
La „Opinia studen]easc\“ nu eram anticomuni[ti.
Încercam s\ ne p\str\m inteligen]a [i umorul

Noi, gazetarii, am
compromis meseria

noastră. | PAGINILE 8-9

Interviu cu Dumitru Constantin, primul redactor-șef al revistei „Opinia studenţească”

Pe 20 aprilie 2014, „Opinia stu den -
țească” împlinește 40 de ani. Spiritul ei
s-a născut în 1964, la Iași, dintr-o mînă
de oameni c-un entuziasm nebun de
fru mos, care nu știau împotriva cui
luptau, ci doar își strigau pasiunile, se
re voltau și izbeau cu atitudine în tastele
mașinii de scris. S-a născut din condeiul
inginerilor, istoricilor, filosofilor, isto ri -
ci lor și medicilor care, pe la vreo 20 și
ceva de ani, aveau idei și opinii pe care
nu voiau să le țină la sertar. După cum
povestește și Dumitru Constantin, pri -
mul redactor-șef al „Opiniei stu den -
țești”, totul se-ntîmpla într-un mediu în
care, alături de „Alma Mater”, „Dia -
log”, „Simpozion” și „Viața Politeh ni -
cii”, pre sa studențească era o insulă de
libertate și de îndrăzneală într-un con -
text în care presa era gîtuită de cenzura
co munistă. Nu se știe foarte bine cum
de le-a fost îngăduit studenților această
rebeliune tipărită-n plumb, se spune că
ar fi fost tolerată tacit, iar „elitele” lă -
sate-n umorul lor numai de ei înțeles.
Toa te astea în 3.000 de exemplare, un
tiraj de bun și în zilele noastre în care
ziarele nu mai sînt decît niște am ba laje
de învelit borcane. 

„Opinia” a trecut de vremurile ace -
lea și prin vremuri schimbată, dar, cum -
va, cu totul neatinsă în principiile din
care s-a născut – de-a fi nu doar bu nă,
ci excelentă pînă la dedicarea totală a
celor care-și asumă să creadă în rostul
ei. De fapt, e singura revistă stu den țeas -
că care încă mai trăiește, nu doar din
Iași, ci și din țară. Deși îi strînge doar pe
stu denții de la Jurnalism, nu se apleacă
și nu se îndoaie sub talpa nimănui. Este
și va fi, cît va trăi, doar a studenților și-
a nimănui și-a tuturor care vor să ci -
tească „altceva”. Cei care-și consumă ti -
ne rețea și-și ascut condeiul la etajul al
II-lea al Casei de Cultură a Studenților
sînt ca și cei de-acum 40 de ani, niște
Don Quijote ai timpului lor. Fiindcă
lupta pe care o duc aici, acum, parcă e
cel puțin la fel de aprigă precum atunci.
Nu mai funcționează nici sub aco pe ri -

șul vreunei culturi a presei studențești,
nici sub o acută foame a publicului țintă
du pă adevăr, nici în contextul în care
ur letul sofisticat ar mai reprezenta o
provocare. Cei care moștenesc „Opinia”
au cea mai grea povară de purtat. De a
convinge că, într-o epocă în care atacul
la persoană, copy-paste-ul din co mu ni -
ca tele de presă, răcnetul comandat și
opinia oricui scrie pe blog (și are 100.000
de vizitatori unici pe zi), un ziar făcut
în zece oameni care învață ce-nseam nă
presa „quality”, (făcînd ei totul – de la
teren, la redactare, editare, tehno re dac -
ta re și curat în redacție), încă mai contează. 

Am putea face, aici, o listă cu nume
sonore care-au semnat în paginile re vis -
tei, cu oameni realizați, dar i-am uita pe
cei care și-au pus în proiectul acesta
jumătate de suflet. Fiindcă „Opinia” e și
un proiect de suflet, o formă de rezis -
tență în fața unor cutremure în care
valo rile  se dau peste cap de prea multe
ori. „Opinia” de-acum, cea în 5.000 de
exemplare, cu un site care se adaptează
platformelor multiple și care-și ține
oamenii prin forța pasiunii și nu prin
momeala „vrei satisfacții financiare de
moment”, respiră. Și respiră un aer care
va fi „altfel” pentru totdeauna. n

/opiniavechewww.opiniastudenteasca.ro telefon: (0746) 230 032
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La Ia[i Science Festival,
copiii au fost cercet\tori
pentru patru zile

POVEȘTI FĂRĂ TIMBRU

EDITORIAL

Pentru că 
40 de ani

l La eveniment au participat peste 10.000 de
elevi din 200 de școli. | PAGINA 3

Pa[tele, de la r\stignire
la iepura[

Suferința are chipul celor care o frămîntă în palme și în gînd.
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Oamenii pentru care S\pt\mîna
Patimilor dureaz\ o via]\
În preajma marilor sărbători ne învăluie gîndul că am putea face mai

mult bine, c-am putea să ne facem drum spre liniște din rugăciuni.
Pentru oamenii pe care-i doare, însă, fără scăpare, și sufletul și

trupul, alinarea se schimonosește, uneori, pînă capătă chipul sfîrșitului.
Unii sînt răniți de boli, unii au rănit, la rîndul lor, pe cineva, alții au
lăsat în urmă o durere fiindcă sînt de neînlocuit sau au luat în grijă

necazurile atîtor oameni încît au devenit una cu ele. În toate lumile
acestea durerile sînt trecute printr-o sită deasă și ajung prea rar să se
lovească de ochii celor din jur. Uneori le vedem, le auzim, însă ne e
teamă să nu spargem sufletele de sticlă pe care le-au cuprins și le
povestim în șoaptă. Alteori ochii celor care pătimesc întruna urlă atît
de tare încît își spun singuri poveștile. | detalii în PAGINILE 10-11

Sărbătoarea pascală este, de veacuri, una dintre
cele mai importante forme de manifestare
spirituală a credincioșilor, fie ei evrei sau
creștini. | PAGINA 4

”
e‐mail:redactia@opiniastudenteasca.ro

HONORIS FĂRĂ CAUSA

Securitatea studenţilor
ieșeni, o imagine statică
pe monitoarele
universităţilor
l deși campusurile sînt supravegheate
de camerele video, acestea sînt ve ri fi ca -
te doar în cazul sesizărilor | PAGINA 5

CAP ÎN CAP

Împăratul Roșu de la
Est, deodată galben 
la faţă
l primarul Constanței a fost ridicat de
mascați și dus la sediul DNA.
| PAGINA 13

PASTILA DE DUPĂ

Facultatea altfel,
năravurile la fel
l studenții ar vrea un loc unde, dacă
vin mahmuri, să nu fie prea multă
gălăgie și cursurile să se țină dacă nu e
altceva mai bun de făcut | PAGINA 6

««

Laura PĂULEŢ
director

laura.paulet@opiniastudenteasca.ro
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S-au ales cî[tig\torii care explic\
[tiin]a pe în]elesul tuturor

Studen]ii ie[eni, încuraja]i s\ 
voteze la europarlamentare 

Nouă studenți de la Uni ver si ta -
tea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
(UAIC) au participat la etapa regio -
nală a Concursului inter na țio nal de
comunicare a ştiinţei Fame Lab. E  ve -
 nimentul a avut loc pe 8 a pri lie, în -
cepînd cu ora 11, în Sala Fer  di nand
a UAIC. Juriul a fost for mat din
Gabriel Ivan, coordonato rul con    cur -
sului, prof. univ. dr. Da niel Con -
durache, în calitate de pro rec tor al
Universității Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi (TUIAŞI) şi asist.
univ. dr. Ionuţ To pală de la Facul -
tatea de Fizică. Acesta din urmă
este cîştigătorul unei ediţii Fame -
Lab.

„FameLab a început în Marea
Britanie în cadrul unui festival de
ştiinţă. Din 2007, British Council a
început să organizeze această com -
petiţie, iar pînă acum doar Hong
Kong şi Australia şi-au desemnat

cîştigătorii pentru finala interna ţio -
nală ce va avea loc în luna iunie.
Mă bucur că Iaşul este o prezenţă
constantă”, a declarat Gabriel Iv an.

De asemenea, acesta a vorbit şi
despre modul de desfăşurare a con -
cursului, subliniind cele mai im por -
tante calităţi pe care un aspirant tre -
buie să le deţină. „Prezentarea are
drept scop aplicarea ştiinţei, a lu -
crurilor teoretice. Concurenţii cei
mai buni trebuie să fie expresivi
prin carsimă, limbaj al corpului, să
facă ştiinţa mai atrăgătoare chiar şi
fără recuzită”, a mai spus 

Participanţii, cu precădere de
la Facultăţile de Fizică şi Infor ma -
tică, au avut la dispoziţie trei mi -
nu te în care au abordat teme pre -
cum teoria formării universului,
fenomenul de dispersie a luminii
numit curcubeu, antibioticele vii -
torului, imprimante 3D sau modul

de funcţionare al motorului de
căutare Google. Criteriile de juriza -
re au constat în acurateţea ştiin -
ţifică, calitatea co mu nicării, clari -
ta tea în exprimare şi modul de cap -
tare a atenţiei publicului.

La finalul concursului au fost
desemnaţi trei cîştigători, locul pa -
tru fiind rezervă. Pe primul loc s-a
clasat Bogdan Gheorghiu, student
la Facultatea de Fizică UAIC. Toți
cei patru vor participa la un training
susținut la București, pe 10 și 11,
de experți din Marea Britanie și Ro -
 mânia. Aceștia vor vorbi despre jur -
nalismul de știință și tehnici de pre -
zentare în fața publicului. 

Cîştigătorul finalei de la Bu cu -
reşti va reprezenta ţara în finala in -
ternaţională, care va avea loc în Ma -
rea Britanie în perioada 3-8 iunie.
Evenimentul se află la cea de a
şaptea ediţie şi a fost organizat de
British Council şi UAIC, în cadrul
Iaşi Science Festival. n

Campania Naţională de Infor -
mare şi Conştientizare „Tinerii vo -
tează – Tinerii contează” a avut loc
joi, 10 aprilie în corpul R al Uni ver -
sității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Scopul campaniei a fost acela de a
încuraja tinerii să participe la viața
politică europeană și națională și
de a fi  prezenți la alegerile pentru
Parlamentul European.

La eveniment au participat a -
pro ximativ 30 de persoane. Pe par -
cursul conferinței și al seminariilor
s-a discutat despre rolul insti tu ți -
ilor europene și cel al instituțiilor
naționale și locale și despre impor -
tanța structurilor de reprezentare și
a informării pentru un vot res pon -
sabil. 

„Campania a încercat să aducă
în atenția tinerilor importanța cuvî -
ntului în societate și de aceea ASFI
a fost partener local. Tinerii pot să
conștientizeze importanța prezen ței
la vot doar fiind activi și cunoscînd
structurile ce îi reprezintă. Prin se -

mi narul informativ, participantii
au avut posibilitatea să observe cui
ar trebui să vorbească, ce și cînd în
cazul în care au probleme ori vor
anumite lămuriri”, a declarat An -
dre ea Dumitru, președintele Aso -
ciației Studenților Francofoni din
Iași.

