Atunci zburdau co -
 piii printre rafturi, smotociți la mi -
 nut de cîte-o mamă care zîmbea
nu mai cu buzele. Baloanele poc -
neau în mîi nile lor mititele și ei se-
ns păi mîn tau bucuroși, rîzînd
matinal, plin, odihnit. „Nu-i ni mi -
caa, nu-i nimica!”, țipa mama cea
blîndă că tre șatra de rățuște care-
așteptau ba să cînte, ba să citească
povești, ba să-l audă vorbind pe
„tata lu’ Guguță”. „Bă, am ajuns.
Uite nica, o gașcă de copchii aicea,
nimeni cunoscut”, se băga un moș
printre scaunele din fața scenei,
unde re pe ta primăvăratic Corul
de copii Musica Viva. L-a luat de
mînă un prieten și l-a scos din
mulțime pe lîngă standul Univers

Enciclo pe dic Gold. Păcat că n-a
ridicat deloc ochii din pămînt.
DEX-ul era la pa chet cu DOOM-ul
la aproape jumătate de preț, 99 de
lei. 

De-ar fi făcut de joi un drum și
pe la Casa Radio, și-ar fi luat și
muzică românească la 5 lei, super

ofertă serioasă, cu trei semne de
exclamare la sfîrșit. Corint-ul n-ar
fi lăsat la preț. A încercat cineva la
telefon și n-a reușit decît să facă
din 10 lei – cinci. „Nu se poate, aia
nu-i la reducere. Bine, opt. Șapte,
da nici chiar de 7 nu-i. Am înțeles.
Cinci atunci.”

La fel ca prețurile, între oa me -
nii standurilor părerile nu se
schim bau. Numai banii, cînd ci ti -
to rul venea să spargă o pensie în
două pentru Pleșu și-apoi dădea
măruntul pe-o carte de buzunar
de la Curtea Veche, la 3 lei bucata.
„Frumos, binecuvîntat loc, cu toa -
tă lumea bună pe hîrtie”, spunea
bă trînul așezînd în sacoșă „Pa ra -
bo lele lui Iisus”, să nu se roadă la
colțuri. Nici nu știe cum de n-a ve -
nit de miercuri, da’ cărți mai sînt,
sla  vă Domnului. Iureșul era și-a -
tunci tot mare. „E lume, dar nici
nu-i gol”, mi-a zis pe la amiază, o
studentă, răsfoind prin cărțile Top
10+, la Polirom. Ar fi vrut o fru -
mu sețe legată măiastru, de la
RAO, dar n-a lăsat-o inima. „Mi cul
prinț” era ilustrat cu tot cu emoții,
dar reducerea nu prea te-ajuta și-
a jungeai să numeri, în loc de stele,
ultimii bani de dat la LIBREX. Mai
bine intrai în tombolă cu o carte de
istorie care-a fost 5 lei în librărie și
s-a făcut 5 la tîrg. Asta fie-ntre noi,
bișnițarii. n

Cum se vinde cartea în bucate
de Anca TOMA | 
anca.toma@opiniastudenteasca.ro

Alarmele din magazine bîzîie. Cel
mai des acelea de la pantofi. Și chiar
da că oamenii care au ocupat fiecare
scaun de lîngă fîntîna arteziană întorc
privirile înspre locul faptei, Viorel Ili -
șoi nu se oprește din povestit. Vor beș -
te despre cum a luat-o pe Leta de
coar ne și au por nit amîndoi la drum
prin țară. A plimbat-o cu trenul, a fu -
git cu ea de maida nezi, au ajuns în Ro -
man unde s-au mi nu nat de ce monu -
men te au găsit și au trecut și prin sec-
torul lui Piedone, trans format într-o
gră dină zoo fosfo res cen  tă. 

Viorel Ilișoi a înviat toate ima gi ni -
le care le-au trecut prin fața ochilor în
niște reportaje filmate de el, „pe care
șefii nu mai puteau să le modifice, pen -
tru că nu erau scrise să taie din ele. Ca
să le edi teze trebuiau să folosească un
program anume, era mai complicat.
Așa că toate apăreau așa cum le fă -
ceam eu”. Le-a ară tat cîteva din peri -
pe țiile sale, adunate în seria „Momen -
te și spițe”, și celor care au venit în
Palas Mall sîmbătă seară, fie că au vrut
să îl vadă neapărat pe Ilișoi, fie că s-
au oprit lîngă scenă în pauza din tre
cumpărături. „Sînt 64 de filmulețe
pen tru că atîtea spițe are bicicleta”, adi -
că Leta sa care în închipuirile jurna lis -
tului prinde glas, însă nu a arătat de -
cît cîteva.

În timp ce Ilișoi se uită a cine știe
cîta oară la reportajele sale, zîmbește și
trage cu ochiul la public. Un public ca -

re aproa pe că a pus cîteva kilograme
în plus de la atîta rîs. „Sufletul co mer -
țu lui” a iscat cele mai sănătoase „ha -
ha ha-uri” pentru că Ilișoi a găsit într-
o piață niște trăsnăi care poate nici nu
ne-au sărit în ochi pînă acum. În cele
cîteva minute cît avea filmulețul, a
pus laolaltă cele mai inventive eti che -
te scrise cu markerul de comercianți,
de la mandarine „super dulci, belea
de belea”, la „roșii fff gus toa se” și „por -
tocale extra super gustoa se”. „Fff ta -
re!” se aude din spatele sca u ne lor, aco -
lo unde cei care nu au mai prins un loc
stau cu hainele mototolite sub mîinile
încrucișate.

Și „Ziarul românesc” stîrnește rî se -
te deloc timide. La început pare o pa -
rodie la emisiunile de teleshopping,
dar de fapt, în cele aproape 20 de mi -
nu te, arată fața presei românești, stri -
vi tă între pagini albe, care nu zic ni -
mic. În filmuleț, Ilișoi nu găsește nici
un cumpărător pentru zia rul pe care
voia să îl vîndă la te le vi zor. Nici după
ce scoate de sub masă, drept bonus,
un „mixer cu șapte viteze, de For mu -
la 1”, un teanc de cărți, un urs de pluș
sau un pește bibelou. 

Dinspre public vine către scenă o
răscoală de rî se te, însă Ilișoi le lasă să
treacă pe lîngă el, să se încolăcească
printre rafturile cu pantofi și să ajun -
gă pînă sus, la cu polă. „M-am distrat
și eu și-am rîs, dar doar c-un ochi. Cu
celălalt am plîns.” n

64 de spi]e [i-un reportofon
de Cătălina DOBROVICEANU |
c.dobroviceanu@opiniastudenteasca.ro

Cu Guguță la braț, în
așteptarea lui Spiridon

Vangheli

Viorel Ilișoi a povestit peripețiile reportajelor sale.  
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La fel ca preţurile, între oamenii stan -
durilor părerile nu se schimbau. Numai
banii, cînd cititorul venea să spargă o
pensie în două pentru Pleșu și apoi dădea
măruntul pe-o carte de buzunar.

Reducerile, la „Ficțiune”



MICROFONUL  

Cînd lumea oamenilor ma    
întors la copil\rie [i n-am  

Interviu cu scriitorul basarabean Spiridon Vangheli, tatăl lui Guguță

Cum sînt întîlnirile cu copiii din Româ-
nia pentru dumneavoastră?

Chiar îmi era dor de acești copii,
care să-l fi citit pe Guguță și să mă pot
uita eu în ochii lor și să văd ce se
întîmplă acolo. Mă interesa asta. Am
avut ieri (n.r.: joi, 13 martie)  întîlnire
la o școală primară, „B.P. Hașdeu” și
astăzi iarăși. Ieri la clasa a III-a, astăzi
la clasa a II-a. M-au impresionat copiii.
Eu am avut întîlniri multe în Ba sa ra -
bia, însă acolo sînt în aria asta de foar -
te mulți ani, mă știe lumea pe de rost.
Și am avut ocazia să mă întîlnesc cu
cititorii mei din Japonia, din A me ri ca,
din Italia, Germania, Cehia, Fin lan da,
Rusia. Iată cu copii din Ro mâ nia m-
am văzut abia anul trecut la lan sarea
cărții și ieri și azi aici la LIBREX. La
Chișinău nu mai știu unde să mă as-
cund de atîtea întîlniri. Și se supără
oamenii, nu mai știu că ieri ai fost
într-o școală și azi în alta, cred că sînt
singuri pe lume. Și de mul te ori,
vasăzică trebuie să le explic că e im-
posibil să cuprinzi ne cu prinsul.
Ziceam eu că îmi era doru’ de copiii
de aici, să-i văd dacă nu cum va am în-
tîrziat cu Guguță în R o mâ nia, pentru
că timpul trece. Guguță s-a născut în
1967, am revenit la el în ‘71 și ‘77, de
trei ori am stat cu el, ca să-i îngrijesc
povestea și să mă achit, într-un fel,
față de Guguță. Am lăsat special niște
intervale între volume ca să mă
schimb și eu și să se schimbe și
băiatul. Nu m-am grăbit, am vrut să-l
cresc firesc, nu artificial. M-a in te resat
să-i fac o „casă mare”.

Și ce-ați reușit să construiți pînă la
urmă?

Ceea ce-am vrut pentru el. Acea
casă. O casă pentru oaspeți, mare, de

care știți de la bunici, unde erau a -
dunate toate lucrurile cele mai fru -
moase, zestrea, hainele părinților cu
care se îmbrăcau o dată pe an, la bi se -
rică, pernele, covoarele cele mai bu ne,
busuiocul în grindă și, undeva a co lo,
era ascunsă și dulceața. Că era zahăr
puțin și noi ne strecuram și ne min-
unam „ce frumos miroase bu su iocul
și cît e de dulce dulceața”, pînă ne
prindea mama. Pe timpuri nu prea era
mult zahăr, așa că merita muș -
truluiala. Eu pentru Guguță alegeam
cele mai interesante subiecte. Ziceam
„asta-i pentru el, să-i fac o casă mare
în lumea cărților mele” și „ăsta să fie
Guguță”. Băiatul alintat de mine, co -
pilul meu din suflet. Și am reușit să-l
îm brac, să-l încalț cu ce-am avut mai
fru mos. I-am dat isprăvile cele mai in -
teresante. 

Mai degrabă din amintiri sau din
imaginație?

El era legat de timpul acela. Ve -
deți, eu vorbesc de copilul din su fle -
tul meu, dar nu de copilăria mea. Ea
a fost cu vreo 20 de ani în urma lui
Guguță, iar lucrurile s-au mai schim -
bat mult. Și-a rămas doar copilul din
inimă. Isprăvile lui, anturajul lui sînt
ale unui copil de mai tîrziu, de după

ce-am fost eu copil. Pe urmă, după ce
i-am dat „Isprăvile...”, m-am întors eu
la copilăria mea și am scris cartea „Ta -
ta lui Guguță cînd era mic”. Acolo sînt
momente chiar din viața mea, din
viața fraților, a părinților. Eu e ram
tata lui Guguță și eram, va să zică, mic.
El a rămas blocat în timp, cam prin
anii ‘70, așa. Și mi-a fost tea mă, m-am
întrebat „nu cumva copiii se schimbă
și se deosebesc o ge ne rație de alta?”.
„Nu cumva am rămas eu în urmă cu
Guguță al meu?” Hai că eu și
copilăria mea sîntem deja o epocă
istorică. Eu sînt mai aproape de cea a
lui Creangă. 50 de ani mai tîrziu decît
Creangă m-am născut, dar mai era și

la mine cînepa, mai lipsea încă
tehnica (n.r.: tehnologia) care există
acum, eram mai aproape de el.
Guguță vine, carevasăzică, din tr-o
epocă modernă. Și totuși de-atunci, de
la apariția lui au trecut peste 40 de ani
și credeam că iată, în România, de-
acuma s-a învechit Gu guță. Păi îi mai
interesează pe dînșii băietul ăsta? 

Românii s-au temut de per-
sonajul Ciuboțel, credeau că
poate fi confundat cu
Ceaușescu

Dar de ce n-a avut timp copilul acesta al
dumneavoastră să prindă rădăcini
atunci în România?

Pentru că în România am avut o

ediție din „Isprăvile lui Guguță”, dar
pe timpul lui Ceaușescu. Pe urmă,
mie nu mi-a plăcut cum au editat ei
cartea asta aici. Și mai ales nu mi-a
plăcut ce s-a întîmplat cu un alt erou,
din „Steaua lui Ciuboțel”. Românii i-
au pus titlul „Moara veselă”, s-au
temut de Ciuboțel, credeau că Ciu bo -
țel poate fi confundat cu Ceaușescu,
fiindcă el a fost cizmar. Au înțeles,
adică, un fel de „Steaua lui Ciz mă rel”.
Și i-au schimbat titlul, i-au pus moara

pe frunte. De-atunci m-am cam
supărat și n-am mai dat cărțile mele
în România. Supărarea mea a ținut
cam mult, vreo 20 de ani, așa. Le edi-
tam în Basarabia, gîndind că cine are
nevoie să vină, poate să le găsească
acolo. În sfîrșit...

Și-acum l-ați găsit îmbătrînit pe
Guguță?

Cînd am venit încoace mă gî n -
deam, mă frămînta gîndul ăsta, dacă
nu a îmbătrînit. Asta era o problemă
mare pentru mine. Dacă se preface el
în istorie? Dacă nu ajunge o poveste
îndeajuns de bună pentru copiii care
vor altfel de povești? Spre bucuria
mea, am văzut ieri că Guguță prinde
rădăcini în sufletele copiilor din
România. Nu-i interesează pe dînșii
că a trecut timpul sau n-a trecut. Ches -
tiunea e de cîtă copilărie are cartea în
ea. Copilul acela care trebuie să e xiste
în sufletul nostru și care este, cumva,
și-o parte din Guguță, e-un co pil mai
degrabă pentru toate tim purile, nu se
ofilește. Se poate schim ba puțin poate
anturajul, contextul. Nu mai sînt,
poate, căruțele, au a pă rut mașinile în
loc. Dar copilul nu se schimbă în fond.
Temerile mele n-au fost întemeiate.
De-aici și priza lui la mititeii din
străinătate. 