Printre invitați s-au numărat
Corina Pârvulescu, reprezentant al
Consiliului Tineretului din Româ -
nia, Alin Aivănoaiei, Vice preșe din -
tele Consiliului județean Iași și
Andreea Dumitru.

Campania s-a desfășurat și în
Galaţi, Cluj, Sibiu, Timişoara, Târgo -
vişte, Craiova, Bucureşti și a inclus
acti vi tăţi de informare asupra im -
por tan ţei participării la viaţa civică
şi la alegerile pentru Parlamentul
E u ro pean din 25 mai 2014. A fost
orga ni zată de Autoritatea Electorală
Per manentă în parteneriat cu  Minis -
 te rul Tineretului și Sportului, Bi -
roul de Informare al Parlamentului
European în Romania și ASFI. n

Liga studenților de la Facultatea de Geografie și Geologie (LSGG) de
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”(UAIC) Iași organizează cam -
pania umanitară „Împreună pentru un zîmbet”. În acest sens, membrii
asociației au pus spre vînzare decorațiuni de Paște, stikere și bilete la un
meci de fotbal între profesorii și studenții de la Geografie. Toate acestea
au putut fi achiziționate pînă luni, 14 aprilie, ziua meciului, de la un
stand amplasat în corpul B al UAIC.

Cu banii strînși, ei doresc să cumpere alimente pentru 15 bătrîni din
județul Iași care sînt imobilizați la pat și au venituri mici. „Pentru că am
ob servat că la majoritatea azilurilor condițiile în care stau batrînii s-au
îm bunătățit, am hotărît ca în acest an să ne îndreptăm spre persoane ca -
re au mai multă nevoie de noi”, a declarat coordonatorul proiectului,
Flo rin Iosub.

Pentru a dona bani, doritorii pot cumpăra stickere la prețul de doi lei
sau decorațiuni pentru Paște realizate de copii defavorizați, la prețul de
trei lei. De la standul amplasat la intrarea din corpul B al UAIC, mai pot
fi achiziționate bilete pentru meciul care va avea loc luni, 14 aprilie, la
„Sa la Polivalentă”. „Pentru meciul de luni am invitat să joace zece pro-
fesori de la Facultatea de Geografie și Geologie, printre care se numără
deca nul, prof. univ. dr. Corneliu Iațu, asist. dr. Mihai Bulai și conf. univ.
dr. Dumitru Bulgariu. Doar studenții care au reușit să vîndă cel puțin 15
bilete vor avea ocazia să joace fotbal cu profesorii lor”, a adăugat Florin
Iosub.

Evenimentul se află la cea de a doua ediție și este organizat cu spri -
jinul Uniunii Studenților Români, a Casei de Cultură a Studenților Iași
și Best Friends Forever. n

de Alexandra OBREJA |alex.andraobreja@yahoo.com

de Ana-Maria BUCUR|ana.bucur@opiniastudenteasca.ro

Participanţii au avut prezentări de cîte trei minute.

AM AUZIT CĂ...

Participanții au fost studenți cu precădere de la 
Facultățile de Fizică și Informatică de la „Cuza”.

La conferință s-a vorbit și despre rolul instituțiilor europene.

La 11 metri de amfiteatre.

„Ziarul de Iași” a desemnat
cîștigătorii Premiilor Literare

Scriitorii Matei Vișniec, Dragoș Zetu și Ana Ionesei sînt
cîștigătorii Premiilor Literare „Ziarul de Iași”. Gala de
decernare va avea loc pe 25 aprilie, de la ora 17.00, în Aula
„Emil Palade” a Universității de Medicină și Farmacie „Gri -
gore T. Popa” din Iași.

Juriul a fost alcătuit din reprezentanți ai literaturii și
criticii ieșene, printre care se numără Alexandru Căli nes -
cu, Emil Brumaru, Valeriu Gherghel, Codrin Liviu Cuți -
taru, Bogdan Crețu și Antonio Patraș. 

Anul acesta, cîștigătorul Premiului Național de Proză
„Ziarul de Iași” este volumul „Negustorul de începuturi

de roman”, semnat de Matei Vișniec. La aceeași secțiune
au mai fost nominalizați scriitorii Ruxandra Cesereanu, Li -
liana Corobca, Florin Lăzărescu și Dan Miron. Pentru cea
de-a doua categorie a galei, Premiul Literar pentru Debut
„Aurel Leon”, au fost desemnați cîștigători Dragoș Zetu,
autorul volumului „Povestirile lui Alice Munro” și Ana
Ionesei, pentru cartea de versuri „Maldoroiana”. (C. D.)

Agronomia, în fotografii needitate
Studenții Universității de Științe Agricole și Medicină

Ve terinară „Ion Ionescu de la Brad” s-au putut înscrie în
perioada 1 – 13 aprilie la concursul de fotografie care a
avut ca temă „Renașterea”. Toate fotografiile realizate vor

fi expuse în incinta universității de pe 14 pînă pe 20 aprilie
și, între 28 aprilie și 3 mai, la Iulius Mall, unde va avea loc
și premierea de pe 4 mai. 

„Momentan sînt înscriși doar șapte studenți, dar știu
că majoritatea lasă pe ultima zi. Sperăm să extindem
concursul ca să se poată înscrie și studenți de la alte facul -
tăți”, a declarat Andreea Șurubar, organizator al concur-
sului. 

Fiecare participant a putut s-au putut înscrie în con-
curs cu maximum trei fotografii făcute în jurul univer -
sității, în campusuri și la ferma Adamachi. Pozele editate
au fost respinse, fiind acceptate doar modificări asupra
contrastului și luminozității. Toți participanții vor primi
di plome, iar pentru cîștigătorii clasați pe primele trei lo -
curi vor primi telefoane mobile și trepiede. (A. B.)Ș
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Doctorat pe mîna
justiţiei

Pe un site de știri din Botoșani a
a părut un articol despre o fostă doc -
torandă a Universității „Cuza” care a
fost dată în ju de cată de instituție. Tî -
năra nu și-a res pectat obligațiile din
contractul sem nat și nu și-a susținut
teza de doc torat, așa că trebuie să retur -
neze toți banii primiți sub formă de
bursă. Am înțeles că sînt mai mulți
într-o situa ție asemănătoare, însă nu
știm și cîți au ajuns pînă în instanță. 

Pietonal pascal
De cînd s-a pietruit bulevardul Ște -

fan, nu trece sărbătoare fără ca ieșenii să
nu iasă la plimbare înarmați cu aparate  fo -
to. Și asta nu de dragul miș că rii în aer li -
ber, ci ca să pozeze felul de orna mente. Am
auzit că de Paș te li s-a pregătit o nouă sur -
priză. De data aceasta, ieșenii vor pu tea lua
cu asalt Face bookul cu poze în fața a trei
ouă uriașe. Două roșii și unul albastru.

Cursa cu obstacole
De ceva timp, șantierele de pe

străzi au început să se mute pe tro -
tuare. Cînd te gîndești și tu să te în -
calți cu pantofii cei buni la facultate,
te trezești că tocurile nu sînt tocmai
potrivite pentru un slalom printre
bucățile de asfalt. Avem un pont sim -
plu: evitați să mai ieșiți din casă cî -
teva luni. Tot răul spre bine.

Profesorii de la Geografie joacă 
fotbal pentru zîmbete
de Mădălina GHEŢA|madalina.gheta@yahoo.com
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Săptămîna trecută, Traian
Băsescu a semnat un decret de
decorare a Universistății din
București, a Universității de Arte
din București și a Universității
Naționale de Muzică din
București, cărora le-a conferit
Ordinul „Meritul pentru
Învățămînt”, în grad de Mare
Ofițer, cu ocazia sărbătoririi a 150
de ani de la înființare. Pentru cei
care nu-și aduc aminte, în 2010,
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași și Universitatea de
Arte „George Enescu” din Iași
celebrau același tripu-jubileu. A
fost o ceremonie plăcută, s-au ros-
tit lucruri frumoase, dar dinspre
cabinetul ministrului de atunci al
educației, Daniel Funeriu, n-a
mișcat mai nimic. Eventul o
participare obscură a unui
secretar-general și vreo cîteva
scrisori cu antet. Președintele n-a
mai călcat demult pe la Iași, de ce
ar fi venit la acea ceremonie? Ei
bine, cei 150 de ani de la înființarea
universității au contat foarte mult,
dar la nivel local. Național, ca și
multe alte lucruri care privesc cap-
itala Moldovei, lucrurile par a avea
un fitil mai scurt și umed, care nici
măcar nu se aprinde. 

Ar fi meritat „Cuza” o medalie
din partea Președinției? Irelevant.
N-ar fi ajutat-o cu nimic să fie într-
o situație financiar mai bună decît
este în prezent. Ar fi fost un gest ce
merita a fi făcut, măcar de fațadă?
Irelevant și acest lucru, pentru că,
în suita de manifestări pe care a
organizat-o la momentul respectiv
UAIC și ținînd cont de numărul
personalităților care au participat,
o astfel de nominalizare ar fi
încălzit doar inima și orgoliul
rectorului și a conducerii
universității. Nu a plîns lumea
academică ieșeană că nu a primit
medalii de la Cotroceni. Plînge că
nu are bani de investiții, plînge că
nu există transparență dinspre
minister și că, în marea socoteală a

lucrurilor, balanța academică pare
mereu să tragă spre București și
Cluj. Dar astea sînt alte discuții. 

Cînd am văzut știrea cu Traian
Băsescu și cu medalia oferită de
administrația prezidențială, la
recomandarea ministrului
educației (cum se poate altfel?) am
zîmbit și nu m-am încruntat.
Pentru că în aceeași situație am
ajuns și noi, invariabil, la sfîrșitul
acestei săptămîni, cînd „Opinia
studențească” va împlini 40 de ani
de la înființare. Cred că vorbesc în
numele redacției cînd spun că nu
ne interesează nici o medalie care
ar putea să vină dinspre Cotroceni.
N-avem vise de a urca în grad,
nicidecum de a fi mari ofițeri. Însă
ne uităm la UAIC și nu putem să
nu ne comparăm. Anii au măcinat
universitatea, numărul studenților
a scăzut, finanțarea la fel, iar lupta
pentru păstrarea prestigiului e mai
aprigă decît niciodată. Noi încă
supraviețuim, dar în condițiile în
care plaja de studenți talentați și
dornici să publice se reduce vizibil,
în condițiile în care credibilitatea
în presă în general a scăzut pînă
sub nivelul mării și ziarele cad de
pe tarabă ca nucile de Ziua Crucii,
întrebarea nu este dacă o să mai
rezistăm, ci cît. n

ȘAH-MAT

Onoarea nu
moare singură 

Cătălin HOPULELE
redactor-șef 

catalin.hopulele@opiniastudenteasca.ro

Elevii au luat parte la experimente în laboratoarele Universității „Cuza” și au învățat tehnici de resuscitare la Medicină.

La Iași Science Festival, copiii au fost
cercetători pentru patru zile

În cadrul programului „Școala altfel - Să știi
mai multe, să fii mai bun” care s-a desfășurat în
perioa da 7-11 aprilie instituțiile de învă țămînt
superior au fost vizitate de peste 3000  de elevi
din toate zone le Moldovei.

La Universitatea de Științe Agri cole și
Medicină Veterinară „Ion Io nes cu de la Brad” din
Iași (USAMV) activitățile din cadrul Școlii Altfel
au fost reunite sub denumirea de „Porți deschi -
se permanent”. Pe par cursul celor cinci zile,
apro ximativ 2500 de elevi din județele Moldo -
vei au vizitat facultățile din cadrul universității,
biblioteca, laboratoa rele 3D, Ferma „V. Adama -
chi”, bi o  baza, baza sportivă, Aula Magna și can -
tina USAMV Iași. „Cel mai a pre ciat a fost Cen -
trul de Vizua li za re Avansată, unde tinerii au a -
vut posibilitatea să vadă cum se poate studia cu
ajutorul tehnicilor inovative din domeniul IT,
cum ar fi teh no logia 3D. De asemenea, elevii s-
au arătat interesați și de consul ta țiile demons -
trative din clinicile de medicină veterinară sau
de labora toarele de cercetare și utilajele agri -
cole”, a declarat Marilena Șchiopu, responsabil
al Departamentului de Promovare și Imagine la
USAMV Iași.

De asemenea, și la Univer sita tea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) grupurile
de elevi au vizitat fiecare dintre cele 11 facul tăți.
În cadrul vizitelor, elevii au pu tut participa la
experimente în la bo ratoarele de robotică și inte -
li gență artificială, în laboratoarele de calcula-
toare încorporate sau la experimente privind
energia regene ra bilă hidro și eoliană. „La TUIAȘI,

totul s-a desfășurat conform desfă șurătorului și
deși nu avem încă un număr concret al elevilor
care ne-au vizitat universitate, a fost o me die de
aproximativ trei - patru cla se la fiecare faculta -
te”, a declarat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, pro -
 rector pe relații internaționale și ima gine uni ver -
sitară la TUIAȘI. De ase menea, elevii au fost pre -
zenți la High School Science Projects, ma ni fes -
ta re în cadrul căreia au fost prezentate rea li ză -
rile individuale sau colective ale elevilor și ca -
dre lor didactice din învățămîntul pre universitar.

Și Muzeul Literaturii Române (MLR) a or -
ganizat în această peri oa dă o serie de eveni-
mente pentru elevi. În afara expozițiilor perma -
nente au fost organizate și unele temporare, Mu -
zeul Vasile Pogor găz  duind și expoziția „Chic.
Doam ne de altădată”. „De obicei încura jăm co -
pi ii să participe la prezen tă rile pe care le avem
și au fost im pre sionați atît de expoziția perma -
nentă cît și de obiectele expuse în cadrul «Chic.
Doamne de altă da tă». Pînă în momentul de față
muzeul Vasile Pogor a fost vizitat de 400 de e -
levi și adulți însoțitori”, a de cla rat Andreea Ta -
cu, muzeograf la muzeul Vasile Pogor. 

„Să știi mai multe, să fii mai bun” este un
pro gram care se des fă șoară anual pe parcursul
unei săp tămîni din al doilea semestru șco lar și
constă într-un orar special for mat din activități
cu caracter non-formal. În același timp s-a deru -
lat și „Iași Science Festival”, organizat de Uni -
versitatea „Ale xandru Ioan Cuza”(UAIC) în
par  teneriat cu Uni versitatea de Medi cină și Far -
macie „Grigore T. Popa” (UMF). n

Peste 10.000 de elevi din 200 de
școli au participat săptămîna tre   -
cută la prima ediție a Iași Science
Festival. De pe 6 pînă pe 9 aprilie,
elevii și profesorii din învățămîntul
preuniversitar au luat parte la eve -
nimentele organizate la Univer -
sitatea de Medicină și Far macie
„Gri gore T. Popa” (UMF), Univer -
sitatea „Alexan dru Ioan Cuza”
(UAIC), filialele Acade mi ei Româ -
ne și Palas Mall.

La UAIC, elevii au vizitat cam -
pusul uni ver sitar și laboratoarele
din Facultățile de Biolo gie, Chi mi e
și Fizică, unde au participat la ex -
pe rimentele realizate de cerce tă tori.
„Celor mai mici le-am pre zen tat
universitatea pe în țelesul lor. Le-
am explicat cît de mare es te uni -
versitatea si am făcut com pa rația
cu un oraș, pentru că a vînd 26.000
de studenți și 2000 de angajați,
chiar se aseamănă cu un oraș. Apoi
i-am dus să viziteze A ula, Muzeul
Univer si tății și tur nul de apă de

unde au putut ve dea orașul de sus.
În schimb, lice enilor li s-a făcut o
prezentare un pic mai tehnică și le-
am po vestit despre admitere sau
despre viața de stu dent”, a decla -
rat Alexan dru Grigoraș, adminis-
trator financiar la Departamentul
Media de la UAIC. 

Totodată, copiii au participat și
la ateliere practice în care au în vățat
cum se restaurează o carte veche la
Facultatea de Teologie sau ca re este
legătura dintre mate ma tică și in -
for  ma tică la Facultatea de Mate ma -
tică. În paralel, s-a orga nizat și o
serie de conferințe pe te me din
știință, tehnologie, astro fi zică, pro -
iecte pla ne ta re sau des pre evoluția
umană.

Și la UMF s-au organizat tu ruri
ghidate în laboratoarele fa cul tă -
ților, însă atelierele, con fe rin țele și
experimentele nu au avut loc în in -
cinta universității, ci într-un pavi -
lion amenajat în fața acesteia, de -
numit Arena Știin țe lor Medi ca le.

E venimentele organizate de UMF
au fost încadrate în patru categorii:
„Săptămîna Cre  ierului într-o nu -
că” , „Sal va to rii de Vieți”, „Se  cre -
tele Corpu lui Uman” și Kid’s Lab.
Elevii au învățat pe ma nechine
specia li za te mane vre de resuscitare
și au vă zut cum se manifestă u ne le
sim ptome. „Au fost foarte curioși și
au tras de toate manechinele cît au
pu tut ei de tare. În rest, am în cer -
cat să-i învățăm lucruri esen țiale,
ca atunci ce tre buie să facem du pă
ce sunăm la 112, pentru a mai
îmbunătăți vi teza de reacție în ca -
zurile de prim-ajutor. Am mai si -
mulat, de exem plu, ce se întîm plă
dacă deo dată, bunica cade pe jos
în grădină, iar nepo țeii sînt sin guri
la fața locului. Cu unele gru puri
mai mari, de liceu, am făcut chiar
și o re sus citare cardio-pul mo na -
ră”, a decla rat Radu Toa der, volun-
tar al eveni mentului. 

Tot la A re na Științelor Medi -
cale, elevii au mai putut a fla cum
func țio nea ză iluziile optice, unde
ajung exact simțurile în creier, de

ce se trans formă a pa în gheață, iar
cu aju to rul unui ma nechin, au
văzut cum apar copiii. 

La Academia Română, pe lîn gă
expe ri men tele și prezentările din
filiale, au mai avut loc și con ferințe
ținute de personalități a ca demi ce.
Academicianul Bog dan Simio nes -
cu le-a po vestit parti ci pan ților des -
pre cei mai mari chi miști români,
dr. Florin-Teodor O la ru a explicat
graiul de la sate, dr. Geor ge Bodi a
vorbit despre viața spirituală a
populațiilor pre is to rice, iar dr.
Cătălina Miha la che a prezentat
schim bările din învăță mînt din
secolul al XIX-lea pînă astăzi. 

De asemenea, în A trium Pa las
Mall s-au proiectat fil  me docu men -
tare științifice și din dome niul
tehnologiei și s-au dez bătut îm pre -
ună cu participanții teme ca tele-
portarea sau zbo rul spre Cos mos. 

Iași Science Festival este or -
ganizat de Aso ciația Pro Events și
se afiliază proiectului „Să știi mai
multe, să fii mai bun!”. n

de Iulian BÎRZOI| iulian.birzoi@opiniastudenteasca.ro

La eveniment au participat peste 10.000 de elevi din 200 de școli.

La activitățile organizate de universități și
Muzeul Literaturii Române au participat
peste 3000 de elevi din zona Moldovei.

Elevii au luat locul studen]ilor timp de o s\pt\mîn\
de Mădălina OLARIU | madalina.olariu@opiniastudenteasca.ro



Vechi de peste 3000 de ani, Paș -
te  le își are originile în religia mo za -
i că. „Pesach” înseamnă în e brai  că
„protecție” sau „trecere pe lîn gă”
și marchează sfîrșitul scla vi ei e vre -
ilor în Egipt. Sărbătoarea du rează
opt zile și începe în a 15-a zi a pri -
mei luni a anului ebraic (Ni san),
ca re prevestește primăvara. Spre
de osebire de Paștele creștin, care

ca de duminica, Pesach-ul poate
cădea în orice zi a săptămînii. În
pri mele seri a Pesach-ului se ține o
masă specială numită Seder, în
tim pul căreia se repovestește isto-
ria evreilor care au plecat de pe pă -
mîntul faraonilor pentru a-și ob ți -
ne libertatea. În timpul ei, se citește
și se cîntă din Haggadah, o cule ge -
re de pasaje din Cartea Sfîntă. Cu -
vîn tul „haggadah” înseamnă „a
spu ne”. Toată mîncarea cu drojdie
din casă trebuie vîndută sau arun -
ca tă înainte de începerea săr bă to -
rii. La cină se mănîncă numai din
far furii și cu tacîmuri care se fo lo -
sesc doar la Pasach și Hanukah (A -
nul Nou evreiesc). Pe masă mai
sînt încă patru căni de vin care
sim  bolizează cele patru etape ale
dez  voltării națiunii, eliberare, ple -
carea din Egipt, izbăvire și triumf.
Pe cîteva șervețele din pînză se
pun bucățele de pască (mața), nu -
mi te aficomen și se ascund prin ca -
să, iar la sfîrșit, copiii trebuie să le
găsească. Spre deosebire de pască,
mața evreiască nu conține drojdie. 