Pe ei cum de i-ați ghicit?
Habar n-am eu, n-aveam! ce mă -

nîncă japonezii și cu ce se încalță
americanii și așa mai departe. Gu gu -
ță a prins acolo și prin faptul că are,
probabil, acel ceva universal. Chiar
așa s-a și scris. A scris New York
Times, în ’77, uitați-vă: „10 noiembrie
1977, «Isprăvile lui Guguță» e o carte
cu umor subtil, de respirație uni -
versală”. Vasăzică e vorba de copilul
ca re este și trebuie să fie pretutindeni,
la temelia omului, de unde creș te
omul, maturul acela care sînt eu, care
sînteți dumneavoastră și toți. Ne
place sau nu ne place, venim toți
dintr-un copil cu răsuflare unică. Dar
așa-i cu temerile mele. Eu am găsit
între copiii ăștia o lume întrucîtva a
lui Guguță. Am construit un dialog cu

      
    

      
     

     
     

    

       
       

      
        
     

     
      
         
        
        

       
       

      
   

     
       
        

        
     
      

        
      

       
      
        

         
        

       
        

     
     

 

     
      

     
      
       

       
 
      

       
       

       

       
       

       
        

    
       

       
      

      
       

        
      
       

    
          
       

    
       

        
    

      
     

    
         

       
      
       

      
       

       
       

     
      
     

        
      
      
    

      
     

       
      

        
        
     

    
      

     
  

      
       

       
       

      
         

     
       

  

        
      
    

       
       

        
       

      
      

     
        
     

      
        

      
     

      
      

      
        

        
    

      
       

        
       
        

     
       
        

      
     

     
       

       
       

       
      

       
      

      
      
         

    
      
      

        
     

Printre cărți de rugăciuni și pachete pline cu
„Isprăvile lui Guguță” și „Copii în cătușele
Siberiei”, Spiridon Vangheli iscălește,

caligrafic și cu răbdare de bunic, volumele
cumpărate de copiii veniți să-i cînte și să-l vadă la
Tîrgul LIBREX 2014. Au lăsat baloanele cu Guguță
deoparte și-au fugit de mînă cu părinții la standul
Editurii Doxologia, unde scriitorul scrie dedicații
ca un Moș Crăciun pe care l-au descoperit de
curind. Spiridon Vangheli are doi copii acasă, însă
un al treilea îi stă pe umăr și în suflet de mai bine
de patru decenii. Guguță, băiatul din satul Trei Iezi
care poartă pe cap o cușmă mare cît inima lui, cît
să-ncălzează o uliță întreagă, e copilul pe care l-a
desenat și l-a dăruit întregii lumi. De cînd s-a
născut Guguță, a scris literatură pentru copii pînă
a devenit la rîndu-i unul. Cu glas cald, sfătos și-un
condei autentic, Spiridon Vangheli se-ntreabă dacă
eroul lui n-a îmbătrînit. Pentru copiii din toată
lumea, însă, Guguță e nestatornic și înțelept, la fel
ca tatăl lui. 

Guguță a a rămas blocat în timp, cam prin anii ‘70.

Am vrut să le amintesc cititorilor 
de ce trebuie să se bucure de copilărie.

Eu și copilăria mea sîntem deja o epocă
istorică. Eu sînt mai aproape de cea a lui
Creangă. 50 de ani mai tîrziu decît Creangă
m-am născut și eu, dar mai era și la mine
cînepa și încă mai lipsea tehnologia care există
acum.

de Anca TOMA | anca.toma@opiniastudenteasca.ro

Copilul acela care trebuie să existe în sufletul
nostru și care este, cumva, și-o parte din
Guguță e-un copil mai degrabă pentru toate
timpurile, nu se ofilește. Se poate schimba
puțin poate anturajul, contextul. Nu mai sînt,
poate, căruțele, au apărut mașinile în loc. Dar
copilul nu se schimbă în fond. 
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Cînd lumea oamenilor mari m-a descurajat, m-am
întors la copil\rie [i n-am mai revenit

„
Interviu cu scriitorul basarabean Spiridon Vangheli, tatăl lui Guguță

Cum sînt întîlnirile cu copiii din Româ-
nia pentru dumneavoastră?

Chiar îmi era dor de acești copii,
care să-l fi citit pe Guguță și să mă pot
uita eu în ochii lor și să văd ce se
întîmplă acolo. Mă interesa asta. Am
avut ieri (n.r.: joi, 13 martie)  întîlnire
la o școală primară, „B.P. Hașdeu” și
astăzi iarăși. Ieri la clasa a III-a, astăzi
la clasa a II-a. M-au impresionat copiii.
Eu am avut întîlniri multe în Ba sa ra -
bia, însă acolo sînt în aria asta de foar -
te mulți ani, mă știe lumea pe de rost.
Și am avut ocazia să mă întîlnesc cu
cititorii mei din Japonia, din A me ri ca,
din Italia, Germania, Cehia, Fin lan da,
Rusia. Iată cu copii din Ro mâ nia m-
am văzut abia anul trecut la lan sarea
cărții și ieri și azi aici la LIBREX. La
Chișinău nu mai știu unde să mă as-
cund de atîtea întîlniri. Și se supără
oamenii, nu mai știu că ieri ai fost
într-o școală și azi în alta, cred că sînt
singuri pe lume. Și de mul te ori,
vasăzică trebuie să le explic că e im-
posibil să cuprinzi ne cu prinsul.
Ziceam eu că îmi era doru’ de copiii
de aici, să-i văd dacă nu cum va am în-
tîrziat cu Guguță în R o mâ nia, pentru
că timpul trece. Guguță s-a născut în
1967, am revenit la el în ‘71 și ‘77, de
trei ori am stat cu el, ca să-i îngrijesc
povestea și să mă achit, într-un fel,
față de Guguță. Am lăsat special niște
intervale între volume ca să mă
schimb și eu și să se schimbe și
băiatul. Nu m-am grăbit, am vrut să-l
cresc firesc, nu artificial. M-a in te resat
să-i fac o „casă mare”.

Și ce-ați reușit să construiți pînă la
urmă?

Ceea ce-am vrut pentru el. Acea
casă. O casă pentru oaspeți, mare, de

care știți de la bunici, unde erau a -
dunate toate lucrurile cele mai fru -
moase, zestrea, hainele părinților cu
care se îmbrăcau o dată pe an, la bi se -
rică, pernele, covoarele cele mai bu ne,
busuiocul în grindă și, undeva a co lo,
era ascunsă și dulceața. Că era zahăr
puțin și noi ne strecuram și ne min-
unam „ce frumos miroase bu su iocul
și cît e de dulce dulceața”, pînă ne
prindea mama. Pe timpuri nu prea era
mult zahăr, așa că merita muș -
truluiala. Eu pentru Guguță alegeam
cele mai interesante subiecte. Ziceam
„asta-i pentru el, să-i fac o casă mare
în lumea cărților mele” și „ăsta să fie
Guguță”. Băiatul alintat de mine, co -
pilul meu din suflet. Și am reușit să-l
îm brac, să-l încalț cu ce-am avut mai
fru mos. I-am dat isprăvile cele mai in -
teresante. 

Mai degrabă din amintiri sau din
imaginație?

El era legat de timpul acela. Ve -
deți, eu vorbesc de copilul din su fle -
tul meu, dar nu de copilăria mea. Ea
a fost cu vreo 20 de ani în urma lui
Guguță, iar lucrurile s-au mai schim -
bat mult. Și-a rămas doar copilul din
inimă. Isprăvile lui, anturajul lui sînt
ale unui copil de mai tîrziu, de după

ce-am fost eu copil. Pe urmă, după ce
i-am dat „Isprăvile...”, m-am întors eu
la copilăria mea și am scris cartea „Ta -
ta lui Guguță cînd era mic”. Acolo sînt
momente chiar din viața mea, din
viața fraților, a părinților. Eu e ram
tata lui Guguță și eram, va să zică, mic.
El a rămas blocat în timp, cam prin
anii ‘70, așa. Și mi-a fost tea mă, m-am
întrebat „nu cumva copiii se schimbă
și se deosebesc o ge ne rație de alta?”.
„Nu cumva am rămas eu în urmă cu
Guguță al meu?” Hai că eu și
copilăria mea sîntem deja o epocă
istorică. Eu sînt mai aproape de cea a
lui Creangă. 50 de ani mai tîrziu decît
Creangă m-am născut, dar mai era și

la mine cînepa, mai lipsea încă
tehnica (n.r.: tehnologia) care există
acum, eram mai aproape de el.
Guguță vine, carevasăzică, din tr-o
epocă modernă. Și totuși de-atunci, de
la apariția lui au trecut peste 40 de ani
și credeam că iată, în România, de-
acuma s-a învechit Gu guță. Păi îi mai
interesează pe dînșii băietul ăsta? 

Românii s-au temut de per-
sonajul Ciuboțel, credeau că
poate fi confundat cu
Ceaușescu

Dar de ce n-a avut timp copilul acesta al
dumneavoastră să prindă rădăcini
atunci în România?

Pentru că în România am avut o

ediție din „Isprăvile lui Guguță”, dar
pe timpul lui Ceaușescu. Pe urmă,
mie nu mi-a plăcut cum au editat ei
cartea asta aici. Și mai ales nu mi-a
plăcut ce s-a întîmplat cu un alt erou,
din „Steaua lui Ciuboțel”. Românii i-
au pus titlul „Moara veselă”, s-au
temut de Ciuboțel, credeau că Ciu bo -
țel poate fi confundat cu Ceaușescu,
fiindcă el a fost cizmar. Au înțeles,
adică, un fel de „Steaua lui Ciz mă rel”.
Și i-au schimbat titlul, i-au pus moara

pe frunte. De-atunci m-am cam
supărat și n-am mai dat cărțile mele
în România. Supărarea mea a ținut
cam mult, vreo 20 de ani, așa. Le edi-
tam în Basarabia, gîndind că cine are
nevoie să vină, poate să le găsească
acolo. În sfîrșit...

Și-acum l-ați găsit îmbătrînit pe
Guguță?

Cînd am venit încoace mă gî n -
deam, mă frămînta gîndul ăsta, dacă
nu a îmbătrînit. Asta era o problemă
mare pentru mine. Dacă se preface el
în istorie? Dacă nu ajunge o poveste
îndeajuns de bună pentru copiii care
vor altfel de povești? Spre bucuria
mea, am văzut ieri că Guguță prinde
rădăcini în sufletele copiilor din
România. Nu-i interesează pe dînșii
că a trecut timpul sau n-a trecut. Ches -
tiunea e de cîtă copilărie are cartea în
ea. Copilul acela care trebuie să e xiste
în sufletul nostru și care este, cumva,
și-o parte din Guguță, e-un co pil mai
degrabă pentru toate tim purile, nu se
ofilește. Se poate schim ba puțin poate
anturajul, contextul. Nu mai sînt,
poate, căruțele, au a pă rut mașinile în
loc. Dar copilul nu se schimbă în fond.
Temerile mele n-au fost întemeiate.
De-aici și priza lui la mititeii din
străinătate. 

Pe ei cum de i-ați ghicit?
Habar n-am eu, n-aveam! ce mă -

nîncă japonezii și cu ce se încalță
americanii și așa mai departe. Gu gu -
ță a prins acolo și prin faptul că are,
probabil, acel ceva universal. Chiar
așa s-a și scris. A scris New York
Times, în ’77, uitați-vă: „10 noiembrie
1977, «Isprăvile lui Guguță» e o carte
cu umor subtil, de respirație uni -
versală”. Vasăzică e vorba de copilul
ca re este și trebuie să fie pretutindeni,
la temelia omului, de unde creș te
omul, maturul acela care sînt eu, care
sînteți dumneavoastră și toți. Ne
place sau nu ne place, venim toți
dintr-un copil cu răsuflare unică. Dar
așa-i cu temerile mele. Eu am găsit
între copiii ăștia o lume întrucîtva a
lui Guguță. Am construit un dialog cu

ei, care s-a înfiripat frumos, și-a fost
foarte plăcut pentru mine. Erau
curioși, cu întrebări de tot felul, inge-
nioase pentru clasa a III-a. 

Pentru că viața e falsă une-
ori, din ceea ce trebuie să
fie omul nu rămîne nici
jumătate

Ați scris deja o carte cu scrisorile prim-
ite de la ei. Vă mai surprind întrebările
copiilor?

Întrebări și scrisori încă mai vin de
peste tot, dar da, aici m-au sur prins cu
niște lucruri profunde. O fetiță m-a
întrebat, de exemplu, cînd am început
să scriu, anume, despre Guguță. Și i-
am spus că am scris car tea la 30 de
ani, chiar 31. Și de ce? Pentru că eu
nici la 20, nici la 25 n-am putut. Am
scris-o la 30 pentru că, abia atunci am
reușit să intru în lu mea adulților și-
am ajuns să nu-mi placă această lume.
M-a decepționat, m-a descurajat,
fiindcă adulții joacă mult teatru. Viața
de multe ori e fal să. Interesele person-
ale sînt prea mari și prea îi doboară pe
oameni. Și din ceea ce trebuie să fie nu
rămîne nici jumătate. E comedia și
necazul vieții. Și atunci mi s-a făcut
atît de mult dor de copilărie, care e al-
tfel, e mai curată. Mai naturală. Atunci
m-am întors eu la copilărie. Și dacă m-
am întors n-am mai revenit la adulți.
Am rămas acolo, cu ei, cu copiii. Ca să

le arăt și eu de pe poziția mea, a celui
care a fost om mare, cît e de frumoasă
copilăria, ca să și-o trăiască și să-și dea
seama că e minunată cît o mai au. 

Cititorii mei îi resping pe cei
care umblă și se laudă cu
Siberia lor

Pe una din coperțile „Împărăției lui
Ciuboțel” ați scris că „ne grăbim spre
adulți cum se grăbește călătorul spre
munte. Abia cînd ajungi în vîrf, de-
scoperi că altceva n-ai ce vedea mai fru-
mos decît valea, pe care ai lăsat-o la
poalele muntelui”.

Da, pentru că ei, copiii, în totali-
tate nu vor putea vedea ce frumos e
să fii mic. Trebuie să se mai deschidă
o supapă ca să vezi lumea asta bine.

Întotdeauna o să vrei să ai ceea ce-i
prea departe de tine. Vrei să fii adult.
Și după ce te faci mare, de-acuma vrei
să ai ce-ai pierdut și nu mai ai. E
vorba de căutarea elogiilor pierdute.
Am vrut să le amintesc de ce trebuie
să se bucure de copilărie. Și așa am
legat cu ei un dialog plăcut, așa...
nepregătit, firesc, pornind de la ei. Nu
mă puteam despărți de ei și ei de
mine. În clasa a II-a, la care am fost
azi, e mai greu. Mai puțină filosofie
poți face cu ei, dar aveau gînduri și
vorbe interesante. L-am întrebat pe
unul „tu ce vrei să faci, să fii în via -
ță?”.  Zice „eu am un singur scop”.
„Care?” „Vreau să fiu pensionar,
înțelegeți?” Eu zic „hai, dă mîna, tu cu
mine și cu bunelu’ tău și-o să fim trei
pensionari fericiți”. Am primit o
scrisoare la Chișinău. Am foarte mul -
te, de altfel, nenumărate. Una mai
interesantă decît alta. În scrisoarea
asta,  un copil mă întreabă „Tu de acu -
 ma ești vasăzică bătrîn, eu sînt tînăr,
am talent”. Zice „n-ai putea să-mi dai
mie postul de tata lui Guguță? Eu mai
degrabă aș vrea să scriu cărți în
viață”. O fetiță îmi scrie că vrea să-i
dau adresa, că ea vrea să-mi aducă o
pernă moale s-o pun seara sub cap să
mă-nsoțească îngerul cel bun, ca a
doua zi să mă pornesc iar printre
copii, care mă așteaptă. Cartea aceea
cu 300 de scrisori de la copii, care se
numește „Eu sînt Guguță” e plină de
poveștile lor. O fetiță mi-a trimis două
fotografii de-ale ei. Una pentru
Guguță și una pentru Ciuboțel. Și ei
cereau ca eroii să-i trimită fotografiile
lor, că ea tare vrea să facă cunoștință
cu dumnea lor, cu eroii ăștia. Cineva

mi-a scris că el e la sanatoriu, dar că
ar vrea să știe cum o mai duce Guguță
cu sănătatea. Și altele, și altele...