Atît evreii cît și creștinii merg
în ultima seară de Paște și aprind
cî te o lumînare pentru fiecare per -
soană dragă care le-a murit, iar u -
ne le familii merg la cimitir înainte
de răsăritul soarelui și dau de po -
ma nă colaci și bomboane. Creștinii
din unele sate din județul Cluj
obiș nuiesc să împodobească o
cren guță de brad cu nouă covrigi,
no uă turte, nouă bomboane, pe

care o duc la biserică pentru a fi
sfin țită. Însă acest obicei e practicat
de familia care a pierdut pe cineva
drag în ultimul an. După slujbă,
dul  ciurile sînt împărțite copiilor și
oa  menilor săraci, iar ramura goală
este pusă pe mormîntul celui care
nu mai este. În alte părți, cojile de
ou roșu plutesc pe apă pentru a în -
știința morții că Paștele a sosit. Da -

că la catolici și ortodocși urarea de
Paș te este „Hristos a înviat!”, pen-
tru evrei salutul e „La anul, la Ie -
rusalim!”.

Cu udatul, la crucificat
Paștele se sărbătorește în toată

lumea, obiceiurile diferind nu doar
de la un continet la altul, ci și de la
o regiune la alta. Spre exemplu, la
noi, în Transilvania se practică
mer  sul cu stropitul sau udatul. O -
bi  ceiul datează din timpurile pă -
gî ne și simbolizează viața și fertil-
itatea, fiind pare-se preluat de la
po parele germanice. Din pers pec -
tivă creștină, cutuma amintește că
e vreii i-au stropit cu apă pe adepții
lui Iisus, în timp ce aceștia îm păr -
țeau Vestea Învierii. Băieții adunați
în grupuri merg la fete acasă a do -
ua zi de Paște, unde întreabă pă rin -
ții fetelor dacă primesc cu udatul,
în timp ce rostesc urmatoarea cîn -
tare „Am auzit că aveți o floare fru -
moasă, am venit s-o udăm să nu se
ofilească”. Ei stropesc fata cu par -
 fum, după care sînt răsplătiți cu o -
uă roșii, băutură și prăjituri. 

Un joc tradițional, care se trage
din timpul triburilor germanice,
este Eierlaufen, sau cursa cu oul și
lin gura. Inițial, ouăle vopsite se
ros togoleau de pe un deal, și cîș -
tiga cel care reușea să prindă cît
mai multe deodată. Astăzi se or ga -
ni zează astfel de concursuri în a
doua zi de Paște, dar participanții

trebuie să fugă cu lingura de lemn
între dinți, în care se găsește un ou.
Într-o altă variantă, părinții ascund
ou ăle și-i lasă pe micuți să le gă -
sească. În America practica a de -
venit celebră odată cu promovarea
ei chiar pe peluza Casei Albe. De a -
proape 130 de ani, aleșii ame ri ca  ni -
lor îi invită pe copii și pe părinți să
ia parte la acest eveniment. Jocul
era practicat și de sașii din Tran sil -
va nia, iar de anul trecut, Forumul
De mocrat al Germanilor Sibiu îm -
pre ună cu re pre zentanții Bisericii
Ca tolice din oraș au reînviat obi ce -
iul.

La celălalt capăt de lume, în Fi -
li pine există o tradiție sîngeroasă
de Paște. Cu această ocazie, are loc
Fes tivalul Moriones care îi evocă
pe soldații romani participanți la
cru cificarea Fiului Domnului. Ri -
tua lul Postului Mare din provincia
Pam panga este o sărbătoare neo -
biș nuită. Cei mai curajoși cre din -
cioși merg anual pe un deal cu o
cruce de lemn în spate, după care li
se bat cuie în mîini și picioare, fiind
răstigniți pe cruci. Ei cred că,
suferind aceleași chinuri ca și Iisus
Hristos, vor fi mîntuiți, sau li se vor
întîmpla minuni de-a lungul vie ții.
Mai mult de jumătate din po pu -
lația filipineză este de religie

catolică, iar străinii sau cei de alte
confesiuni au dreptul să participe
doar ca simpli spectatori. În timpul
evenimentului, este interzis fil ma -
tul sau fotografiatul, căci „răs tig ni -
ții” pot fi luați în derîdere sau chiar
criticați.

Ţup-ţup peste mielul lui
Dumnezeu 

Iepurașul care aduce ouă roșii
provine de pe meleaguri germane
și simbolizează fertilitatea. Prima
apariție a iepurașului ca simbol al
Paștelui a fost menționat în cărți în
jurul anului 1500. Germanii sînt,
de altfel, primii care au inventat
dulciurile în forma de iepurași, la
1800, din aluat și zahăr. 

Simbolul iepurelui își are sor -
gin tea în festivalurile păgîne de -
dicate zeiței Eastre. Legenda spu ne
că aceasta a găsit într-o iarnă o
pasăre rănită pe cîmp. Pentru a-i
salva viața, zeița a transformat-o
în tr-o iepuroaică, ce putea să de -
pună ouă. Ca să îi mulțumească bi -
ne făcătoarei sale, iepuroaica de co -
ra ouăle făcute și i le dăruia zeiței.
În America, această tradiție a ie pu -
ra șului de Paște, ce aduce ouă vop -
si te copiilor cuminți, a fost adusă
de emigranții germani. 

Dacă iepurașul de Paște nu este

recunoscut ca simbol religios, fiind
mai degrabă unul comercial, care
prinde la public, cel al mielului are
rădăcini adînci și dureroase în
istorie. Pentru că egiptenii au re fu -
zat să-i elibereze pe iudei din ro -
bie, Dumnezeu a trimis asupra lor
zece pedepse, cea mai aspră fiind
moartea celor întâi născuți. Pentru
a-i feri pe iudei de această pe deap -
să, le-a poruncit să sacrifice un
miel și să ungă cu sîngele acestuia
toa te pragurile. Astfel, în ziua de
14 Nisan, fiecare familie iudaică a
sacrificat un pui de oaie, pe care l-
a mîncat cu azimă și ierburi amare.
A zi ma simbolizează robia și chinu -
ri le îndurate în sclavie, iar ierburile
amare semnifică viața petrecută de
israeliți ca robi în Egipt. Pentru creș -
tini, Sfintele Paște reprezintă tot o
trecere, dar nu de la sclavie la li -
bertate, ci de la moarte spre viață.
Mielul este una din reprezentările
lui Iisus Hristos, care se jertfește
pen tru mîntuirea neamului ome nesc. 

Sărbătoarea pascală reunește
mo zaici, catolici și ortodocși de
pre  tutindeni în celebrarea unei
sărbători religioase, cu o puternică
încărcătură morală, ce surpinde
într-o cheie aparte o adevărată
încleștare între bine și rău, veselie
și tristețe, viață și moarte. Din care
cîștigat este cel ce care reușește să-
nvie în fiecare an, din suferință. n
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Paștele, de la răstignire la iepuraș
Tradiţiile care îmbracă
sărbătoarea diferă de la o
ţară la alta.

Sărbătoarea pascală este, de
veacuri, una dintre cele mai
importante forme de manifestare

spirituală a credincioșilor, fie ei evrei
sau creștini. În timp, de la
comemorarea libertăţii, a mîntuirii
prin credinţă și durere, Paștele s-a
transformat și într-o sărbătoare a
comercianţilor, fastului și exceselor.
Dacă unii stau în jurul mesei cu
familia și spun rugăciuni, alţii
urmează calea răstignirii în speranţa
unei vieţi mai bune.

de Ana-Maria BUCUR | anamaria.bucur@opiniastudenteasca.ro
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în apropierea Paștelui se produc
peste 90 de milioane de
iepurași de ciocolată.

cel mai mare iupure de ciocolată
cîntărește 4 tone și are o înălţime de 3

metri și 72 de centimetri

Pasca creștină și pasca evreiască.

4
tone

90
milioane

Cei mai curajoși cre din cioși merg anual pe un deal cu o cruce de lemn în spate.
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Atît Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC), cît și Univer si -
ta tea de Științe Agricole și Me di ci -
nă Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad” (USAMV) au instalate came -
re de supraveghere în campus, însă
doar parțial. La UAIC, căminele din
complexele Tîrgușor și Codrescu,
dar și Gaudeamus și Akademos
sînt supravegheate în interior și

exterior, de cel puțin zece ani. În
raportul din 2010 pentru dez vol ta -
re instituțională și activitate admi -
nistrativă al UAIC, pe lista pro iec -
telor propuse, însă care nu s-au re -
alizat din cauza lipsei de fonduri se
află și cablarea cu sisteme de su -
pra veghere video a complexului Ti -
tu Maiorescu. În cazul USAMV, do -
tarea cu astfel de sisteme s-a făcut
în 2011, pentru majoritatea cămi ne -
lor și pentru cantina din Tîrgușor
Copou. De asemenea, și căminele
Universității de Medicină și Farma -
cie „Grigore T. Popa” (UMF) au fost
dotate cu camere de supraveghere
încă din anul 2009. Astfel, căminele
1 Mai A, 1 Mai B, T22, 30 Decem -
brie P9, 30 Decembrie P10, C9, E1,
E5 au instalate cîte patru camere în
colțurile clădirilor.

Doar la Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” (TUIAȘI) sînt
instalate camere video atît în jumă -
tate din numărul căminelor, cît și în
exteriorul acestora sau în peri me -
trul campusului. Astfel, căminele
T7, T8, T14, T15, T17, T20 și T21 au

sisteme funcționale de supra veghe -
re, care stochează imagini pe ser ve -
rul existent în cămin. Primele ca -
me re în campus au fost instalate în
2002 și înregistrau imagini alb-ne -
gru. „Camerele își fac treaba, iar tu
ca student ești liber să faci ce vrei,
dar dacă greșești ești sancționat.
Nu se uită nimeni în mod constant,
doar în momentul în care apar re -

clamații”, a declarat Bogdan Bu dea -
nu, director al Direcției pentru Ser -
vicii Studențești de la TUIAȘI. 

Acesta susține că su prave ghe -
rea în cămine este necesară în pri -
mul rînd pentru a evita problemele
cauzate de cei din afara campusu-
lui. „Am avut acum doi ani cazuri
cu hoți care veneau tocmai din Bra -
șov, intrau în cămine cînd toată lu -
mea dormea, luau laptopuri și tele-
foane pe care le vindeau în Bucu -
rești și apoi se întorceau în Brașov.
Și asta se întîmpla pentru că stu -
denții de multe ori nu mai încuie
ușa și mai mult de trei secunde nu
durează ca să ți le ia. E un mediu cu
o densitate mare de locuitori, unde
studenții nu se cunosc toți între ei
și hoții pot acționa repede”, a mai
adăugat Bogdan Budeanu.

Pentru diminuarea ratei infrac -
ționalității, una dintre măsurile ca -
re a fost luată în campusul „Tudor
Vladimirescu” a fost instalarea a 55
de camere de supraveghere în ex -
teriorul căminelor și pe alei, printr-
o investiție de aproximativ 40.000

de euro, în luna decembrie a anului
trecut. Sistemul face posibilă sto-
carea imaginilor timp de 30 sau 45
de zile, termenul legal fiind de mi -
 nimum o lună, pe un server care se
află în Oficiul IT din căminul T19.
Pentru că sistemul permite instala -
rea a 64 de camere, în viitor vor mai
fi puse încă nouă camere în incinta
campusului. „Pînă să fie acest sis-
tem, la un interval de patru ani se
mai puneau camere în cămin. De
data aceasta am preferat să facem
un sistem extern mai eficient. Am
observat că în general aceste sis-
teme au un impact psihologic foar -
te bun asupra unui eventual hoț,
pen tru că în momentul în care aces-
ta vede camera, se sperie”, a preci -
zat directorul DSS. Această măsu ră
a fost luată ca urmare a con flic telor
sau altercațiilor care se iscau în zo -
na campusului și pentru a spo ri
securitatea studenților. Con form
directorului DSS, această in vestiție
s-a dovedit a fi una foarte e fi cientă.
„Zonele care pînă atunci e rau
periculoase, acum sînt liniștite și
lipsite de altercații. Sau în cazul în
care mai există incidente de a cest
gen, prin intermediul imagini lor îi
putem identifica pe cei implicați.
De exemplu, doi studenți s-au gîn -
dit într-o seară să rupă oglinzile de
la opt-nouă mașini, creînd pagube
de aproximativ 100 de milioane, în -
să au fost prinși și au dosar penal.
Sau după un meci de fotbal, un
grup de studenți s-a gîndit să spar -
gă cauciucurile tuturor mașinilor
cu numere de înmatriculare din
județul respectiv”.

Securitate în perspectivă
Deși campusurile univer sită ți -

lor sînt supravegheate de camere
video, acestea sînt verificate doar
în cazul sesizărilor primite de la
studenți sau dacă reprezentanții
Poliției solicită înregistrările. „Nu

există o persoană care să se uite per -
manent la imagini, ci doar cînd se
în tîmplă ceva. În unele cazuri se ve -
rifică zilnic, la sfîrșitul zilei”, a de -
cla rat ing. Adrian Neagu, director
general administrativ al USAMV.
De asemenea, în cazul camerelor si -
tuate în interiorul căminelor, a ces -
tea sînt supravegheate de către paz -
nicii fiecărui cămin în parte.

În viitorul apropiat, univer si tă -
țile ieșene își doresc să crească nu -
mărul camerelor video din cam pu -
suri. Avînd în vedere că la UAIC
campusul Titu Maiorescu este sin -
gura zona nesupravegheată, insti -
tu ția și-a propus ca odată cu rea bi -
litarea căminelor C5, C6, C7 și C8,

acestea să fie și supravegheate vi -
deo. „Intenționăm să dotăm și aco -
lo cu camere, pentru că ajută foarte
mult. De exemplu, acum doi ani în
preajma căminului C6 o studentă a
fost atacată cu un cuțit și nu s-a mai
găsit agresorul. Dacă ar fi fost su -
pra vegheată zona, măcar l-am fi
identificat”, a declarat ec. jr. Gheor -
ghe Amarandei, director al Direc -
ției pentru Servicii Social Stu den -
țești (DSSS). Pînă la începerea no -
ului an universitar, UAIC și-a
propus ca și cantina Titu Maio res -
cu să fie supravegheată atît în in -
teriorul clădirii, cît și în exterior.
„Ne-am dori să realizăm acest lu -
cru pentru că de-a lungul vremii am
avut persoane care au forțat noap -
tea ușa și au încercat să fure. În in -

terior, camerele de luat vederi ar fi
utile pentru a vedea cum își fac da -
toria doamnele de la bucătărie sau
de la casierie sau dacă se comportă
adecvat cu studenții”, a mai adă u -
gat directorul DSSS. 

De asemenea, USAMV și-a pro -
pus ca în viitorul apropiat să fie in -
stalate camere video și în inte ri orul
universității, însă la momentul ac -
tual se află doar la stadiul de ide e. 

Tot pentru începutul anului vii -
tor și-a propus și TUIAȘI să spo -
reas că securitatea din campus prin
introducerea unui sistem de acces
în cămine pe bază de carduri, dar și
a unui sistem pe bază de bariere
pentru studenții care au mașină.

„Astfel fiecare student va avea pro -
priul card, care să spunem că va cos -
ta aproximativ cinci lei și pe care îl
va preda la finalul anului. În cazul
în care un decan al unei facultăți ia
decizia ca și intrarea în facultate să
se facă pe baza cardului, trebuie
doar să cumpere cititoare”, a de cla -
rat directorul DSS al TUIAȘI. 

Deși pentru mai multă sigu ran -
ță, ima ginile ar necesita și o moni -
torizare permanentă, repre zen tan -
ții instituțiilor de învățămînt supe -
rior spun că această măsură este
una realizabilă doar teoretic, fiind
necesar un număr mai mare de an -
gajați pentru a supraveghea constant
activitatea din campusuri, chiar da -
că acest lucru ar fi „100% pro fesio -
nist și sigur”. n
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Securitatea studen]ilor ie[eni, o imagine
static\ pe monitoarele universit\]ilor

În ultimii ani, în campusurile
insituţiilor de învăţămînt
superior ieșene au fost 

instalate camere de supraveghere
video, cu scopul de a spori
siguranţa studenţilor. Însă
niciunul dintre campusurile
ieșene nu este supravegheat în
proporţie de 100%. În majoritatea
cazurilor, jumătate din clădiri
sînt monitorizate, însă imaginile
stocate pe servere sînt 
urmărite doar după înregistrarea
cazurilor de furt sau agresiune.
Cu toate acestea, reprezentanţii
universităţilor susţin că datorită
acestor sisteme rata
infracţionalităţii a scăzut în mod
considerabil.

După instalarea sistemelor de supraveghere în campusuri, rata de infracționalitate a scăzut.

de Mădălina OLARIU | madalina.olariu@opiniastudenteasca.ro    

Deși campusurile  sînt supravegheate de camere video, acestea sînt verificate doar în cazul
sesizărilor primite de la studenţi sau dacă reprezentanţii Poliţiei solicită înregistrările. 
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Doar la Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” (TUIAȘI) sînt instalate camere video
atît în jumă tate din numărul căminelor, cît și
în exteriorul acestora sau în peri me trul 
campusului. Sistemul de supraveghere a
costat aproximativ 40.000 de euro.

Avînd în vedere că la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” campusul „Titu
Maiorescu” este sin gura zonă
nesupravegheată, insti tu ţia de învăţămînt 
și-a propus ca odată cu rea bi litarea
căminelor C5, C6, C7 și C8, acestea să fie și
supravegheate vi deo.
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Facultatea altfel,
năravurile la fel

Esimplu să spunem că o facultate făcută pe gustul
studenţilor va fi una în care va predomina studiul,
practica, cursurile interactive și orele petrecute cu

folos pentru formarea profesională. Adevărul trist este însă
că o astfel de facultate nu există nici măcar în imaginaţia
profesorilor. Studenţii ar vrea un loc unde dacă vin mahmuri
să nu fie prea multă gălăgie, unde cursurile să se ţină doar
dacă nu este altceva mai important de făcut în ziua
respectivă. Un loc în care, dacă nu ai chef să te duci, nu îţi
spune nimeni nimic, dar îţi dă în continuare o diplomă.

O lene în plus, o lene în minus
nu poate afecta un creier ce mun ceș -
te zi de zi. Te scoli din pat, te întinzi,
mai caști puțin și ești în picioare mai
de vre me decît te așteptai. E ora
14.48, ai uitat de ceasul deșteptător,
de me lo dia care în fiecare dimineață
îți irită ure chi le cu sunetul „e timpul
să te tre zești, trebuie să pleci la ore”.
Ești la cîțiva pași distanță de uni ver -
sitate, însă re nu mitul autobuz al aces -
 teia e mereu la ușile tale. Nu te gră -
beș te, te așteap tă ca un cîine milos fă -
ră a scoate nici un sunet. E creat spe -
cial pentru tine și îți stă la dispoziție
din prima zi de cînd ți-ai depus do -
sarul.

Dacă înainte te rugai să ai o notă
de trecere, ca să îți poți continua stu -

di ile, acum uiți de acel carnet prăfuit cu notele de la liceu și pășești vioi
în noua sală de curs. Ești student, iar acele cifre pentru care trebuia să
muncești ani buni acum nu mai au nici o valoare. Ba mai mult, ești
bugetar, iar Guvernul îți mai achită și lenea.

Toată noaptea ai petrecut-o în club cu prietenii. Nu îți mai aduci ni -
mic aminte după a cincea sau poate a patra sută de grame. Le-ai încercat
pe toate, de la votcă, la tequila, iar trupul îți saltă în ritm de dans. Acum,
condus de șoferul autobuzului pînă în sala de curs, nu îți mai vezi gașca
matolită de ieri, însă ești fericit că fumul de țigara, ce a acoperit întreaga
cameră, îți umple plămînii cu o doză de aer „curat”, iar mirosul de cafea
te ademenește. Cîteva fete îți flutură din mîini, iar tu le recunoști ca fiind
acele fuste care dansau în fața ta. Ești mîndru că ai putut să îți mai aduci
aminte ceva. Proful e în fața ta, tot ce vorbește e ca o muzică de fundal.
Nu poți spune că e bună, dar nici rea. Mai ciulești urechile din cînd în
cînd și îl mai zărești ca prin ceață. Nimic mai mult, doar e universitatea
ta de vis. n

Ne plac scurtăturile și horos -
copurile. Să ajungem mai repede
un de vrem, nu neapărat unde tre -
bu ie și să știm ce ne-așteaptă cînd
ajungem. Atît de mult încît nu mai
apucăm să ne gîndim dacă e mu sai
să ne îndreptăm într-acolo sau da -
că n-ar trebui, cumva, să ne arun căm
cu capul înainte, fără să știm în ce
fel de pămînt o să ne înfigem tăl pi -
le. Există, de exemplu, studenți ca re
cred că n-ar fi nici o problemă da că
ar arde niște trepte și-ar ajunge di -
rect după catedră. Unii s-ar și urca
pe ea. Cît de greu poate să fie? U -
no ra li s-a și spus, cînd își legănau
frații mai mici cîntîndu-le alfa be tul,
c-ar avea stofă de învățători. Atunci,
hai! Să ardem toate etapele și să co -

bo rîm din amfiteatre să vedem ce-
o fi a co lo, după masa de lemn. Ce
dihănii, ce monștri, ce minunății! Oa -
re ne-or muș ca, oare ne-o frînge-n
două, oa re ne-or scuipa cu venin și,
dacă da, vom izbuti să ne mușcăm de
picior ca să-l scoatem? Nu știm. Și
nici nu avem unde citi despre asta.