Despre „Copii în cătușele Siberiei”,
povestea celor care s-au rătăcit de familie
în timpul deportărilor din Basarabia, v-
au scris vreodată?

Mi-au scris și despre asta, da. Și
sînt niște scrisori de altă natură, au o
vehemență în ele, sînt foarte cate go -
rice, resping pe cei care pun cătușe la
mîini, cei care umblă cu Siberia în
vorbă și se laudă cu Siberia lor. Îi com -
pătimesc pe cei care-au fost luați,
smulși de-acasă și au o atitudine foar -
te serioasă. 

Ați spus cîndva că dacă ați fi știut că
Guguță o să ajungă în Rusia, China,
Japonia, Italia, Germania, Finlanda şi
alte ţări, poate că ați fi stricat această
carte, ați fi încercat s-o faceți altfel, „mai

cu stea în frunte ca să placă tuturor, dar
n-am făcut-o, am scris ceea ce aveam pe
suflet”. Sună mai degrabă ca o greutate
pe care-ați purtat-o și-ați pus-o în cărți.

Da, am avut-o. Fiindcă eu mi-am
dat cuvîntul cînd eram mic că o să le
dau copiilor mei mai multă libertate.
Merită copiii. Și cînd am crescut, cînd
am ajuns să-i am, eu tot îi țineam în
anumite frîie, cu „asta se poate, asta
nu se poate”. Și-atunci s-a răsculat
copilul pe care-l aveam în suflet și
care ținea minte. „Uite, ce-ai jurat tu?
Dă-le libertate. Și le-am dat. Și copiilor
mei, și lui Guguță. L-am scris cu tot ce
aveam în suflet și n-am știut că o să
cutreiere lumea. Desigur, faptul c-a
apărut în Japonia a fost o surpriză
pentru mine. Dar el a apărut așa cum
l-am făcut eu și nu cum aș fi încercat
să-l fac. M-aș fi gîndit cam cum tre-
buie să fie Guguță cînd o să intre în
Japonia. Să-l pieptăn. Să-l scald, să-l
îmbrac. M-aș fi ocupat cu tot felul de
nimicuri și poate că el ar fi mers mai
puțin la inimă. Important e să-i dai
sufletul tău, dacă-l ai. Iată, chiar
traducătoarea mea a repetat foar te
mult ceea ce le-am spus eu cînd am
fost la premieră în Japonia. Că eu îmi
scriu cărțile cum se țese un covor, cu
mai multe fire, cu mai mul te nuanțe.
Polifonic, așa îmi place. Să ne gîndim
că copilul are, să zicem, o sarcină în
fața lui, trebuie să rezolve o problemă.
Și printre altele îl trimite mama sau
tata la fîntînă după apă. Eu niciodată
n-o să spun a luat căl darea, s-a dus, a
adus. Numaidecît o să se-ntîmple
ceva și pe drum. Se mai descoperă
ceva. Lumea-i foarte in te resantă. De-
aceea-i ca un covor. Pe ca re-l țeși cu
mai multe ațe și culori. n

Scriitorul a stat de vorbă cu copiii veniți să-l asculte la LIBREX

Spiridon Vangheli și poetul Grigore Vieru, pregătind AbecedarulA scris New York
Times, în ’77:
„10 noiembrie

1977, «Isprăvile
lui Guguță» e o
carte cu umor

subtil, de
respirație

universală”.
Vasăzică e vorba

de copilul care
este și trebuie să
fie pretutindeni,
la temelia omu-

lui, de unde
crește acesta,
maturul acela
care sînt eu,
care sînteți

dumneavoastră
și toți. Ne place
sau nu ne place,
venim toți dintr-

un copil cu
răsuflare unică. 

„
Scriitorul și traducătorul Spi -

ridon Vangheli s-a născut în 1932, în
satul Grinăuți, în municipiul Bălți
dintr-o Basarabie pe care și-o amin -
tește cu duioșie în cărțile pentru co -
pii pe care le-a scris de-a lungul
anilor. „Is  prăvile lui Guguță” (1967),
car tea care a fost tradusă în peste 60
de țări, precum China, Japonia,
Statele Unite ale Americii, Finlanda,
Italia sau Germania, l-a transformat,
în o chii micilor cititori din lume, dar
și de-acasă, în părintele eroului Gu -
gu ță. „Guguță și prie tenii săi” au că -
lă torit odată cu aventurile în care
scri itorul a așezat po vești despre
pozne copilărești din ca re copiii să
învețe grija pentru oa menii din jur și
dra gos tea de carte. Pentru el, dacă
bă ia tul „iese măcar o dată din casă,
si gur trebuie să se întîlnească cu o
năz drăvănie, să-i sa ră gîndul cel bun
înainte și din asta să iasă o istorie.”

Spiridon Vangheli a absolvit Ins -
titutul Pedagogic „Ion Creangă” din
Chișinău în 1955. I-a fost prie ten po -

etului Grigore Vieru, alături de care
a scris primul Abecedar na țional în
grafie latinădin Republica Moldo va,
apărut în 1970. Atunci s-au re tras la
Vadul-lui-Vodă, pe ma lul Nis trului și
s-au întors la Chi ș nău cu
„Abecedarul Albi nuța”, i lus trat de
Lică Sainciuc și apărut la E di tura Lu -
mina. 

În 2012, scriitorul a primit me da -
 lia de aur „Pentru creație” din par tea
Organizației Mondiale a Pro prie tă ții
Intelectuale, iar 2013 a fost Anul Spi -
ridon Vangheli în Basarabia. Copiii
au participat la spec tacole și au con tri -
buit la ex po ziții inspirate de povesti -
rille scriitorului pe tot parcursul
anu lui tre cut. La sfîrșitul acestuia,
au to rul a lansat cartea „Eu sînt
Guguță”, un volum care aduce
împreună pes te 300 de scrisori de la
cititorii din în treaga lume. Mesaje
cărora tatăl lui Guguță le-a găsit
răspuns la timp, „înainte ca micul
meu prieten să creas  că și să mă
uite”. 

O fetiță mi-a spus că vrea să-i dau adresa, că ea
vrea să-mi aducă o pernă moale s-o pun seara
sub cap să mă-nsoțească îngerul cel bun, ca a
doua zi să mă pornesc iar printre copii, care mă
așteaptă. Altcineva mi-a scris că el e la sanato-
riu, dar că ar vrea să știe cum o mai duce
Guguță cu sănătatea.

Copilul de suflet, călător în
60 de colțuri de lume
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Străină acasă și cu familia împrăștiată în trei ţări, fata de 18 ani a învăţat totul singură.
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Prins\ între dou\ lumi, Cristina 
s-a ag\]at de limba român\

S-a născut în Rusia,
dar ţara ei de
suflet a devenit,

încet, Basarabia. Ruptă
de lîngă focul
șemineului de-acasă,
Cristina a rămas în grija
rudelor de cînd era
copilă, iar telefonul și
camera web au bătucit
singurul drum spre
braţele mamei. Pe tata
l-a cunoscut atunci cînd
a împlinit 18 ani, mai
mult de nevoie, iar
acum încearcă să
trăiască între trei fuse
orare. Aude „Ciao” din
Italia, „Zdravstvui” din
Pyatigorsk și „Salut” de
la Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice
din Chișinău.

Singura alinare a fetei era desenul.

Ne-am întîlnit în Chișinău în tr-
un mic apartament, la man sar dă.
Printre pereții de culoarea pier sicii,
primul lucru pe care-l vezi e-un
șevalet din lemn de fag uleios cu
un desen în gri și indigo. Modelul
unui scaun și „al unui muzeu din
sticlă”, cum îmi spune ea. O chea mă
Cristina, e-o fată cu părul blond și
buclat, care s-a născut în Rusia și a
trăit doar cu mama. La opt ani, ma -
ma a luat-o cu ea doar ca s-o lase în
altă parte. A ajuns în îngrijirea
rudelor din Chișinău. „Eram un
co pil mic care avea nevoie de aju -
tor, de susținere. Chiar dacă locu iam
cu rude de sînge, mă simțeam me reu
străină.” Vreme de șase ani după
ce și-a părăsit cuibul n-a mai îm -
bră țișat-o pe mama. Înțelegea de-
atunci că ea lucra pentru viitorul
ei, în Italia, însă distanța a închis-o
într-însa ca un miez de nucă. „Îmi
era greu să îmi fac prieteni, de se o ri
îi urmăream, dar nu puteam să mă
apropii, chiar și acum mă simt de -
par  te de ei”, spune Cristina liniș ti -
tă și-i aruncă, uneori, cîte o privire
ceainicului de pe aragaz.

Limba română, din
dușman, prieten

„Mi-a fost greu să mă aco mo dez
unei noi țări, unei noi limbi și cul -
turi. La școală nu mă-nțelegeau pur
și simplu, îndeosebi pro fesorii. Nu
le plăcea accentul pe care îl aveam,
iar în loc să mă ajute făceau glume
pe seama mea.” Închide ochii și ră -
suflă adînc, fiindcă acum a trecut
peste astea și-a deprins jocul de cu -
vinte într-o română curată. Încă o
privire spre focul de la aragaz și
șuieratul din bucătărie o ridică de
pe scaun, dar continuă să vor beas că.

„Toate cuvintele pe care le pro -
nun țam îmi erau corectate, iar ci -
tind un mic eseu simțeam cum tim -
pul mă apasă, de parcă rosteam e -
nunțurile o veșnicie.” Atunci nu îi

plăcea limba română, era prea di -
fe rită de cea pe care o vorbea cu
mama, de cea în care copilărise și-n
care bîiguise primele cuvinte, dar
acum nu își poate imagina cum ar
putea trăi fără ea. Toarnă ceaiul în
căni albe vărgate de cafea. Îmi dă
zahăr și zîmbește de parcă își adu ce
aminte de ceva senin, drag. „Prie -
teni…”. În anii de gimnaziu, năz -
bîtiile au ajutat-o mult atunci cînd
cu lumea parcă nu se înțelegea.
„Chiar și acum îmi apare în minte
mica mea gașcă. Eram poznași și
voiam să ne afirmăm!”. Toate băn -
ci le din parc aveau desenele ei, mici
autografe, ca amintire. Așa au ho -
tă rît să facă și ei, să își lase am -
prenta. Au desenat tot scaunul, au
inventat propriile coduri. „Îmi plă -
cea mult să desenez, cred că de a -
tunci mi-a venit ideea de a deveni
designer”. Bea un gît de ceai, iar
degetele-i trec lin prin blondul cîr -
li onțat.

Refugiul
Chiar dacă nu are înclinație spre

matematică, fizică sau chimie, a
fost împinsă de familie să își alea gă
profilul real pe cînd toată gașca se
înscrisese la filologie. Nu îi era
ușor să priceapă perechile de lite re
și cifre, i se-ncăpățîna mintea îm -
po triva-i. Singura alinare îi era de -
se nul. Putea sta cu orele deasupra
unei foi de hîrtie cu creionul în mî -
 nă. În clasa a X-a a început să frec -
venteze cursuri de designer, unde
schița haine, vile, apartamente, vi -
sul ei. „Erau cele mai senine mo -
men te acelea-n care nimic nu mă
putea încurca să lucrez.” Culorile
prindeau viață, aveau farmecul lor,
iar cifrele nu erau decît centimetri
pe pînza albă. Acrilicul, cerneala,
pensulele și creionul i-au devenit
prieteni și vorbeau, negreșit, ace ea -
și limbă. Apoi a început să coa să..
„Începusem cu o bluză veche pe

care o modificasem” și nu s-a oprit
multă vreme. Au urmat pan ta loni
scurți, sacourile, rochiile. „Mă ali-
nam cu ce îmi era drag, pentru că
am simțit că sînt o fire crea ti vă”.
Acum văd pe pervaz mașina de
cusut, alături de pînza gri-in di go.
Gustă ceaiul și tace un minut.
Privește în gol și zîmbește cu cine
știe ce croială de gînduri sub ple te -
le blonde.

Un intrus în ţară
Printre culori, însă, viața Cris ti -

nei arată ca o zebră, o dună albă,
una neagră. În prag de sfîrșit de
liceu a ajuns-o din urmă o gre șea lă
uitată și de părinți și de ea. „E ram
«ilegală» în locul pe care îl nu meam
casă. Și doar nu mai sim țeam nici o
legătură cu țara în care co pi -
lărisem.” Trebuia să își facă bu le tin
de identitate. Nu putea păși pes te
granițe, fiindcă putea să fie de por -
tată. „Nu văzusem niciodată ma -
rea sau munții, nu mi-am pe tre cut
vacanța în Ucraina sau Bul ga ria
cum o făceau colegii și pri e te nii
mei. Mereu îi invidiam și le ceream
cît mai multe detalii cînd se-
ntorcea.” 

Cristina își prinsese piciorul
într-o capcană. Mama era departe,
rudele aveau „alte probleme”. Ni -
meni nu se gîndise că ar putea să
aibă nevoie de documente. Răsu flă
adînc. „În fiecare an, înainte să se
înceapă vara, auzeam cum toți își
fac planuri să plece unde și ce să
viziteze, ce valuri să îi scalde. Cî -
teo dată ai mei mă alinau cu apa
Nis trului, iar eu mă imaginam pe
malurile mării sau înotînd în larg”.
În vasele de ceramică nu a mai ră -
mas ceai. „E ceai italian. Săp tă mî na
aceasta am primit un colet de la
mama”. 