Nu există loc în care să afli des -
pre ce înseamnă să stai lîngă tablă,
loc în care să ți se dea o scurtătură
cît să boldești puțin ochii înspre bas -
mele, legendele pe care le găsim de -
ja încrustate în băncile facultăților
cînd ajungem aici. Unde-am putea
citi ho roscopul pentru drumul ăs -
ta? Dar scurtătura? Fiindcă, să fim
sinceri, nu prea vrem să riscăm să
ne-ndrep tăm spre catedră, de curio -

zitate, și apoi să o rupem în feri-
cire cînd sîn tem prea aproape ca
să mai renun țăm. Meseria asta de
om cu creta-n mînă e-un mister, dar
din ultima bancă a amfiteatrului par -
că ne-ar ieși și nouă. O prelegere,
două slide-uri, o pildă, o formulă
și-am rezolvat. Apoi ne punem pe
dat note mari ca să fim „de trea -
bă”, facem două șme cherii din ca -
ta log și iată! Facultatea altfel.

Unde am putea noi să citim des -
pre treptele de sus ale univer si tă ți -
lor în care învățăm, despre locu ri le
a lea de care ne și temem dar pe ca -
re ne vedem cu-atîta ușurință ur -
cînd? Sau coborînd. N-am găsit nici
o car te despre asta. Am uitat să
deschi dem, totuși, sufletele celor ca -
re, urcînd, au ajuns cărți și nimeni
n-a venit să-i răsfoiască. n

Ești student,
iar acele cifre
pentru care
trebuia să
muncești ani
buni în liceu
acum nu mai
au nici o
valoare. Ba
mai mult, ești
bugetar, iar
Guvernul îţi
mai achită și
lenea.

Un cocktail din fum și votcă

Săptămîna viitoare, între 14-20
aprilie 2034, universitățile de stat
ieșene vor organiza, sub îndru ma -
rea Ministerului Educației Națio na le
cea de-a doua ediție Pamf-L.E.T., eve -
niment ce are scop drept in for ma -
rea și pregătirea studenților pen -
tru provocările și dificultățile pe
care aceștia le vor întîlni odată ce-
și vor încheia studiile. 

Luni și vineri, instituțiile de
învățămînt superior vor coordona
pentru studenți vizite la sediile
firmelor recunoscute că angajează
absolvenți care au terminat în alte
domenii decît profilul studiat.
„Organizăm aceste întîlniri astfel
încît studenții să poată dobîndi o
serie de competențe interdisci pli -
na re și să se poată reorienta către
alte domenii în cazul în care pro fi -
lul pe care aceștia îl urmează este
inexistent pe piața muncii”, a de -
cla rat unul dintre organizatori. În
cadrul acestor vizite, unele dintre
facultăți organizează și ateliere de
lucru. 

De exemplu, studenții Facultă -
ții de Litere vor avea de pus în r -
aioanele unui supermarket produ -
sele corespunzătoare fiecărui raft

precum și să corecteze eventualele
erori ale celorlalți angajați. La fi -
nal, aceștia vor primi o notă care
va fi trecută în „Catalogul anga ja -
to rilor români”, o diplomă, un cer -
ti ficat de competențe în domeniu
și un bon de masă. Alte activități
presupun împărțirea de pliante pe
stradă sau descărcatul mărfii din -
tr-un tir încărcat, unde li se va mă -
su ra viteza și rezistența. Tururi se
vor organiza și în biblioteci, unde
studenții vor putea exersa sarcini
aproape dispărute precum docu -
men tarea din cărți sau studiatul în
sala de lectură. 

În ultimele două zile ale eveni-
mentului, tinerii vor putea partici-
pa la o consiliere din partea unor
specialiști în privința traseului lor
educațional. Aici, studenții vor pu -
tea afla ce diplome le lipsește din
portofoliul lor personal (ca cea de
tăietor de cartofi roz), ce trebuie să
facă pentru ele, precum și ce
internship-uri li se potrivesc pe
baza notelor din liceu. Deschi de -
rea oficială a Pamf-L.E.T. va avea
loc luni, 14 aprilie, la al patrulea
etaj din Palas Mall. n

Cu viitorul de vînzare

de Doina SÎRBU | doina.sirbu@opiniastudenteasca.ro

Coborîm la catedr\
de Anca TOMA | anca.toma@opiniastudenteasca.ro

Să se facă de-acasă. Facultatea, zic. Să stăm în fața
lap topului, să primim cursurile de-a gata și să n-a -
vem teme și proiecte în echipă. Am putea să ne cu -
noaș tem colegii după un search pe Facebook și pro fe -
sorii după o căutare a CV-urilor pe Google. Și după
adresele de e-mail, bineînțeles. Ar trebui să ne ima -
ginăm noi cum le-ar suna vocile atunci cînd ne răs -
pund la întrebări sau cum le-ar arăta scrisul pe tablă.
Lăbărțat, rotunjit, ascuțit sau ciopîrțit în jumătăți de
cuvinte, care mereu stîrnește un cor de „ce-a scris aco -
lo?” și-un altul de „nu știu, nu-i înțeleg scrisul”. Sen -
ti ment reciproc, de altfel, și pentru profesorii care du -
pă cîțiva ani de predat încep să poarte ochelari, unul

cîte unul.
Să nu existe sesiuni și parțiale, ci doar un fel de

examen suprem la terminarea studiilor. De fapt ar fi
impropriu spus „studii”, mai degrabă o trecere în
revistă a cunoștințelor culese din documente Word și
PDF, care înlocuiesc fișele scrise de mînă de pro fe -
sori. Același scris care e altfel rotunjit din stilou decît
din creta înecăcioasă. Dar n-am avea de unde să știm
cum arată nici caligrafia și nici mîna care diri jea ză
cerneala cînd mai apăsat, cînd mai fugar.

De fapt, ce contează? Afundați în perne și pături
moi, cu provizii culinare la îndemînă, nici nu ne-ar mai
păsa de asemenea detalii. Departe de noi și amintirea
băncilor înguste și a scaunelor prea țepene, ori a pa u -
zelor prea scurte chiar și pentru o țigară. A orelor care
abia se învîrt pe cadranul ceasului de pe ecranul tele-
fonului, mereu aprins. Oricum facultatea e degeaba,
nu? Nu așa zic cei mai mulți studenți? Atunci măcar
să fie pe placul tuturor. n

La școală, din fotoliu
de Cătălina DOBROVICEANU |
c.dobroviceanu@opiniastudenteasca.ro

„

Numărul 482 | 14 - 20 aprilie 2014
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Cum î[i dr\muiesc con[tiin]a studen]ii
care muncesc în timpul facult\]ii
De la vînzători, la angajaţi pentru a completa sondaje,
aceștia se întreţin singuri.

Indiferent de cît de lung e programul, școala rămîne mereu o prioritate.

Sînt studenţi care îi privesc cu ură
și invidie pe colegii lor ce muncesc
în timpul facultăţii. Jumătate

dintre aceștia îi consideră pe cei care
muncesc netoţi, că își sacrifică facul-
tatea în detrimentul unui ban în plus
de buzunar, în timp ce alţii sînt geloși
pe faptul că în loc să-și omoare timpul
în cluburi fac ceva util pentru ei.
Adevărul are însă de multe ori o
componentă socială. Studenţii care
muncesc nu o fac, adesea, pentru a
practica o meserie de viitor sau pentru
a-și putea cumpăra haine din noua
gamă de la H&M. În spatele acestora
există o poveste de biruinţă, de
încăpăţînare, de luptă și de multă,
multă zbatere. Studenţii care-și
sacrifică timpul liber pe bani puţini nu
o fac, de obicei, doar pentru ei.

Ochii Alexandrei au culoarea salcîmilor în ver -
ziți. Doar cînd deasupra li se așterne o pojghiță de
îngrijorare și de dor de casă, verzuiul se diluează
cu lacrimi. Îngrijorare cînd știe că fiecare bănuț din
salariu are drumul stabilit dinainte să îl aibă în mî -
nă: chirie, mîncare, utilități ori reparații pe ici, pe
colo, prin apartamentul în care iarna căldura iese prin
pereți mai repede decît din calorifer. Și dor de casă
pentru că programul de aproape nouă ore pe zi,
cîte cinci zile pe săptămînă, o apasă ca un bolovan
și o ține legată de Iași ca o ancoră. 

De un an lucrează la un magazin de haine și
fie care oră e un maraton printre umerașe sau o pro -
bă de ridicat greutăți în depozit, unde trebuie să
care cutii de colo, colo, atunci cînd nu e altcineva
să o ajute. Iar zilele libere încearcă să le împace cu
programul de la facultate sau, cînd se mai ni me -
reș te un weekend gol, se întoarce la părinți, în Tîr -
gu-Neamț. Acum e în ultimul an de studiu, la Jur -
nalism, însă în anul I mergea săptămînal acasă. „Ce
zile, acum dacă ajung o dată pe lună. Mi se face dor
de părinți foarte repede și e un sentiment tare urît.
Uneori îl simt ca pe-un gol în stomac. Să nu mai
zic că și acum, după aproape trei ani de cînd sînt în
Iași, plîng mereu cînd plec de-acasă”, iar verzuiul
se întunecă iar. 

Goluri în stomac mai sînt și atunci cînd o zi în -
trea gă mănîncă doar un sandviș cu margarină, iar
cînd ajunge la zece seara acasă, abia dacă mai reu -
șeș te să își prepare ceva, de oboseală. Însă ai ei nu
află nimic pentru că ea nu vrea să le spună. „Simt
uneori nevoia să mă descarc și să vorbesc cu cineva
despre problemele care tot apar. Dar evit să vor besc
cu mama despre asta pentru că are și ea acasă pro -
ble mele ei și prefer să discut orice altceva. Și nu îi
spun niciodată că mi-e dor de ea pentru că încep
să plîng și nu vreau să mă audă așa.” În schimb,
ori de cîte ori merge acasă, mama o întîmpină cu
toate bunătățurile care îi plac ei și, cît stă la masă,
o descoase de toate necazurile.

Părinții sînt amîndoi pensionari, așa că Ale -

xan dra încearcă să își împartă salariul cît să nu le
mai ceară și lor bani. „Orice aș avea nevoie, nu le
cer părinților. M-au ajutat destul doi ani de zile”,
răstoarnă cu hotărîre cuvintele. Mărturisește că u -
ne ori se gîndește dacă nu cumva s-a aruncat prea
repede în ape prea adînci. Însă chiar dacă la în ce -
put nu a știut să înoate, a dat din mîini și din pi -
cioa re pînă aerul i-a năvălit din nou în piept. „Mai
apoi îmi revin și îmi spun că dacă prin decizia asta
înseamnă să le fac un bine persoanelor pe care le
iubesc cel mai mult, atunci merită. Și vreau să îi
fac mîndri, să le arăt că truda lor pentru mine nu
a fost în zadar!” n

Dorul de casă, înghiţit pe stomacul gol
de Cătălina DOBROVICEANU | c.dobroviceanu@opiniastudenteasca.ro

În bucătăria de la etajul al treilea
din căminul studențesc C8 miroase ape -
tisant. Elisabeta Popa își gătește o por -
ție de ficăței, fiindcă ei nu are cine să îi
trimită pachet. Este studentă la Facul -
ta tea de Jurnalism în primul an. A do rit
să meargă la Facultatea de Filosofie ale
cărei cursuri le-a și urmat, dar doar pen -
tru un an. „Am renunțat pentru că nu
era de viitor, dar acum regret”, spune
tînăra cu ochi albaștri. Îi place jur na -
lis mul pentru că, pe lîngă povestea ei,
mai poate afla altele în oamenii din
jurul său. Nu se mulțumește cu ce se
ocupă, dar nu are de ales. Firma de son -
daje la care lucrează acum „Daeda -
lus”, are un program care îi permite să
ajungă și la cursuri. Indiferent de cît
de mult sau puțin a lucrat la ei, nu a
cîștigat niciodată mai mult de 300 lei.