În iarnă a împlinit 18 ani, nu
era departe examenul de Baca la u -
reat, pe lista căruia nu putea fi în -
scrisă fără număr de identitate.
Con știentiza că nu îl are și trebuie

urgent să facă rost de el. „Nu e ram
cetățean al Republicii Moldo va,
după atîția ani.” Avea certificat de
naștere rus și nimic în plus. Voia să
păstreze dubla cetățenie, rusă și
moldovenească, îi era greu să
aleagă doar una. Glasul îi tre mu ră
și ori de cîte ori începe iar să
povestească mai soarbe o gură de
ceai. A cutreierat ambasada, a su -
nat zeci de cunoscuți, iar în pragul
examenelor încă nu avea actele.
Cînd a găsit soluția era prea tîrziu.
Listele fuseseră trimise către Minis -
terul Educației. Se preface puter ni -
că, dar simt cum vocea o face mai
degrabă să tacă. „Mama era
departe, putea doar să-mi zîm -
beas că pe Skype, dar asta nu-mi
semna nici o hîrtie”. 

Cînd avea cel mai mult nevoie
de o minune și-a pierdut certifi ca -
tul de naștere, singura dovadă că
există și c-a venit dintr-o Rusie pe
care deja o uitase. Atunci a făcut
cunoștință cu tata. „Am scris un
anunț în ziar în legătură cu pier de -
rea documentului, iar el se vede că
a dat de acesta și m-a recunos cut”.
Au venit apoi nopțile ne dor mite,
lacrimile și frămîntarea. „Un de era
pînă acum?”, „De ce nu voia să mă
cunoască?”. 

În vara lui 2013 și-a revăzut
părintele. Era deja recăsătorit, avea
soție și alți doi copii. „Cred că nici
pînă acum cei doi nu au aflat de
existența mea.” Poate că e mai bi -
ne, nu vrea să se simtă ca un in trus,
să simtă gelozie din partea celor
mai mici și nici să-i pună cineva
sute de-ntrebări. „L-am văzut o sin -
gură dată, deoarece mereu îmi spu -
nea că este ocupat”, spune ea cu
glasul necăjit. A mai stat o zi cu bu -
nica și cu sora lui, dar el n-a mai
ajuns. Regretă, dar nici nu aștepta
mai mult. Știa că nu e vina ei, dar
gîndurile i-au ros mintea tînără
vreme îndelungată. „Mă simt mai
împlinită cînd știu că în două col -
țuri diferite ale lumii am doi pă rin -
ți fericiți.”

Acum are cetățenie dublă, și-a
dat examenele și este studentă la
Academia de Muzică, Teatru și Ar te
Plastice din Chișinău, la Design de
Interior. Ce-a vrut ea de-atunci
cînd scrijelea băncile cu prietenii în
parc. De Anul Nou rudele au
alungat-o de acasă. În noaptea aceea
și-a strîns toate lucrurile și-a cerut,
fără să știe cum, ajutor. Părinții n-
au sărit, au lăsat-o să se des cur ce
singură cum o făcea mereu. Lu -
crează și își achită singură gazda.
O cameră mică, cu pereți ca de
piersică, la mansardă, în care se
simte, măcar o dată, acasă. n

de Doina SÎRBU | doinasirbu@hotmail.com
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În lipsa adulţilor, cei mici sînt nevoiţi să-și pună singuri mîncarea pe masă.

P\rin]ii sînt icoana lumii pentru to]i copiii

Unii pici de lîngă noi nu știu ce e aia joacă.
Au abandonat mingea și păpușile pe sub
paturi și au început să se îndeletnicească

cu rînduielile adulţilor ca niște oameni
pricepuţi. Au prins a mînui căruţa, oalele sau
fierul de călcat înainte de vreme și încă poartă
semne ale stîngăciei de la începuturi. Andrei
este fratele mai mare al Alexandrei, a lui
Cătălin și al lui Petrică Murariu. De cînd părinţii
li s-au prăpădit, Andrei le poartă de grijă, deși
abia a împlinit 16 ani. Pentru ei, fratele cel
mare a renunţat să meargă la școală. Pentru ei,
în schimb, a învăţat să crească animale ca să
facă bani măcar pentru plătitul facturilor la
întreţinere. Pentru că nu a vrut să se despartă
de fraţii lui, Andrei le este tată și mamă celor
mici. Iuliana Lampă, în schimb, are și tată și
mamă. Cine-i cunoaște spune că sînt ţigani.
Fata lor însă e de poveste. Blondă cu ochi
verzi, ușor peltică cît să fie și mai plăcută de
cei din jur. Iuliana are 11 ani și de vreo doi ani
șade în Piaţa Unirii și vinde flori cît e ziua de
lungă. La lăsatul serii, cu banii adunaţi, fata
cumpără mîncare pentru ceilalţi patru membri
ai familiei sale: fraţii gemeni de un an și
părinţii săi, doi tineri sănătoși care așteaptă
ţigări și băutură de pe ghioceii vînduţi de
copilă. 
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Iuliana Leancă (dreapta) împarte ghiocei încă de la Sfântul Andrei.

Anul acesta, ghioceii au apărut
încă de la Sfântul Andrei. De atunci,
prin poienile din pădurea Horlești
roiesc zilnic zeci de oameni ne vo -
iași care adună florile gingașe ca să
le vîndă mai apoi în piețele din Iași.
În casa familiei Lampă, între prin -
ză tor este Iuliana, o mogîldeață de
11 ani, care se bîlbîie ori de cîte ori
dă să spună cîte ceva. „Ca să ajung
în oraș, mă trezesc la ora cinci di -
mi neața. La șase am microbuzul și
pînă la opt sînt în piață”, bîiguie
copila neastîmpărată, învîrtind pe
de gete sacoșa plină cu buchețele de
ghiocei. Iuliana știe că ceilalți copii
de vîrsta ei dorm pînă spre amiază,
dar ea trebuie să cîștige pîinea în
casă. Părinții fetei se chinuie și ei să
facă bani, dar nu prea reușesc. „Toa -
tă iarna am stat în piață cu mănu și -
le pe mîini și cu ghioceii înghețați
prinși de ele”, spune fata, recunos -
cînd că a făcut negoț și astă-iarnă la
-20 de grade Celsius. Atunci însă
oamenii nu prea cumpărau flori și
mergeau repede pe stradă fără să-i
acorde atenție fetei cu bujori, dar
de milă tot se opreau și-i dădeau cî -
te un leu. „Mă vedeau aproape în -
ghețată și îmi întindeau banul, dar
nu mai luau florile și spuneau «la -
să așa, să fie de sănătatea mea». Eu
dau florile cu un leu legătura, dar
cîteodată dau și două-trei buchete
numai să scap de ele și să mă duc
acasă mai devreme.” 

Ghioceii fără școală
Săptămîna trecută, Iuliana nu a

fost la școală. Numai luni s-a ni me -
rit să treacă pe la ore, căci în restul
zilelor părinții au avut alte planuri.
Joi, de exemplu, Iuliana a venit în

oraș cu mama ei, iar vineri cu tatăl
său. „Cînd vin singură mă pot zben -
gui prin parc. Acasă în sat nu avem
așa ceva și aici sînt în multe locuri
leagăne pentru copii. Cînd vin cu
mama stau și fac treabă ca să strîng
bani”, spune copila în timp ce tele -
fo nul îi sună gălăgios. La capătul
celălalt este mama fetei, însă Iu lia -
na nu-i răspunde pentru că apa ra -
tul este defect și nici nu găsește
prin buzunarele rupte paiul de chi -
brit cu care răspunde de obicei. Iu -
li ana ignoră telefonul și așteaptă cu
nerăbdare să iasă nuntașii de la
Sta rea Civilă. O doamnă plinuță i-a
promis că atunci cînd iese o duce
într-un magazin să-i cumpere de
toate. Copila este îmbrăcată sărăcă -
cios, murdar, este neîngrijită și flă -
mîndă. A mîncat numai un covrig,
din mila unui trecător atent. „Iulia -

na a stat aici, în fața simigeriilor
toa tă iarna. La -20 de grade, ea în -
tindea ghiocei în fața oamenilor.
De frig intra și se încălzea prin ma -
ga zine, că noi deja o cunoaștem și
ne este milă de ea. Seara venea și-și
număra banii și apoi o suna pe mai -
că-sa care-i dicta lista de cum pă ră -
turi. Copila asta căra și cîte zece ki -
lograme de aici pînă la autobuz ca
să ducă acasă de mîncare”, poves -
teș te o angajată de pe Cuza-Vodă ca -
re o cunoaște pe Iuliana de mai bi -
ne de un an. 

Tot ei i-a spus că uneori tatăl o
mai bate și că în Horlești mai are
doi frați gemeni de cîțiva ani. Cînd
cîștigă numai 30-40 de lei pe zi, Iu -
liana pleacă acasă posomorîtă. Cînd
face cîte un milion o sună bucu roa să
pe mama sa și-o întreabă ce-i mai
trebuie. Nu de puține ori fata cum -
pă ră astfel țigări pentru părinții de
acasă, pe lîngă alimentele pe care ma -
ma i le înșiră la telefon. Luni, fata a
lipsit de pe stradă și spune că s-a
dus la școală. Vînzătorii din zonă își
amintesc însă că sîmbătă cîteva ți -
gănci au îmbrîncit-o bine pentru că
făcea negoț în zona lor de cerșit.
„M-au trîntit și m-am lovit la cot. A
trecut după cîteva zile și acum mă
feresc de ele”, spune copila. Acum,
Iuliana așteaptă să vină primăvara
de-a binelea și să apară zambilele.
Atunci i-au promis părinții că-i dau
bani să-și cumpere telefon. Însă pî nă
în aprilie-mai trebuie să mai vîndă

în Iași zeci de pungi cu ghiocei. „Te -
lefon trebuia să-mi cumpăr demult,
dar nu am avut cu ce. Și nici Moș
Crăciun nu a venit la noi. Ce să ne-
aducă dacă în satul nostru este nu -
mai sărăcie?”

Un frate cît doi părinţi
La aproape 50 de kilometri de

Iași, într-o casă îngrijită din Rugi -
noa sa, trăiesc patru frați singuri pe
lume. Andrei, Cătălin, Petrică și A -
le xandra Murariu au rămas ai ni -

mă nui de aproape un an de zile, de
cînd s-a prăpădit și ultimul lor spri -
jin părintesc, tatăl. Bărbatul a fost
găsit mort pe cîmp într-o zi de mai,
după ce lucrase toată ziua pămîn tul
unor oameni cunoscuți. Seara însă
după ce s-a despărțit de vecinii săi
nu a mai ajuns teafăr acasă. A mu -

rit neajutorat și nici astăzi nu se știe
din ce cauză. Pe mama lor, cei patru
copii au pierdut-o după nașterea ce -
lui mai mic. Sleită de puteri, femeia
nu a mai apucat să-și țină copilul în
brațe și-a murit. Odată cu dispa ri -
ția ambilor părinți, Andrei, în vîrs tă
de 16 ani, și-a asumat rolul de cap
al familiei. 

Și-a abandonat școala și s-a pre -
ocupat de gospodărie și de ani ma -
lele rămase de la tatăl său. Un cal,
o vacă și vreo 20 de oi sînt averea
lor, de pe urma căreia cîș tigă cîțiva
bani cu care băiatul cel mare plă -
teș te facturile sau cumpără de mîn -
ca re pentru frații săi. Andrei este un
băiețandru mărunt, slăbuț la trup
și cu mîinile muncite. Căruța sa um -
blă mereu pe ulițele din Ruginoasa
cu treabă pe la oamenii gospodari.
Alexandra, Cătălin și Petrică merg
în continuare la școală și își dau si -
lin ța la învățătură. Ei sînt motivul
pen tru care Andrei aleargă neobo sit
prin sat, ca să adune cele necesare.
„Frații Murariu sînt niște copii cu -
minți care nu lipsesc de la școală.
Ei și-au acceptat situația, acum sînt
chiar fericiți că au rămas împreună
și nu s-au despărțit. Andrei, băiatul
cel mai mare, este capul familiei. El

îi crește pe ceilalți. Alexandra, fata
care este elevă în clasa a VIII-a, este
gospodina casei. Face curățenie și
mîncare cît se pricepe. Pe la ei mai
trece o mătușa din Heleșteni care le
mai face o dată pe săptămîna de
mîncare. Deocamdată copiii nu
primesc alocația pentru că nu mai

au reprezentant legal și prin urma re
singurele lor venituri sînt din par tea
autorităților sau banii pe care An drei
îi cîștigă de pe urma animalelor pe
care le crește”, a povestit Dumitru
Lupu, asistentul social din comu nă,
cel care se preocupă îndeaproape
de situația celor patru frați. Și dacă
acum un an, cînd Dumitru Lupu
le-a călcat pentru prima oară pra gul,
copiii erau speriați și credeau că asis -
tentul social a venit ca să-i despartă
și să-i ducă în centrele de plasa-
ment, în prezent vizitele acestuia sînt
motiv de bucurie, pentru că asisten -
tul le vine în ajutor. Nu de puține
ori, Dumitru Lupu, cu ajutorul pri -
mă riei, din comună le-a plătit copi-
iilor factura la curent sau chiar lem -
nele pentru căldură. 

Unii copii de lîngă noi sînt ai
nimănui. Se căpătuiesc și ei pe lîn -
gă un frate mai mare care a intrat în
rîndul părinților mult prea devre me
și-l urmează ca să nu fie despărțiți
prin centre diferite. Chiar dacă asta
înseamnă să nu ai zilnic în farfurie
o mîncare caldă, sau hainele căl ca -
te frumos la dungă. Copiii fără pă -
rinți preferă să aibă aproape un
fra te care să le vegheze somnul, de -
cît un străin care să li-l curme. n

de Iulia CIUHU | iulia.ciuhu@opiniastudenteasca.ro

Andrei și-a abandonat școala și s-a pre ocupat
de gospodărie și de ani ma lele rămase de la
tatăl său. 

Cînd cîștigă numai 30-40 de lei pe zi, Iu liana
pleacă acasă posomîrîtă. Cînd face cîte un
milion o sună bucu roa să pe mama sa și-o
întreabă ce-i mai trebuie. 
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Sala e umplută c-o teroare în ghe -
suită în nevăzut. Glasul actorului
Horațiu Mălăele, deformat, șoptit și
aruncat în depărtare clefăie in can -
ta ții sumbre. O mască albă păzește
scena construită pe scenă, o du bla -
re pe care n-o ghicești pînă nu afli
cine-i măscăriciul în toată povestea
asta. Grozăvia se stinge, ca și cînd
nici n-ar fi fost vreodată atît de-ntu -
necată, în pașii unui bețiv și-n sti cla
lui cu votcă. 