„Am întîlnit îngeri pe pămînt”
„Am lucrat ca ospătar, ca baby si tter.

Lucram și cînd eram acasă, în Galați,
pentru că medicamentele mamei cos -
tau 500 de lei, iar pensia ei de boală era
700 de lei. Oricum, ăia erau toți banii
noștri. Avea un cocktail de boli, nu pu -
tea munci”, povestește fata. Toți cei opt
copii trăiau dintr-o alocație mică și o
pensie de boală. Își plimbă tăcută pri -
vi rea pe pereții din bucătărie și apoi se
uită pe fereastră de parcă ar vrea să zboa -
re. În 2012, cînd tînăra avea de dat exa -
menul de bacalaureat, mama ei a mu -
rit. Avea insuficiență ventriculară stîn -
gă, iar trupul ei nu a rezistat ope ra ției.
Pentru că banii erau puțini, lucra pe
unde avea ocazia, iar la școală ajun gea
cînd era liberă.

„Știi, am întîlnit îngeri pe pămînt”.

Un surîs pare că ascunde un secret ști -
ut numai de ea. Îngerii ei sînt oamenii
care au ajutat-o atît în momentele gre -
le, cît și în fiecare zi a vieții. Prieteni
de-ai familiei îi mai trimit mîncare, iar
preoții de la biserica Sfinții Trei Ierarhi
din Galați o ajută cînd au ocazia. „Eu
și Alex, fratele meu mai mic, avem o
tra diție de sărbători. Mergem și îi co -
lin dăm pe toți cei care ne-au fost ală -
turi”, iar zîmbetul i se lărgește. 

Sufletul ei se împarte între două ora -
șe. Iașul reprezintă puterea ei de a mer -
ge mai departe, dorința de a avea o
via ță mai bună. Galați este acasă, aco -
lo unde o știe aproape toată lumea. Aici
nu cunoaște multe persoane, dar nici
nu ar dori asta. „Dacă află povestea mea,
oamenii tind să mă ajute din milă. As -
ta e absurd, nu am nevoie de mila ni -
mă nui”, iar vocea blîndă care po me -
nea de ființe divine, devine mai ho tă -
rîtă, aproape luptătoare.

Tatăl ei este plecat în Italia unde
lucrează ca mecanic. Le trimite bani
celor trei copii pe care îi mai are în
țară, dar puțini și la o distanță mare de
timp. Vorbește despre el cu o oarecare
ră cea lă în glas. În Iași mai are doi frați,
unul mai mare, care a terminat facul ta -
tea și unul la liceu. „Îmi aduc aminte
că plo ua și eu am fost pe jos, din
Copou pînă în Tudor, ca să împrumut
trei lei pentru o cutie de pate. Eram
lihnită de foame și nu aveam de la cine
împrumuta bani”, povestește Elisa be ta.
Acum se amuză de acele momente și
nu îi vine să creadă că îi merge puțin
mai bine. Suficient de bine încît să
împartă fra ți lor ei, pe lîngă pensia de
urmaș de 300 de lei, și un buchet de
zîmbete de în cu rajare. n

O floare crescut\ între ora[e
de Ana-Maria BUCUR | anamaria.bucur@opiniastudenteasca.ro
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Fumează de la șase ani, a spart
ma gazine de pe la opt ani. Cînd nu
spăr gea magazine și nu avea țigări,
lua un borcan de acasă și strîngea
chiș toacele de pe drum ca să-și fa -
că o țigară. Făcea una atît de groasă
și de tare încît nu mai avea nevoie
să fumeze vreo două-trei zile. A în -
ce put să se drogheze de la 14 ani,
dar cînd a văzut cît e de dăunător,
s-a lă sat, deși ceilalți „tovarăși” con -
ti nuau. Chiar dacă avea un anturaj
de go lani încă de mic, el povestește
că în totdeauna a fost mai moderat,
„fe ti ța grupului”. Dar ținea totuși

pa sul cu ei. Se simte mîndru de
trecutul lui pentru că astfel, acum,
nu se lasă călcat în picioare. 

Adrian este student la o uni ver -
si tate din Iași, în anul al III-lea. A
pă răsit orașul în care a copilărit pen -
tru a face ceva cu viața lui. Oame nii
din anturajul lui au crescut și doar
cîțiva dintre ei au terminat liceul,
iar el e sin gurul care face facultate.
Cînd l-am întrebat de ce a con ti -
nuat să se șco leas că și nu s-a oprit
la liceu, mi-a spus că „poate și
vrea!” De fapt, poa te pentru că „sînt
un băiat inte li gent și am fost mereu

în top, oriunde am fost. Orice aș
face, sînt întotdeauna cel mai bun”.
O spune cu mîndrie nedi si mu lată;
și vrea pen tru că „sînt atît de mulți
incapabili. Vreau să devin ci ne va
pe baza in ca pabilitățile altora!”. De
fapt, po ves tea lui Adrian s-a învîrtit
mereu în jurul faptului că nu a
avut o si tua ție financiară care să îi
permită să se susțină în școală.
Părinții, deși pot, nu-l susțin nici
material, nici sentimental în ceea
ce face, iar de aceea și-a spus de
mic că este pe cont propriu.
Lucrează ca să se în tre țină, să poa -
tă termina facultatea pe care a
început-o.

Adrian spune că „atîta timp cît
ești la facultate, atunci trebuie să fii
la facultate”. Din cauza asta pre fe -

ră să-și piardă vara lucrînd, ca în
timpul anului universitar să poată
să mai elimine din stresul pe care 
i-l adu ce de fiecare dată portofelul
gol. A plecat în fiecare an în Grecia
prin programul „Work and Travel”
ca să strîngă banii de care ar avea
ne vo ie pentru a-și termina studiile.
Acum este în ultimul an și s-a des-
curcat, dar pentru asta, spune
Adrian cu fără regret, nu a făcut
ceea ce fac majoritatea studenților:
nu a ieșit la cafele, în cluburi sau în
alte locuri de distracție, unde ar fi
trebuit să cheltuiască, fără rost, o
sumă de bani. Acum, la final de fa -
cul tate, încă se află printre primii
studenți din an, deși spune că nu
se omoară cu cartea. „Citesc de cî -
te va ori înaintea unui examen,

maximum.“
Tânărul a ales să-și ofere singur

șansa pe care alții o primesc în dar:
aceea de a învăța, printre altele, să-
și facă viitorul. Spune mai mult pen -
tru sine că profită de fiecare lucru
învățat la facultate, găsindu-i o în -
tre buințare în viața de zi cu zi, dar
că nu a cerut și nu ca cere nimic de
la nimeni. 

„Nu-mi plac milogii! Eu ni -
ciodată nu am fost un milog. Ori ce
ceartă aș fi avut cu mama, cînd
ieșeam afară din casă rîdeam, chiar
dacă înăuntru fierbeam. Trebuie să
fiu conștient de faptul că nimănui
nu-i pasă prin ce treci. Singurul lu -
cru pe care îl stîrnește povestea ta
altora este mulțumirea că ei nu sînt
în locul tău.” n

Viaţa croită de unul singur
de Liza CÎRJĂ | cirjaliza@yahoo.com

Alexandra lucrează la un magazin de haine.
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La „Opinia studen]easc\” nu eram anticomuni[ti. Eram 
studen]i care încercau s\ î[i apere inteligen]a [i umorul

Interviu cu primul redactor-șef al revistei „Opinia studențească”, în 1974, Dumitru Constantin

Cum s-a născut Opinia studențească?
Primul număr, ca zi, a apărut pe

20 aprilie, fiind lunar se știa luna și nu
ziua. Eu aveam acasă, nu mai am din
păcate, un afiș de reclamă care era
curpins într-un fel de almanah, în care
scria cam așa: „Cetiți Opinia, cel mai
vechiu și mai răspînditu ziar din toată
Moldova, Basarabia și Buco vi na.
60.000 tiraj”. Deci a existat un ziar
Opinia în 1920 și noi am luat pur și
simplu acel titlu și i-am pus „stu den -
țească” în coadă. Doream de la bun
început să ne înscriem într-o anumită
tradiție a Iașului și a presei. „Opinia
studențească” nu a fost construită nici
o secundă ca brand publicistic, spre a
se ocupa de cămine și cantine sau ce
mai fac studenții. Sigur că mai mi mam

una-două pagini, fiindcă editorul nos -
tru, Uniunea Asociațiilor Studenților
Comuniști din România, UASCR-ul,
ne impunea asta. 

Apoi, litera cu care a fost scris fon -
tul e aceeași pe care o aveți și acum. Nu
se găsea pe atunci în tipografie, dar
graficianul care a construit-o, de ori -
gi ne maghiară, era foarte talentat. Și
tehnoradactarea ne-o făceam singuri.
Eram toți foarte tinerei în perioada a -
ceea, cel mai în vîrstă era doctorul Ru -
su care nu a stat decît foarte puțină
vreme că a plecat la Paris și urma N.
D. Zaharia și cu mine, care aveam 25-
26 de ani. Studenții care erau mulți în
ani terminali, gen Miron Blaga care
mai întîrziase un an, aveau cam 23 de
ani. Nu aveam studenți chiar de 18 - 19
ani. Ce a fost foarte interesant e fap tul
că noi am atras la „Opinia” studenți
din toate domeniile, un exemplu fiind
politehnistul Silviu Lupescu, care co -
or donează acum editura Polirom. Ta -
lentul nu era neapărat un reper, dar se
spunea atunci că trebuia să fii fi lo log
ca să fii ziarist. Fals. Chiar aș spu ne,
fără să încerc să fac vreo ierarhie, că cei
mai buni ziariști au fost cei năs cuți
așa. Au fost inevitabil și filologi, dar
am avut politehniști, studenți de la
Conservator, de la Facultatea de Ar te,
care pe atunci nu era separată ți nea de
Universitatea „Alexandru Ioan Cu za”.
Au mai fost studenți de la agro no mie,
de la medicină. Vasile Astă răs toae,
rectorul Universității de Medi ci nă și
Farmacie „Grigore T. Popa”, era unul
dintre cei mai buni redactori de la
„Opinia Studențească”. 

Cum s-a închegat prima echipă, cum a
fost gîndită la început apariția ziarului?