Vasili Vasilici Svetlovidov are 69
de ani, 40 pe scenă și vreo cîțiva ca -
re nu mai contează. „Spectacolul s-a
terminat de mult”, spune, așe zîn -
du-se c-o osteneală începută din și ra
spinării pe marginea scenei mici. Pen -
tru el, sala e goală, culisele-s pustii,
e-o beznă crîncenă și el n-are unde,
nici de ce să plece. În ciuda sin gu ră -
tății lui, însă, a rămas și Nikita Iva -
nici, bătrînul sufleur al teatrului fă -
ră nume, printre costume, pudră și
șoaptele unui actor beat pînă la
luciditate. Nicolae Urs joacă un Ni -
ki ta ștrengar, un moșneag c-o lu mî -
nare, ofilit, cu mitene negre la mîini,
ridicat de sub o scenă care-l în ti -

nerește cînd urcă pe ea. „Nu se ca de,
Vasili Vasilici, să mă sui eu aici”,
pentru că el n-a fost nicicînd mai
mult decît un glas care se risipește
printre picioarele actorilor. Însă
actorul acesta îl cheamă, îl trage de
sacoul ruginiu și-i spune durerile
ca re nu se văd cînd oamenii apla u dă.

Infinitul lui e o sală care-l cheamă
de 16 de ori la rampă, însă din care
nimeni, nimeni! nu-l iubește. „Eu
pen tru public am rămas o curvă, o
pros tituată pentru plăcerea lor.”

Votca și ceaslovul
Pe Vasili Vasilici teatrul îl ră pu ne.

Atît de tare, atît de dureros încît a
în vățat să rîdă de oglinda lui, să fa că
praf din toate, pînă și din el. „Panta
Rhei! Totul curge!”, murmură în
timp ce lasă toată votca din pahar
să-i curgă pe gît. Și-l îndeamnă pe

Nikita să miroasă măcar sticla cu
otravă, măcar să guste din neștire.
Să-i dea întîi paharului să bea, apoi
să se uite la perete și să spună „ta -
are bețiv mai sînt” și, pînă la urmă,
să simtă cum îi pocnesc prin
măruntaie „mii de steluțe mul ti -
colore”. După 40 de ani, în ritmul
ăsta, la fiecare act al III-lea Vasilici

abia se mai ține pe picioare. Ori cum
nimeni nu-l iubește.

„Publicul vă iubește!”, se
minunează sufleurul cărunt. Publi -
cul care pleacă și-l lasă să rîdă sin -
gur. Nikita se încordează strașnic
și urcă pe-un scaun, printre rufe și
cuiere cu costume. Citește preten -
țios de pe hîrtia mototolită lîngă
inimă toastul stropit cu băutură
pentru un Vasilici care-l ia peste
picior. Pentru toți serpii suierători,
șerpii suierători, serpii șuierători!
Ptu! Șerpii șuierători care i-au stat

în cale. Pentru omul ăsta care „a
dus un drum greu într-un fund. De
provincie”. 

Într-o sală goală care rîde în tru -
na, Vasili Vasilici și Nikidușca sînt
doi bețivi accidentali care se pres -
chimbă unul într-altul. Totuși, Va -
si lici n-ajunge niciodată sufleur
pentru că nu încearcă, ori Nikita
luptă cu toate broboanele de pe frun -
te ca să joace, ca să facă parte din
marea artă pe care-o știe numai pe
de rost, de pe foile cu replici. El nu
s-a săturat de dramă pentru că n-a
trăit-o niciodată pe scenă. 

Lui Vasilici i s-au spălăcit și min -
tea și trupul și sufletul de cînd nu -
trește-atîta comedie. Publicul lui e-
un ciclop care urmărește, netul bu -

rat, cu-n ochi nesătul, și-așteaptă
ho hotul. Sala învie odată cu Nikita
cînd mîinile i se întind ca la coasă
încercînd să descrie infinitul. „Fă-
te că deschizi o cărticică, Niki duș -
ca.” Brațele-i saltă la ceruri, Vasilici
își pocnește fața mîhnit și sătul,
„ăla-i un ceaslov!”. 

Horațiu Mălăele și Nicolae Urs
se scufundă într-o scenă dublă,
într-un dialog bolnav și comic des -
pre viețile care se adapă din sin -
gurătatea de după cortină. „Măscă -
riciul” are o singură mască, albă,
moartă, însă toate celelalte, care i s-
au topit deja pe chip, l-au isprăvit.
Iar cînd apasă trăgaciul, fericit, sfîr -
șit, în culise, Vasilici ne pune tu -
turor revolverul în mînă. n

„În viață, totul este să existe un
el și o ea, altfel murim de plic ti -
seală și ne suportăm propriile vi -
cii”, spune Grand Homme puș tiu -
lui care vrea să afle mai multe des -
pre dragoste și despre motivul
pen tru care bărbații își pierd in te -
re sul într-o relație. Sîmbătă seară,
începînd cu ora 18.00, în Ca fe neaua
Maideyi s-a încins o horă. Nu doar
una moldovenească, ci și una a hor -
 monilor, a jignirilor aruncate peste
umăr între femei și a veșnicului
război existent între sexe.

„Bine-ați venit la nunta copiilor
noștri”, spun soacra mică și soacra
mare trecînd cu repeziciune pe la
toate mesele și strîngînd mîna celor
care joacă rolul invitaților la pe -
trecere. Una blondă și zveltă, iar
cealaltă roșcată și cu obrajii rotun-
zi, la fel de diferite pe cît sînt și cei
doi copii. Mirele se sprijină a le ha -

mite pe umărul miresei și se plînge
mereu că îi este foame, cerînd cîte o
țigară din public ca soluție de
avarie. Iar mireasa, poartă  o mască
de indisponibilă și veșnic nemul țu -
mită pe față. Nici ei nu își pot ex pli -
ca ce i-a adus împreună, poate mi -
rosul pielii pe care doar ei doi îl pot
percepe.

De-a baba oarba
Ca într-un joc pe echipe, feme ile

se separă de bărbați, numindu-i
simpliști și nespirituali.  Ei preferă
să se joace, să-și dea palme prie te -
nești peste spate, să se felicite, iar
femeile țipă, se îmbrîncesc și se
înjură, aruncîndu-și priviri rău -
tăcioase. „Se pare că educația și bu -
nele maniere au devenit ca OZN-
urile: toată lumea vorbește despre
ele, însă nimeni nu le vede”,

concluzionează una dintre femei,
du pă care își continuă jignirile pe
ritm de muzică hip-hop. 

Propun să joace mim, însă re -
zultatul nu este pe placul fe mei lor:
băr bații, deși sînt doar doi, cîștigă
de fiecare dată. Puștiu’ e speriat și  tă -
cut și fără să clipească se uită în jur.
Liniște timp de cîteva secunde. Apoi
sare ca ars: e un hormon.  Se zbu -
ciumă și se tîrîie pe jos, arată cum îi
țîșnește sînge din venele de la gît și
tace. ADN-ul. 

„Să înceapă baaalul”, țipă în mi -
crofon Grand Homme, împin gîn du-i
pe cei de pe scenă să coboare în pu b -
lic și să-și aleagă cîte un partener pe
care să îl perceapă ca fiind atractiv.
„Aces tea sîntem noi, gazdele, aceș -
tia vă sînt oaspeții”, adaugă el dînd
dru mul melodiei, însă în dansul lor
nu este urmă de atracție, ci doar miș -
cări în care nu se stabilește nici o
chi mie. Deși ritmul este același pen -
tru toți, unii se leagănă, alții se agi tă,
călcîndu-se reciproc pe picioare. În -
să fericirea este de fapt înăuntrul nos -
tru. Dar noi de fapt, ce rol avem?
„Sîntem simpli feromoni”. n
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Horațiu Mălăele joacă rolul lui Vasili Vasilici.

Într-o sală goală care rîde în tru na, Vasili
Vasilici și Nikidușca sînt doi beţivi accidentali
care se pres chimbă unul într-altul.

de Anca TOMA | anca.toma@opiniastudenteasca.ro

de Mădălina OLARIU |
madalina.olariu@opiniastudenteasca.ro

Atrac]ie de culoarea sîngelui
LECȚII DE CHIMIE

Scrisorile lui Proust, pe
mîna lui Mihail Sebastian

Cei care au fost vineri seară în
Librăria Avant Garde de pe strada
Lăpușneanu s-au strîns în jurul căr -
ților ca la un foc de tabără și au vor -
bit despre criticul și eseistul Mi -
ha il Sebastian. Prilejul a fost lan -
sa rea lucrării „Sebastian și lumea
lui”, semnată de Dana Pîrvan-Je -
na ru, de pe 14 martie. Pînă să vor -
beas că despre rîndurile închise în -
tre coperțile albăstrui, scriitoarea
i-a ascultat cuminte pe Valeriu
Gher ghel, Bogdan Crețu și Doris
Mironescu, urmărind cu privirea pe
fiecare în parte.

Cu toții au căzut de acord că în -
cercările scriitoricești ale lui Mi hail
Sebastian nu s-au remarcat prin ro -
mane, ci prin critică literară și ese -
uri, exact izvorul de documen ta re
al Danei Pîrvan-Jenaru. „Mi-a plă cut
la Mihail Sebastian că a scris deo -
po trivă despre scriitori români și
străini. Căuta omenescul, deschi de -
rea către tot ce însemna viața. Pen -
tru el, drumul de la literatură la
viață era dus-întors”, a mărturisit
scriitoarea, așteptînd un califica-
tiv de la Valeriu Gherghel pentru
spusele sale. „E minunat!”, a venit
răspunsul, iar pledoaria a contin-
uat.

Dar Mihail Sebastian mai are un
merit amintit de invitați și anume
acela de a fi primul care a scris un
studiu despre corespondența lui
Mar cel Proust. „Și Dana face o bu nă
analiză a lucrării lui Sebastian des -
 pre corespondența lui Proust. Dar
el nu iubea numai scrisorile pe ca -
re le-a schimbat Proust cu pri ete nii
săi, ci aprecia și proza acestuia,
romanele lui”, a completat Vale riu
Gherghel. Invitatul a ales din al -
bumul perioadei interbelice imag-
inea dramaturgului Mihail Sebas -
tian, care, în apropierea celui de-al
Doilea Război Mondial nici nu pu -
tea să își mai iscălească operele cu
numele său evreiesc. „Nae Iones cu
scria în prefața cărții «De 2000 de
ani» așa: «tu, Iosif Hechter, ești con -
 damnat la suferință prin în suși
faptul că te numești astfel». Num ele
acesta nu trebuia pronunțat”, a
povestit Valeriu Gherghel, amin tind
de profesorul de filosofie al lui Se -
bastian. 

Nu numai cartea autoarei a fost
răsfoită din scoarță în scoarță. Prin -
tre rafturi, s-au auzit și foșnetele pa -
ginilor din lumea lui Sebastian, în -
doite la colțuri ca niște file de jur -
nal. n

CĂRȚILE, UN BILET DUS-ÎNTORS

de Cătălina DOBROVICEANU|
c.dobroviceanu@opiniastudenteasca.ro

Ce-i ăla infinit, Nikidușca?” Cînd Horaţiu
Mălăele a întrebat asta, Sala Mare a
Teatrului Naţional din Iași a amuţit. Poate

fusese o glumă, poate o întrebare adevărată.
„Măscăriciul” lui A.P.Cehov are, până la urmă,
de-amîndouă. Iar spectacolul, regizat de
Mălăele, jucat alături de Nicolae Urs și adus la
Iași marţi, 11 martie, de la ora 19.00, are, și el,
două feluri diferite de-a stîrni hohote de rîs. Cu
lacrimi sau cu frică. Din universul lui Cehov, cel
în care actorul își spune povestea cu cortinele
căzute, trist, cenușiu, poţi ieși fericit, ca după
o glumă bine plămădită. Sau năucit, fragil și
întrebîndu-te dacă nu cumva, aplaudînd, ai
scurtat vreodată viaţa unui măscărici. 

Între sufleurul bătrîn și actorul
sătul de scenă umorul se naște
din singurătatea fiecăruia.

Cine-a împușcat măscăriciul



Credeți că este doar o componentă a
cam  paniei electorale ceea ce fac re pre -
zentanții puterii, ai opoziției și extre -
me lor de la Budapesta?

În esență este campanie elec to -
ra lă. Este o încercare a opoziției, în
special a Jobbik, de a concura cu
partidul de guvernămînt, care are
o tradiție mai îndelungată a pre zen -
ței în Transilvania. Jobbik încearcă
să-i prindă din urmă pe contra can -
di dații lor. Este o practică obiș nu i tă,
politicienii români merg și ei în cam -
panie în Republica Moldova. Sînt,
însă, practici care displac UDMR,
care dorește să fie unicul inter me -
diar în relația dintre populația ma -
ghia ră din Transilvania și guvernul
de la Budapesta. Și în acest an, in -
sa tisfacția UDMR față de încercă ri -
le politicienilor maghiari de a cap ta
sprijin în Ardeal a fost evidentă.
Sigur, însă, că oaspeții mai fac și
ex cese, se întinde coarda națio na -
lis tă și uneori xenofobă mult mai
mult decît e admisibil într-un stat

de drept european. Reacția autori -
tă ților de la București a fost una
justificată, aș spune eu, dar care nu
va rezolva problemele. În anii ur -
mă tori vor veni alți lideri care nu
vor fi neapărat pe lista de in de zi ra -
bili; în plus, este posibil ca acest
gest al Bucureștiului să contribuie
la sporirea popularității grupării Jo -
bbik, atît în Transilvania cît și în
an samblul electoratului maghiar. E
greu de spus, dar este posibil.

E pregătită România din punct de ve -
dere legislativ să se opună manifes tă ri -
lor extremiste?

România nu este pregătită și nici
un stat nu este, nu din punct de ve -
dere legislativ. Nu cred că pre g ă ti -
rea legislativă e atît de importantă,
fundamentale sînt aspectele de or din
cultural, buna înțelegere în tre co -
mu nități și dezvoltarea unui sen ti -
ment de loialitate a populației ma -
ghiare față de statul român, o loia -
li tate civică. Nu va fi niciodată un

atașament afectiv extraordinar, dar
contează existența unui stat de drept
care să le garanteze libertățile, să le
ofere posibilitatea de a-și manifes-
ta drepturile democratice la nivel
local. Acestea ar fi măsuri pozitive.
Observăm, însă, eforturile pe care
le face comunitatea maghiară în a-
și menține identitatea, spre exem-
plu participarea copiilor la eveni men -
te a fost și anul acesta impresio nan -
tă. Pe de altă parte, e clar că po pu -
la ția maghiară, în special cea din
județele Harghita și Covasna, se sim -
te amenințată de ritmurile normale
ale integrării europene și ale glo ba -
li zării. Contactul cu exteriorul va
duce la reducerea omogenității cul -
turale a comunităților maghiare din
aceste regiuni. Și cred că e bine ca
liderii administrației publice, apar -
ți nînd UDMR și celorlalte forma -
țiu ni maghiare, să nu neglijeze, din
motive identitare, imperativele de
dezvoltare. Acestea presupun și atra -
gerea de investiții din altă parte de -
cît Ungaria și buna conlucrare cu
autoritățile de la București. 

Totuși ei spun că vor ceva mai mult
decît o autonomie culturală.

Sînt convins de acest lucru. Mulți
– nu toți – doresc autonomie pe cri-
terii etnice, mai ales în zona se cu -
ias că. Problema este aceea că actua -
lul cadru constituțional din Ro mâ nia
nu le permite asta și din punctul meu
de vedere România nu ar trebui să
se îndrepte spre așa ce va. Etnicii
maghiari tre buie să decidă în pri -
vin ța importanței acestor o  biective
pe agenda lor. Doresc dez vol tare,
prosperitate și atingerea al  tor o -

biec tive în statul român
sau uni cul scop, pent -
ru care sacrifică totul,
este autodetermina -

rea? Au to determinarea pe criterii
etnice nu va fi dobîndită pe cale
constitu țio na lă. Anul 2014 este
unul dificil pen tru că avem situația
din Scoția, Catalonia și alte feno me -
ne care pun în cauză coeziunea sta -
telor-națiu ne, însă îmi vine greu să
cred că aceste eforturi vor duce la
un rezultat concret. 

Credeți că România suferă, în această
situație, de o toleranță greșit înțe leasă?

Nu, din punctul meu de vedere
nu. Ce am observat este faptul că,
în ansamblu, manifestările de anul
acesta, exceptînd ziua de 14 martie,
au fost relativ calme, fără tensiuni
inutile. Problema aici nu e una de
toleranță, ci este una de respec ta rea
drepturilor și libertăților fiecărui ce -
tățean român, indiferent de et nie.
Da că discutăm de componenta su -
pli mentară pe care o pot sau nu
avea minoritățile naționale și et ni ce,
atunci putem folosi termenul de to -
leranță, dar mie mi se pare confuz.
Drepturile și libertățile constitu țio -
na le includ exprimarea, adunarea,
manifestarea fără opreliști a valo ri -
lor și punctelor de vedere.

Lucruri de care au parte.
Da. Din punctul meu de ve de -

re, fără să cunosc în detaliu situația
din Ardeal, cred că în cea mai mare
parte a localităților în care coexistă
români și maghiari, cele două co -
mu nități se înțeleg bine, relațiile sînt
pragmatice și se bazează pe res pec -
tul reciproc. Nu cred că lucrurile se
pot schimba doar din cauză că, de
15 martie sau cînd sînt alegeri, po -
liticienii agită spiritele pentru vo -
turi. n
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Partidele ungure[ti vîneaz\
voturi în Transilvania

Săptămîna trecută, înainte de
Ziua maghiarilor de pretutindeni,
puterea, opoziţia și extremele

de la Budapesta s-au strîns la Târgu
Mureș să sugrume suflarea
românească strigînd „Opincari,
plecaţi acasă!”. Pe 15 martie, în
plină sărbătoare, vicepremierul ungur
Semjen Zsolt a descălecat la Târgu
Secuiesc, cerînd autonomie, una
meritată, dorită, dar care calcă peste
Constituţia României fără nici o taină.
În plină campanie electorală pentru
ei, pe nepusă masă pentru ţara
noastră, grupările extremiste prind
glas tocmai cînd guvernul nostru
încearcă să-i facă să tacă.

Comunitatea maghiară luptă să-și păstreze identitatea în ciuda legii.

13CAP ÎN CAP

Maghiarii din Harghita și Covasna se simt
ameninţaţi de ritmurile integrării europene

Descălecatul lui Semjen Zsolt a înroșit Constituţia ţării.

Lucian DÎRDALĂ
analist politic

Poate că e civilizat şi european să acorzi credit tu -
tu ror „călăreţilor” electorali, veniţi din Ungaria, ca să
descalece, simbolic, în Piaţa „Gabor Aron” din Târgu
Secuiesc. Tot aşa cum e creştineşte să-i înţelegi şi pe
extremiştii Jobbik, şi pe liderul lor „european”, Vona
Gabor, care lasă impresia că au venit în Ardeal, foarte
agitaţi, doar ca „să lupte” electoral, deşi neam să exis te
vreun „secui” eligibil pe listele lor de candidaţi, pro ve -
nit din suta de mii de maghiari cu dublă cetăţenie.

Poate c-ar fi normal să-i credem pe reprezentanţii
puterii, opoziţiei şi extremelor de la Budapesta, că des -
calecă aici ca să facă spectacol naţionalist numai spre
a convinge electoratul de acasă de îngrijorarea cu care
ocrotesc soarta minoritarilor, disputîndu-şi astfel încă
vreun milion de voturi.

Or fi interesante şi credibile toate aceste in ter pre -
tări, doar că mie mi se pare că avem de-a face cu mai
mult decît atît, lucruri demne de luat în seamă şi ele.  

În primul rînd, mă bucură comporta-
mentul european al românilor ardeleni –
indiferent de naţionalitatea lor -, ma ni -

fes tat în ul ti ma perioadă, în raport cu ieşirile, scan dă -
rile şi aro ganţa politicienilor maghiari şi ale liderilor
for  ma ţiu ni lor extremiste din Ungaria. Apoi, mă declar
foarte surprins, negativ, de agitaţia naţionalistă tot
mai ac cen tuată a unor guvernanţi unguri, precum şi
de cea a „însoţitorilor lor” guvernamentali, de etnie
ma ghiară, din România. Este evident că românii n-au
avut nici un fel de reac ţie de respingere a mani fes tă -
rilor de comemorare a Revoluţiei de la 1848, de către
maghiarii din ţară sau din Ungaria. Un astfel de com-

portament n-ar fi avut justificare.
Dar în contextul unui atare sărbători să fie in vo ca -

tă, fără drept de apel, necesitatea pretinderii au to no miei
„Ţinutului Secuiesc” sau a Ardealului, pur şi simplu,
chiar de către un oficial guvernamental de la Buda pes -
ta – şi l-am numit aici pe vicepremierul Semjen Zsolt -,
mi se pare un act de totală frondă politică.

De la o depunere de coroane şi manifestări cul tu -
ra le decente, pînă la stîrnirea orgoliilor naţionaliste, ire -
dentiste şi separatiste, este o abatere abruptă şi ne ci -
vilizată faţă de decenţa românilor ardeleni, care n-au dat
şi nu dau vreun semn de ură şi xenofobie faţă de mi -
no ritatea maghiară.

Nu poţi să vii în Transilvania, tu, Semjen Zsolt, vi -
ce premier în executivul de la Budapesta, şi, după un
număr de echitaţie şi un descălecat simbolic în se cu i me,
să spui: „Autonomia ni se cuvine!”. Pentru că nu este
un fel de specialitate secuiască. Pentru că în UE este
posibilă autoguvernarea şi autodeterminarea şi, deci,
acestea pot fi valabile şi pentru maghiari!

Un mesaj tendenţios şi incitant, lansat, din nou, de un
reprezentant important al executivului de la Buda pes ta.
E mult, e puţin? E doar campanie electorală?

Poate doar în măsura în care şi declaraţia pas to ru lui
Tokes, făcută în momentul în care devenea „cetăţean
al Ungariei”, era, şi ea, tot campanie electorală. „Mul -
ţumim din inimă Guvernului maghiar că a rectificat
dezastrul din 5 decembrie 2004, cînd a avut loc în Un -
ga ria un eşec al referendumului privind dubla cetă ţe nie
a maghiarilor. De data aceasta facem faţă cu rectifica rea
acestui referendum, respectiv cu vindecarea rănilor
cauzate de pactul de la Trianon, cu 90 de ani în urmă,
deoarece am fost dezmembraţi. Cu această ocazie avem
poate cea mai frumoasă sărbatoare de 15 martie din
viaţa mea şi din ultimii 90 de ani, deoarece acordarea
cetăţeniei maghiare se întamplă în spiritul punctului
12 din Revoluţia de al 1848, care prescrie uniunea cu
Ardealul”. n

Text apărut la data de 15.03.2014 pe gândul.info

Marian SULTĂNOIU
senior-editor gândul.info

Autonomia ni se cuvine

de Anca TOMA | anca.toma@opiniastudenteasca.ro
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De la gala de lansare din vara trecută,
„Sînt o babă comunistă” n-a mai ajuns la Iași.
A venit, însă, la LIBREX 2014, tipărind, ca o al -
tă editură participantă, o istorie discretă, tă cu -
tă și fericită în toată mîhnirea ei. Într-o pro -
iec ție plouată cu izbucniri în rîs, povestea Emi -
liei Ciorcilă, cel mai mare comunist din pro vin -
cia construită de Dan Lungu în romanul cu
același nume, a trezit nostalgii cînd adînci, în
sufletele celor care-au vibrat cîndva pe corzi
ceaușiste, cînd nejustificate, ale celor care s-au
trezit la viață într-un post-decembrism încă ce -
nușiu, însă diluat. 

Filmul lui Stere Gulea e un tablou în lu mi nă
naturală, o fotografie în care se-ngrămădesc,
spre nesațul publicului român, simboluri ale
unei lumi pe care timpul luptă să le acopere cu
praf. O Dacie break care poate muta vieți în -
tregi dintr-o casă în alta pe acoperiș, blo cu -

rile peste care „ar trebui dat o pompă de var, să
mai ascundă mizeria”, punga de rafie, găina
adusă de la țară, jumulită și galbenă ca mă mă -
liga, aprozarul cu de toate strîns între blo curi.

Printre toate arătările astea care i-au îns -
trăi nat copila, adîncind-o în straturile
bolnăvicioase ale Americii, Emilia se

ascunde și ea ca un car net de partid după
icoană. Un personaj pe care-l aștepți să apară
violent, năvalnic, să predice un dor aprig de
comunism. Însă Mica, așa cum o știu cei
dragi, e de-o melan co lie pașnică, una care-o
pune poate prea des de-a lungul peliculei pe

gînduri. 
Gross-planurile care-i adună Luminiței

Gheor ghiu emoțiile într-o răsuflare fac din
eroina ei un dor mergător, unul viu, care sim -
te lipsa copilului, care rîde la glumele băr ba -
tului ei, interpretat cu umor naiv de Marian
Râlea. 

În blocurile construite de comuniști, în
stomacul ei plin, în sufletul căruia nu-i
lipsea nimic, Emilia n-a simțit niciodată un
gol atît de mare precum cel al democrației.
Iar în cadrele alb-negru de arhivă ale gîn du -
rilor ei vede doar faptul că, atunci cînd Cea ușe -
scu flutura palma din elicopter, avea slujbă,
casă și copilul lîngă ea. Și mai avea să dea
mî na, fără să transpire, cu șeful de stat.

„Sînt o babă comunistă” vorbește limba
unor vîrste. A Emiliei, la fel ca fabrica în care
a muncit, a rămas necunoscută, acoperită cu
cear șafuri albe. Iar povestea ei nu-i cea a ac -
tivistului de partid, ci a mamei care-a învățat
să aștepte, din inerția cozilor la carne. n

Ca o nevroză complementară care s-a să -
tu rat să mustească și niciodată să nu ex plo -
deze în toată ființa. Femeile care iubesc prea
mult de fapt nu iubesc. Sau nu iubesc ceea ce
trebuie, pe propria persoană, ci devin de pen -
dente de una din afară care să le asigure
ceea ce le lipsește. Autoarea Robin Norwood
a făcut din experiențele pacientelor sale un
tra tat despre „Femeile care iubesc prea mult”,
care are rolul de auto-recuperare. Astfel de
femei devin un soi de candidate pentru
mandatul de salvator, pe perioadă nedeter mi -
nată, cu o remunerație care nici măcar în cre -
derea de sine și personalitatea nu le-o poate da.

Cîteodată, egoismul de orice fel e o do va -
dă a iubirii de sine, iar alteori ajută și la pro -
pria evoluție, în mod independent de celă lalt.
Asta încearcă să le convingă și Robin Nor wood
pe cititoarele sale care caută în ea un tera peut
care să le șteargă amintirile relațiilor eșuate. 

Scrierile sînt inspirate din poveștile reale
ale pacientelor sale, care se simt asemenea unor
colaci de salvare: fără ele, bărbații lor s-ar
pierd e pe fundul apei și nu s-ar mai ridica la
suprafață. Observația care rezultă este cea con -
form căreia încordarea într-o astfel de relație
vine ca urmare a tiparului adult de ra por ta re
la bărbați. Un astfel de tipar se naște dintr-o

experiență traumatizantă din copilărie, sau din
contră, din prea multă protecție din partea
ambilor părinți. 

Prin ochii soțiilor, autoarea redefinește ter -
menul de iubire exagerată, care din rolul de
salvatori ai bărbaților lîngă care trăiesc, se
transformă în persoane avide de salvare. Una
dintre dependențele pe care Norwood în -
cear că să le trateze este cea reciprocă: el este
dependent de o substanță și are nevoie de
ajutor, iar ea din cauza stresului și a în cer că -
ri lor neîncetate de a-l ajuta, devine depen den -
tă de persoana lui. Ca un drog cu admi nis -
trare dublă. 

Deși nu există exemple concrete prin ca re
să demonstreze, Robin Norwood subli nia ză
și existența bărbaților care iubesc cu aceeași
intensitate asemenea femeilor, însă care nu
devin „femei care iubesc prea mult”, ci care
rămîn la stadiul de independenți din punct
de vedere sentimental, concentrîndu-se pe pa -
siunile lor sau pe orice le poate ține mintea
ocupată. n

ADUSE DE TORENȚI
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Chiar dacă
semestrul
acesta iei bur -
să, tot nu-ți
ajung banii.

De aceea te-ai hotărît să te
lași de băut și de fumat.
Pro blema e că ăsta era
motivul pentru care ieșeai
dimineața din casă. De
acum nimic nu te va putea
determina să mergi la fa -
cul tate și vei sta toată ziua
în pat, ronțăind pufuleți.

Săptămîna
aceasta plă -
nuiești să
ajungi la zi
cu lectura.

Ai stîns deja bani pentru
cărți și abonament la
bibliotecă. Cu toate acestea
încă nu te înduri să începi
treaba. Tot mai plăcut este
să citești în fiecare seară,
înainte de a te băga în pat,
etichetele de pe două sau
trei sticle de bere.

Ți-ai propus
ca semestrul
acesta să
mergi de
acum la toate

cursurile. Asta nu pentru
că ți-ai dori să studiezi mai
mult ori pentru că vrei
bursă ci pentru că ai
realizat cît de drăguțe sînt
colegele tale. Pînă la urmă
tot vei găsi una care să
accepte să iasă cu tine la
cafea.

De cîteva zile
te supără
cum plit o
mă sea. În
fiecare noap -

te ești mai treaz decît un li -
liac pe cofeină și te zvîr co -
lești în pat ca un titirez. Ca
să poată dormi colegii au
început să facă cheta pen -
tru cîteva damingene cu
țuică. La cît de învățat ești
tu cu alcoolul sigur nu-ți
vei mai simți nici capul.

În sfîrșit ți-ai
reparat
computerul și
te poți juca
toată ziua

DOTA sau tot felul de
jocuri cu mașini. Tu ești
fericit, însă prietenei tale
nu-i vine prea bine. Cum a
început să se încălzească
afară, ea vrea să vă
plimbați prin parc, nu să-ți
numere kill-urile ori
upgrade-urile la jocuri.

Printr-o
minune și
semestrul
acesta iei
bursă. Ai aflat

asta la fix pentru că vîn ză -
torul de la non-stopul din
cartier nu-ți mai dădea
bău tură pe datorie. De
aceea ai făcut o poză la
lista cu studenții bursieri
de la facultate și i-ai adus
dovada. Pentru două săp -
tămîni ai berea asigurată. 

Din ra�iuni f�r� minte

FĂ UN STOP-CADRU

de Anca TOMA | 
anca.toma@opiniastudenteasca.ro

de Mădălina OLARIU| 
madalina.olariu@opiniastudenteasca.ro

Un dezacord de chitară în timpul unei in -
terpretări e ceva uman, se mai poate în -
tîmpla. Însă mai multe atunci cînd ești în cen -
trul atenției, pe o scenă la trei, patru metri
deasupra unei pădurii de capete, atente la
toate mișcările tale, devine supărător. Dacă
îți faci un întreg album în care dezacordul și
desincronizarea sînt actorii principali, a tunci
poți măcar spune că trupa ta este una în drăz -
neață. Însă temeritatea nu naște nea pă rat
succes.

Băieții de la „Grass is Green”, au scos
anul acesta o compilație numită „Vacation
Vin ny”, cu zece piese, fiecare dintre ele fiind
un coșmar muzical pentru un compozitor
profesionist. De la „Sammy So-Sick”(nr.
Sammy cel Atît de Bolnav) pînă la „Tambo”,
fiecare cîntec creează o senzație de dis con fort,
de neplăcere, dar care nu-ți dă drumul la
strîn sorile în care te-a prins. 

Oricît de bizar ar putea să pară albumul la
prima ascultare, după o a doua sau o a treia
ajungi să nu mai fii atît de deranjat de deza-
cordul instrumentelor, prezent peste tot. As ta
pentru că există un ritm și o regulă în notele
muzicale, iar pe fundal se pot distinge ins tru -
mente folosite pe un ton și ritm concomitet,
date la un volum mai încet. Chiar și din tot

acest haos, se poate distinge o temă anume a
albumului și anume învălmășeala, repre zen -
tate în piese precum „I m from Dot Too”(nr. Și
eu sînt din Punct), ori Vacation 2.0(nr. Va -
can ță 2.0), care au puține, sau zero versuri. În
principal, „Vacation Vinny” este asemenea

unei amintiri de după o vacanță în care ai bă -
ut în fiecare seară, iar a doua zi încerci să re faci
pașii pentru a afla ce s-a întîmplat cu o noap -
te înainte. Toate imaginile sînt vagi, unele n-au
nicio legătură cu altele și parcă tot capul îți
este lovit cu ciocanul la fiecare cîteva sec un de.
Un astfel de disconfort a încercat trupa să
creeze atunci cînd au lansat acest album, doar
că învelit într-o serie de piese psihedelice.

O altă modalitate de a „suporta” com pi -
la ția ține și de dispoziția ascultătorului, deoa -
rece starea fiecărei persoane afectează felul în
care lipsa armoniei muzicale induce acel sen -
timent de disconfort. Cineva jovial va fi mai
pu țin afectat decît un om apatic, sau cu mo -
ralul la pămînt. n

de Paul ANDRICI |
paul.andrici@opiniastudenteasca.ro

Mi-e dor de „tovarășa”

NAVIGHEAZĂ PE-O PAGINĂ DE CARTE

Titlu: „Femei care
iubesc prea mult” 
Autor: Robin
Norwood
An: 2013
Editură:Amaltea
Gen: Psihologie

ASCULTĂ DE (LA) NOI

Album: „Vacation
Vinny”
Artist: Grass is Green
An: 2014
Gen: Rock Psihedelic

Filmul e o fotografie în care
se-ngrămădesc simboluri
ale unei lumi pe care timpul
luptă să le acopere cu praf.

Titlu: „Sînt o
babă
comunistă”
Regizor: :
Stere Gulea
An: 2013
Actori:
Luminiţa
Gheorghiu,
Marian Râlea,
Ana Ularu
Gen:Comedie,
Dramă

Frenezie în armonia corzilor

După a doua ascultare nu
mai ești deranjat de 
dezacordul instrumentelor,
prezent peste tot. 

Unele femei se simt ca
niște colaci de salvare:
fără ele, bărbaţii nu s-ar
mai ridica la suprafaţă. 



Ionuț Budișteanu, student în anul întîi la Fa cul -
tatea de Matematică și Informatică a Uni ver si tă ții
din București reușea anul trecut să cîștige premi-
ul întîi la cel mai mare concurs preuniversitar de
știință și inginerie din lume. Americanii au fost atît
de impresionați de către vîlceanul în vîrstă de 20
de ani încît au decis ca un asteroid să-i poarte nu -
mele.

În momentul de față, tînărul lucrează la un alt
proiect ambițios și anume o aplicație de smart pho -
ne care le va permite nevăzătorilor să se dep la se -
ze mai ușor în rutina lor zilnică. Ideea probabil i-a
fost inspirată de către un coleg de facultate cu pro -
bleme de vedere care are dificultăți să identifice
stația de autobuz la care ar trebui să coboare. De
aceea, una dintre funcțiile aplicației va fi să co mu -
nice utilizatorului tot felul de informații despre
locul în care se află, cu condiția să țină telefonul în
mînă. Totodată, aplicația va memora drumul pe ca -
re nevăzătorul îl face zi-de-zi și îi va atrage aten -

ția în momentul în care deviază de la traseul său
obiș nuit. Cînd se întîmplă asta, softul îi va trans -
mite utilizatorului indicații către cea mai apro pia -
tă stație de autobuz sau metrou, cu detalii pre cum
direcția sau distanța pe care nevăzătorii o au de stră -
bătut.

Încă o funcție a aplicației gîndite de către stu -
dent va fi să recunoască valoarea bancnotelor. As -
ta va însemna că persoanele nevăzătoare vor ști
exact cît să plătească la magazin atunci cînd nu au
o persoană de încredere în jur precum și ce rest pri -
mesc aceștia de la casă. Și deși sînt unele apli ca ții
care ajung să coste 350 de dolari sau chiar 1000 de
dolari, Ionuț spune că software-ul dezvoltat de că -
tre acesta va fi exclusiv gratis.

Pe lîngă această aplicație, studentul își
propune să mai dezvolte un program cu care să

par ticipe la Salonul Internațional de Invenții de la
Geneva care va avea loc între 2 și 5 aprilie anul
acesta. Este vorba de un software care poate sem -
nala prezența spărgătorilor de bănci. Acesta va
funcționa prin intermediul camerelor de luat ve -
deri, recunoscînd persoanele care intră în bancă și
poartă o cagulă sau o mască peste față, după ca re
va alerta paznicii.

Pentru a nu-știu-cîta-oara, tineri precum Io nuț
Budișteanu demonstrează că atunci cînd ai am bi -
ție și curaj, poți realiza lucruri mărețe și în Ro mâ -
nia. Asta, după ce Ionuț a refuzat mai multe ofer -
te de la companii precum Google sau univer si tăți
de prestigiu din lume alegînd să-și continue stu -
di ile universitare la București. De asemenea,
într-un top al celor mai influenți tineri din lume,
vîl ceanul ocupă locul al nouălea. n

Conflictul din Crimeea dintre
Rusia și  Ucraina a stîrnit vîlvă și-n
rîndul senatorilor americani, care
au cerut Federației Internaționale
de Fotbal (FIFA) interzicerea par ti -
cipării țării euro-asiatice la campio -
natul mondial de anul acesta din
Brazilia. Mark Kirk și Dan Coates,
ambii membrii ai Partidului Re -
publican, nu s-au limitat doar la
atît, ei au solicitat și retragerea drep -
tului Rusiei de a organiza și Cupa
Mondială din 2018. Statul a cîș ti gat
acesta drept în 2010, în fața unor
țări precum An glia, Belgia, Spania
sau Portugalia.

Politicienii au trimis o scrisoare
președintului FIFA, Sepp Blatter,
men ționînd că o decizie asemă nă -
toare a fost luată și în 1992 și 1994,
cînd Iugoslaviei i-a fost interzisă
drep tul de a juca într-un cam pio nat
european și unul internațional. 

Cei doi sînt de părere că Rusia
a arătat o lipsă de respect pentru re -
gulamentele internaționale și cele
ale federației, după cum este preci -
zat în articolul trei în statutul FIFA.
Acesta spune că „orice tip de dis -
cri minare împotriva unei țări, per -
soa nă sau grup de persoane din

ca uza etniei, sexului, limbii, re li gi -
ei sau politicii poate fi san cțio na tă
cu suspendarea sau ex pulzarea din
activitățile sportive”. 

Senatorul Dan Coates chiar a
mers mai departe joi, într-un inter-
viu pe CNN, cînd a comparat de ci -
ziile Rusiei cu mișcările de ex pan -
siu ne teritoriale ale Ger ma niei na -
zis te. Pe aceeași linie a discursului
a mers și politicianul Hillary Clin -
ton. 

Din Rusia, replica a venit tot
din partea unei echipe de doi po -
liticieni, deputații Aleksandr Sid -
yakin și Mikhail Markelov, care au
trimis o scrisoare asemănătoare con -
ducerii FIFA, cerînd același lucru,
eliminarea Statelor Unite ale Ame -
ricii din Campionatul Mon dial din
2014. Ei reamintesc de intervențiile
militare din Afganistan sau Irak. 

Într-un mesaj pe Twitter, Si d -
yakin a ripostat dur la adresa se -
natorilor americani, spunînd că
„ochi pentru ochi și minge pentru
minge. Suspendați-le dreptul de a
mai face parte din FIFA”. n

de Paul ANDRICI|
paul.andrici@opiniastudenteasca.ro
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Dacă ar fi să aduni toate visele,
spe ranțele și energia pe care le în tîl -
 nești în Place Luxembourg, ai pu tea
să schimbi lumea într-o săp tă mînă. În
fiecare joi seară, acesta-i lo cul de întîl -
nire pentru stagiarii din instituțiile
europene. Aici își spun poveștile vie -
ții la un pahar de Ju bi ler, își măr tu ri -
sesc unii altora cîte di plome au și pe
unde au învățat, în speranța că așa
vor fi mai aproape de locul de mun -
că mult visat. 

De cum au ajuns în Bruxelles,
acești tineri încearcă să demons tre ze
celorlalți – dar mai ales lor – că sînt
buni. Îi recunoști după le cade sa coul
pe umerii prea înguști, după cum
și-au legat cravata sau cum în cear că
să comande, într-o franceză stîlcită,
o cafea la magazinul din colțul stră -
 zii. Iau totul ca pe un challenge,
pentru că ei știu au la dispoziție cinci,
șase luni în care trebuie să arate că-s
mai buni decît alte cîteva mii de ti -
neri. Unii reușesc. Alții, în schimb,
își refac CV-ul de trei ori pe zi pentru
a fi cît mai potrivit cu jobul la care
ap lică. Așa e Christina care, la cei
26 de ani, își petrece jumătate de zi
pe Linkedin și alte site-uri de profil,
în speranța că cineva va veni cu o
nouă ofertă.  Odată ce-a venit,
Christina începe să caute cît mai
multe infor mații despre compania
respectivă, astfel încît să-și dea
seama ce vrea angajatorul.  Își reface
scrisorile de in tenție, scurtează sau
lungește CV-ul, iar apoi, după ce l-a
trimis, „oa re de ce nu mă sună? ” e
singura în tre ba re care-i rămîne în
minte. A stu diat la Sorbona,  a urmat
cur suri ale Uni ver sității din Kent, a
fost sta giar la UNESCO și a făcut

naveta între Atena, Paris și Bru xel -
les. Dar ceva îi lipsește. „Cei mai
mulți vor să ai experiență în dome-
niu, dar eu nu am cum s-o dobîn -
desc, dacă ni meni nu mă anga jea -
ză”, spune tî nă ra din Grecia. 

„Universitățile nu mai sînt conec -
 tate la ce se întîmplă în societate.
Exis  tă un decalaj pe care noi, stu den -
 ții, îl suportăm de fapt. Calitatea în -
 vă țămîntului e la fel de bună, poa te
că profesorii sînt și mai exigenți.
Ni meni nu are răbdare să te țină în
ucenicie trei ani. Nu mai avem lo curi
de muncă pentru începători. Cel mult,
astea au fost înlocuite de stagiile de
practică”, povestește Christina. Iar ca
ea sînt alte milioane de ti neri. 24% din
tinerii din UE nu lu crea ză, iar șan sele
ca ei să-și găsescă un post scad în fie -
care an. Așa că unii aleg să facă un alt
stagiu, să mear gă din nou în ba ru rile
din Place Luxembourg, sperînd ca zi -
lele de joi să le poarte mai mult no -
roc. Și, într-un final, chiar să schim -
be lumea. n

DE LA CENTRU

Un oraș plin 
de speranţe

George GURESCU
Stagiar la Consiliul European
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Acuși este
ziua prietenei
tale și nu știi
ce să-i
cumperi

cadou. Degeaba i-ai
întrebat prietenii, i-ai pus
întrebări șirete și i-ai căutat
pe peretele de pe
Facebook. Se pare că și
anul acesta vei merge la ea
cu un bughet mare de flori
și un plic cu bani pentru
orice își dorește.

De ceva
timp te tot
gîndești în
ce ai putea
să-ți

investești banii și să ai
parte de cîștig imediat. De
aceea te-ai hotărît să-ți bagi
tot capitalul la aparate și
jocuri de noroc. Nu are
cum să meargă prost
investiția. Toți prietenii tăi
sînt ași în asta așa că ai de
unde primi ponturi.

În fiecare zi
îți vine să vii
la serviciu cu
o pușcă ori
cu o bîtă de

baseball și să îți omori șefii
în modul cel mai violent
cu putință. Din nefericire
nu ai nici permis de port
armă și nici suficientă forță
să mînuiești bîta. Noi îți
reamintim însă că pe
Internet poți găsi tot felul
de otrăvuri eficiente.

În fiecare
noapte ai tot
felul de coș -
ma ruri și te
zvîrcolești în

pat încît co legii nu pot
închide un ochi pînă
dimineața. De aceea în
fiecare zi toată ca me ra face
cheta și îți cum pără de la
dealerul din că min cîte o
tabletă de Xa nax pe care ți-
o pisează în mîncarea din
pachetul de acasă.

Colegul tău
de cameră
este îndră -
gostit și, ca
un romantic

incurabil, îi trimite zilnic
scrisori iubitei sale. Proble -
ma e că a aflat prietena ta
și acum vrea și ea să faci
gesturi romantice. De
aceea abia aștepți să iasă
primele flori prin parcuri
și să-i culegi în fiecare
seară cîte un braț. 

De ziua ta
ai primit
atît de
multe bom -
boane și

prăjituri încît nu mai ai loc
nici în frigider și nici în
debara. De aceea te-ai gîn -
dit să le mănînci pe toate
cît mai repede. Problema e
însă că acuși vine sezonul
de fuste scurte și tricouri,
iar tu ai cam pus cîteva
kilograme în plus.
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SCOR LA PAUZĂ

Fotbal 
la rece

Cărările celor care se visează îm -
bogățiți peste noapte duc iarăși
îns pre platourile Prima TV, asta du -
pă ce Virgil Ianțu a anunțat că se
întoarce „acasă”, ca în vremurile în
care era moderatorul emisiunii „Vrei
să fii milionar?”. De pe 22 martie,
concursul de cultură generală re vi -
ne la origini, acolo unde a apărut
pentru prima dată pe ecrane acum
14 ani și va fi difuzat în fiecare sîm -
bătă și duminică, de la ora 20.30. 

Singura problemă este că
publicul va fi împărțit fifty-fifty
între mai multe posturi de tele vizi u -
ne, pentru că în același interval orar
Antena 1 difuzează, sîmbăta, emi -
si unea „Te cunosc de undeva?” și
tot pe același post, „România dan -
sează” în fiecare duminică. În 2013,
cele două show-uri erau în topul
celor mai urmărite emisiuni de pe
Antena 1, după ce, vinerea, su pre -
mația rămîne a Pro TV-ului, cu a sa
producție „Românii au ta lent”. Se
pare că emisiunile în care talentul
aduce cîștigul sînt printre primele
în ordinea butoanelor de pe tele co -
mandă, însă nu se știe în ce di rec -
ție va fi întoarsă roata. 

Dovada se regăsește în perioa da
în care Virgil Ianțu s-a mutat cu tot

cu emisiune la Kanal D, atunci
cînd publicul nostalgic l-a urmat,
iar altul nou a fost cîștigat. 

Faptul că spectatorii au înce -
put, cu timpul, să taie emisiunea de
pe lista de favorite este pus pe sea -
ma modificărilor făcute de organi -
za tori, după cum acuza Ianțu la
începutul anului 2013. Atunci a
decis să nu mai continue cola bora -
rea cu Kanal D pe motiv că „res pec -
tul și interesul postului pentru
publicul cîștigat s-au schimbat”,
du pă cum scria pe pagina sa de
Fa cebook. De fapt, ce l-a supărat
au fost reducerea numărului de epi -
soade de la trei pe săptămînă la
unul singur, schimbarea orei de
difuzare și înjumătățirea duratei
unui episod. Modificări care le-au
căzut greu și telespectatorilor, care
au început să se împuțineze pe
drum.

Acum, odată cu mutarea „Vrei
să fii milionar?” pe Prima TV, pos -
tul „natal”, pare că totul s-a întors în
familie. Iar în cazul în care vreun
spectator a pierdut răspunsul la
una din întrebări pentru că i-a fu -
rat ochii vreo Shakira româncă, poa -
te oricînd să sune un prieten pen -
tru lămuriri. n

MAI PLAȚI CA ECRANUL

Milionarii se
întorc acasă

de Iulian BÎRZOI| 
iulian.birzoi@opiniastudenteasca.ro

Ionuț a creat și o mașină cu radar 3D care se conduce singură.

PRIMUL 
RĂCNET Ochi virtuali pentru nevăzători

de Cătălina DOBROVICEANU|
c.dobroviceanu@opiniastudenteasca.ro
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ȘOC, ȘOC, GROAZĂ!

Live și în trei limbi, cam așa a
fost concertul pe care solista l-a
pus în joc într-un mic local din fața
Uni ver sității „Petre Andrei”. Chiar
dacă trecuse o jumătate de oră de
cînd concertul trebuia să-nceapă și
jumătate din locurile rezervate încă
n-aveau mesele pline de pahare goa -
le, Andra Botez Band a urcat cu vo -
ioșie pe scenă și a cîntat pentru cei
care încă mai ciripeau o poveste
două sau păzeau cu strășnicie ba -
rul. Dacă relatările publicului au
fost în română, solista ne-a anun -
țat, chiar avertizat, să fim pregătiți
pentru că mai toate piesele de vi -
neri au fost în engleză, franceză
dar și cu una, două, în limba ma -
ter nă.

După cîteva mici teste ale ins -
trumentelor, sunetului și „atmos fe -
rei din această seară”, o bătaie sin -
cron de tobe, acompaniată de cî te -
va note subțiri de pian au dat dru-

mul primului cîntec, din care am
de dus că mai toate piese aveau să
fie coveruri. 

Domol și sigur
„Somewhere over the rainbow”

sau „I love you baby” au fost cîte-
va dintre melodii care au creat o at -
mosferă de relaxare, într-o am bia -
nță de rock, pop, jazz fusion și chiar
muzică populară, doar puțin mo -
di ficată să se potrivească cu tonul
concertului. Și-n mod bizar „măi,
do ruleț, măi”, interpretat pe un sa -
xofon sau trombon suna ca și cum
ar fi fost scris special pentru acest
gen de muzică. Sau invers. Una din
două.

După aceste cîteva călătorii nos -
 talgice în ani de mult apuși, trupa a
reușit să creeze în barul Backstage
o atmosferă perfectă pentru a te des -
tinde pe o canapea moale, con for -

ta bilă, cu un pahar de băutură la
alegere și a transformat orice fel de
activitate într-o mică plăcere. O
simplă verificare a unui mesaj a
transformat telefoanele mobile în
sirene silențioase, dar luminoase,
iar o ceartă cu partenerul a devenit
ceva neglijabil.

Undeva pe la jumătatea concer-
tului,  tot localul vuia cu personaje
care păreau că veneau din baruri
diametral opuse. De la tineri îm -
bră cați în sacouri și fuste, pînă la
doi băieți în geacă de fîș care își
spu neau povești cu schelete, iar un
alt grup părea ca și cum ar fi ate ri -
zat dintr-un bar de metaliști. Dar,
încă de la „I love you baby” o
liniște frapantă s-a lăsat peste toți,
fiecare mutîndu-și atenția spre sce -
na unde trupa părea să se distreze
doar cîntînd de una singură. Bog -
dan părea să danseze vals cu ch i ta -
ra, Andra se mișca în ritm cu fie care
notă, iar băieții, cu zîmbete ino cen -

te pe față, zvîrcoleau cîte un picior
pe rînd. 

În pași mărunţi
Gruparea de pe scenă a oferit un

show nu doar pentru public, dar și
pentru cei de pe scenă, pentru că
păreau că se distrau indiferent de
prezența noastră. Din energia și
spectacolul concertului, o bună par -
te s-a datorat din simplul fapt că
muzica suna bine. Satisfacția mem -
bri lor se putea vedea după, între și
la sfîrșitul fiecărei piese, cînd mai
chicoteau unul cu celălalt sau imi -
tau mișcări de dans.

La dans, cei din public s-au do -
ve dit mai sfioși cînd a fost vorba des -
pre o primă mișcare, nici măcar o
un duire a mîinilor sau o talpă agi ta -
tă nu s-a văzut. 

Pentru cîteva clipe totuși, unii
mai răzvrătiți s-au aruncat cu vite -
jie pe ringul de dans, pînă cînd au
văzut că nimeni nu le urmează exe -
mplul așa că, puțin par că stînjeniți,
s-au așezat la masa lor. 

Chiar și așa, concertul Andra Bo -
tez Band a continuat să inspire pu -
bli cul mai mult la relaxare, care a
venit la țanc după o săptămînă pli -
nă, proba bil, pentru fiecare dintre
cei pre zen ți. n

Scena întunecată pare prea plină de instrumente ca
să mai încapă vreun om printre ele. Însă cinci tineri cu
îmbrăcăminte care amintește de trupele englezești
demontrează contrariul. Formația NATIF a venit din
Cluj-Napoca pentru a dezmorți spiritele ieșenilor și a
schimba urmele atmosferei din cafenea lăsate de piesa
de teatru jucată anterior. Ritmuri de brit-folk au colabo-
rat cu întunericul din Teatrul Fix sîmbătă, 15 martie,
aducînd noi mixturi de populară pe bass.

„Cîți dintre voi ascultă Grigore Leșe?”, întreabă
vocalistul cu un ușor spirit de glumă. Vreo trei-patru
mîini ridicate stau avanpost replicii unui bărbat „Au
venit ăștia să ne spună cum cîntă cucu-n Bucovina”.
După cîteva versuri greu de înțeles ale cîntărețului de
muzică populară puse pe folk, dar care nu pomeneau
nimic de cîntecul cucului, se trece brusc la  “Ain´t no
sunshine when she´s gone/It´s not warm when she´s
away”. „Ce buni sînt dracii! L-au combinat pe Leșe cu
Bill Withers”, spune încîntat un tînăr care îi filma cu
telefonul. Îl încurcă puțin cele trei microfoane care și-au
așteptat un sfert de oră vocile, dar cămașa roșie în ca -
rouri a toboșarului îi captează focusul.  

Mica problemă tehnică îndrumă trupa  să treacă la
o melodie la fel de provocatoare „I don't know what
you've done to me,/ But before the night is through,/ I

wanna do bad things with you.” (Nu știu ce mi-ai
făcut,/ Dar înainte ca nopatea să se termine/Vreau să fac
lucruri rele cu tine). E neobișnuit să se audă astfel de
versuri cînd  Christian „Flake” Lorenz din Rammstein
pare să fie la tobe; îl trădează fața lunguiață înjumătățită
de mustața neagră. Însă tema melodiilor continuă și cu
„Pui de moroșan”. Versurile „Hai, țurai, da cîte mîndre-
n brațe am strîns,/ Tăte după mine or plîns/ Și de-amu
cîte-oi mai strînge,/ Tăte după mine or plînge” fac pu -
blicul să mai salte puțin de pe locurile amorțite. Be curile
țineau ritmul chiar mai bine decît palmele  reci de la sti-
clele de bere.

Printre melodiile mai vibrante se strecoară și cîteva
ce amintesc de vechile balade. Vocalistul ne-a anunțat
cu un aer aproape triumfal că vor cînta unele piese
compuse de ei și nu doar coveruri. Una dintre ele este
„Ea vrea” și are un videoclip, după cum spune un fan.
„Închisă în lumea ei așteaptă cuvîntul/ Privirea e pier -
du tă și acru e gîndul” sunt versuri care aduc zîmbete
mai ales pe chipurile fetelor. „Numai artiștii ade vărați
au curajul de a cînta în română”, îi spune un tip prie te -
nului său care își leagănă pletele. 

Ochii bulbucați de pe chitara neagră privesc ne du -
me riți la publicul destul de liniștit pentru o seară de
folk. Deși la început, din cauza instrumentelor care aco -
pe reau vocea, era greu de deslușit limba în care erau
cîntate melodiile, pînă la sfîrșitul serii era clar: concertul
a fost bilingv, după cum e moda. n

Nepotismul, de cele mai multe ori,
strică multe din planurile sau
proiectele pe care le-ai avea

întinse pe o planșă, dar în muzică uneori
este o înţelegere ce formează o relaţie
destul de stabilă, mai ales cînd ești
nevoit să ai încredere în restul din trupa
ta. Andra Botez Band, formată din
titulara Andra, soţul ei Bogdan, toboșarul
Dragoș și pianul Semaur au arătat vineri,
14 martie, de la 22.30 în localul
Backdoor că ei nu ţin cont de cine cîntă,
ci cum cîntă.

Cei de pe scenă păreau că se distrau indiferent de prezența noastră.

de Paul ANDRICI |paul.andrici@opiniastudenteasca.ro

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

Zuckerberg,
apărătorul
internauţilor

„Internetul ne face să fim au -
ziți. Ne face mai puternici și ne fa -
ce să ne simțim în siguranță”, așa
își începea Mark Zuckerberg o pos -
tare pe pagina sa de Facebook de
săptămîna trecută. 

De fapt, ce voia el să spună era
că cei din spatele rețelei de socia li -
zare sînt niște apă ră tori ai utili za -
torilor, care luptă pen tru păstrarea
con fidențialității lor. Nu subtil, nu
modest, ci fără nici un ascunziș:
„fa cem multe eforturi ca să păs -
trăm serviciile noastre și Inter ne tul
cît mai sigure”. Împre ună cu noi,
utilizatorii care își pun pe tavă toa -
te secretele, vor să facă In ter netul
un loc mai bun. Schim ba rea tre -
buie să pornească de undeva.

Dar punctul culminant nu era
nici pe departe lauda de sine, a -
ceas ta a fost doar introducerea.
Zuckerberg era de fapt supărat pen -
tru că guvernul american, în loc să
îi protejeze pe cetățenii care-și
mută viața pe meleagurile Inter ne -
tului, e văzut ca o amenințare. 

Și în loc să fie un „campion al
Internetului”, e personajul negativ.
Le-a dat chiar și un sfat guver nan -
ților, să fie mai „transparenți” în
ceea ce fac sau oamenii vor crede
ce-i mai rău despre ei. De parcă ba -
lo nul nu s-ar fi spart deja de multă
vreme. 

Dar Zuckerberg a plusat și l-a
adus în discuție și pe preșe din tele
Barack Obama cu care ar fi încercat
să vorbească la telefon despre felul

în care sînt prelucrate datele, chi -
purile confidențiale, ale utiliza to -
rilor. Și a mai vrut să-l muștru lu -
ias că și pentru imaginea nu tocmai
favorabilă care s-a așternut peste
afa cerea sa. 

În cîteva paragrafe, Zuckerberg
a reușit să vorbească despre minu -
nile Internetului, pe care mai apoi
le-a demontat, le-a piperat cu cî te -
va laude și le-a oțetit cu niște frus -
trări. N-o fi Internetul perfect, dar,
crede Zuckerberg, punînd mînă de
la mînă, poate fi modelat întru bi -
nele populației. Iar cînd Facebook
pune piatra de temelie, ce ar putea
merge prost?

Rețeta a fost gustată de peste
200.000 de persoane și împărtășită
de peste 20.000. În final, lăsînd la o
parte cît de pompos suna discursul
cu pricina, e puțin amuzant cum,
cei de la Facebook, recunosc că își
fac griji pentru securitatea utiliza -
to rilor. Adică a noastră. n
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Zuckenberg  își face griji
pentru siguranța utilizatorilor.