Spre deosebire de alte publicații
care poate erau încropite, „Opinia Stu -
dențească” avea o structură jurnalis -
ti că propriu-zisă. Eu veneam din
pre să, lucrasem înainte să vin la „Opi -
nia”. Apoi însă am dat admiterea la
Fa cultatea de Filologie și am luat-o de
la capăt. Am fost ziarist la un co ti dian

din Râmnicu Vâlcea, am fost apoi
redactor șef și la revista „Alma Ma -
ter”, a Universității „Cuza”, fiindcă
eram asistent universitar la Iași. Mi -
ron Blaga, N. D. Zaharia aveau și ei ex pe -
riență de la „Alma Mater”. Deci
existau la momentul respectiv patru-
cinci dintre noi care mai făcuseră presă,
chiar dacă era presa studențească sau
cea profesionistă. În plus, se mai întîm-
pla ceva pe atunci. Cei mai bunișori la
facultate făceau un fel de practică în
producție și, în timpul facultății, pu -
teai să faci mergi și în presă, la „Fla -
că ra Iașului” sau la „Cronica”, obicei
care a ținut foarte puțin dar care a aju -
tat foarte mult la construirea presei
studențești. Trebuie să o spun, iar, fără
ironie, fără răutate, dar nu prea a veam

ce să învățăm de la ei, de la genul de
presă pe care o făceau ei. Presa noas tră
era categoric mult mai vie, mult mai
umană și mult mai interesantă. Și
chiar riscantă. 

Această primă perioadă a „Opi niei”
a avut o predominantă istorică. Aveam
texte scrise de filologi și istorici, dar
predominant spre ușor agresiv des pre
istoria Basarabiei și a Bucovinei, ca
teritorii vremelnic ocupate. Erau texte
cu atitudine, destul de dure, și în
urma lor apăreau note de protest ale
Guvernului, se lăsa cu scandal pe la
București. Am fost odată chemat de un
tovarăș important al epocii, în
capitală, ne-am închis în biroul lui, a
dat tare radioul și mi-a zis: „dați-i
înainte că voi sînteți studenți”. M-a
certat cu voce tare și m-a încurajat în
șoaptă. Îl chema Petre Andrei.

Se vorbește astăzi că presa de dinainte de
’89 că era în întregime spălată pe creier,
urma liniile partidului, ridica elogii par-
tidului unic. Și totuși presa
studențească respira, se strecura prin fil-
trele cenzorilor. Cum reușeați asta? 

E adevărat și nu e adevărat. Dacă
vrei să iei un exemplu e clar că „Scîn -
teia” asta era. Dar în alte publicații lu -
mea s-a jucat, presa studențească
fiind de la distanță cea mai liberă. A
existat instituția numită Direcția Pre -
sei, desființată ulterior, cînd partidul
a procedat foarte inteligent. Ne-a
chemat pe noi, redactorii șefi și cei
adjuncți, eram la „Viața studen țeas -
că”, la București, atunci. Și a spus „bă -
ieți, de mîine nu mai e Direcția Presei,
voi sînteți noua direcție”. Și a fost un
lucru foarte inteligent pentru că noi pe
cei de la direcție puteam să-i păcălim,
cu noi era mult mai greu. Îmi am-
intesc că într-unul dintre pri me le nu-
mere ale „Opiniei” am publicat o
poezie a lui Miron Blaga, to va ră șul de
la Direcția Presei n-a înțeles și a trecut
de el. Dar eu nu răs pun deam ca redac-
tor-șef, ci răspundea el, fiindcă el era
de la Direcția Presei. 

Deci trebuia să strecurați textele doar de
primul filtru. 

Așa a fost la început, dar ulterior
s-au întîmplat altfel lucrurile. Eu, spre
exemplu, am fost destituit de la „Viața
studențească”. 

Din cauza Anei Blandiana.
Da, publicasem acea poezie a Anei

Blandiana. Dacă nu eram noi, re dac -
to rii-șefi și cei adjuncți, Direcția Pre -
sei, și ar mai fi existat instituția, nu
pățeam nimic. Dar așa, am luat-o noi
direct.

Care e istoria poeziei?
A fost sfîrșitul unei povești mai

lungi. Noi ne jucam la „Viața Stu den -
țească” adesea și treceam mereu pe
lîngă foc. Aia a fost mîna care a dat ca-
pacul la o parte. Îmi aduc aminte de o
chestie mult mai dură. A fost unul din-
tre discursurile pe care le ținea Ni -
colae Ceaușescu și care se termina
obligatoriu și cu o poezie, iar el a zis
așa: „nici muncă fără pîine, nici pîine
fără muncă”. Noi am pus poza unui
cîine și am zis „nici cîine fără pîine,
nici pîine fără cîine”. Eu cred că a fost
mult mai dură decît poezia Anei Blan -
diana, dar atunci m-au iertat. 

V-au iertat sau ați păcălit Direcția Pre-
sei?

Nu mai exista direcția atunci, răs -
pun deam direct noi. Ei bine, în cazul
Anei Blandiana au fost mai multe
prostii. Și eu am comis-o atunci și m-
am lăudat la unul, ceea ce nu trebuia
să fac, iar acela m-a tradus. Îmi aduc
aminte și acum versurile de încheiere
„Eu cred că sîntem un popor vegetal-
/ Cine-a văzut vreodată / Un copac re-
voltîndu-se.” Cred că ne-am lău dat
noi puțin și nu trebuia. Dacă fă ceam
pe prostii, alta era situația. 

Mai țineți minte poezia deci. 
(rîde) N-am cum să n-o țin minte,

îți dai seama. 

Generația mea, cu puține
excepții, l-a iubit pe
Ceaușescu

Vă așteptați ca la înființarea „Opi niei”
să reziste 40 de ani ca o in sti tu ție de
presă?

Sincer, atunci la început da, dar mai
încolo nu mai credeam. Eu am ad mi -
ra ția pentru toți cei care au reușit să
țină această revistă. E singura care
mai trăiește, ca să simplificăm. „Viața
Studențească” și „Amfiteatru” au dis -
pă rut, din păcate; îmi pare rău că au
dispărut, deși problemele studenției
s-au multiplicat după ’89, s-a mărit
poate înfricoșător de mult numărul
de studenți, iar acum poate scade prea
mult. Ar fi avut cititori oricum, fără
tăgadă. Apropo de asta, un alt lucru
remarcabil la Iași ține de numele
publicațiilor studențești care apăreau
atunci în 1974: „Alma Mater”, „Dia -
log”, „Simpozion” – la Medicină –, „Via -
ța Politehnicii”, „Opinia Stu  den  țeas că”.
Iată nume! Erau și la Cluj „Echi nox”,
„Napoca Universitară”. Iată, iar, nu -
me! Dar mai erau și altele: „Convin-
geri Comuniste”, „Studen ți mea
Co mu nistă Brașoveană”, „Uni -

versitatea Comunistă”, la București și
Brașov. Deci Iașul și Clujul și-au per-
mis, totuși, alte libertăți.

Simțeați pe atunci că erați anticomunist
sau o priveați ca pe o joacă, ca pe o
forțare a limitelor?

Nu vreau să forțez nota. Gene ra -
ția mea, cu puține excepții, l-a iubit pe
Ceaușescu în ’68. Eram adoles cenți... tot
românul l-a iubit, să nu ne prefa cem.
Atitudinea lui în chestiunea Ce ho -
slovaciei i-a conservat ani în șir o sim-
patie pe care nu o merita. Iar noi
încercam să ne apărăm, să ne pro te -
jăm inteligența, umorul. Păi, uite la
formațiile create în Iași, „Divertisul”
spre exemplu era creat de atunci, un
pic mai încoace, dar înainte de ’89. Și
nu doar în lumea studențească, exis -
tau Brigada Satirică de la Antibiotice
Iași, extraordinară, sau Seringa, ex cep -
țională. Ironia era în floare la fes ti va -
lurile studențești de atunci de la Iași.

Era și un umor mai rafinat decît cel de
acum, care pare că e secătuit și forțat. 

Domnule, acum poți să zici că Bă -
sescu e tîmpit și nu pățești nimic. Sau,
mă rog, nu se știe, dar ai o șansă să nu
pățești nimic. Atunci, doar prin u mor
te puteai exprima. Nu puteai să faci
afirmații directe, că Ceaușescu e
cretin, fiindcă după aceea nu puteai să
o mai salvezi. Absolut era mai ra finat
pe atunci umorul. Și cred că s-ar mai
gusta și astăzi. Dovadă că unele ban-
curi revin cu ușoare modificări, eu mă
amuz fiindcă le știu. Am făcut un ex-
periment după ’89 cu una din tre
publicațiile pe care le-am editat și una
dintre ele în special a avut un succes
excepțional. Se chema „Bulă” și era o
colecție de bancuri cu puține inter -
ven ții publicistice, un altfel de Cața -
ven cii. Era scrisă de cititori, îmi aduc
aminte și acum scrisoarea unei doam -
ne din Galați care mi-a trimis bancuri
deocheate și mi-a spus: „vă rog să nu
mă iscăliți cu numele meu că sînt ma -
mă a doi copii și mă rîde tot Gala țiul”.
După un timp am pus doi prieteni
profesioniști să se ocupe de revistă și
au înecat-o. Nu au mai luat mult de la
popor, au început să fie ei deștepți. Au

greșit. Săptămînalul mergea per fect
fără a interveni publicistic, eve n tual
doar gramatical și un pic stilistic.
Lumea își citea propriile bancuri. Și
mai era și acel Bulă a cărei evoluție
este absolut semnificativă. Bulă a în -
ce put prin a fi prostul clasei. Elevul
Bulă. Tîmpitul. Ei, încet-încet, Bulă a
început să facă pe prostul, să nu mai
fie prost, să fie subtil, ca dovadă că
semăna cu evoluția lui Ceaușescu, de-
venind substituentul lui fără nici o
discuție. Bulă a început să fie el iro nic
vizavi de ceea ce se întîmpla în jurul
său. Iar Bulă de aproape de ’89 era
aproape revoluționar, nu mai era în
nici un caz prostul clasei. 

La un moment dat,
jumătate dintre ziare erau
împotriva partidului, pe
banii partidului

V-a fost vreodată frică cînd ați fost la
„Opinia”? Ați simțit că ați făcut ceva și
ați depășit o limită?

Eram și tînăr și cînd ești tînăr nu
te controlezi foarte bine. Emoții am a -
vut de mai multe ori, de fapt, la fie ca -
re număr: să nu fie vreo prostie, să nu
fie greșeli de tipar care să schimbe
sen sul articolelor, să însemne altceva.
Am făcut tot felul de experimente. Spre

exemplu, am luat odată revista și am
dus-o la chioșcuri. Pe ea scria parcă
„preț: 1 leu” și am ținut foarte mult să
scrie asta pentru că un lucru fără preț
nu are valoare. Ea oricum se dis tri -
buia gratuit de către UASCR, dar din
3.000 cît avea tiraj, 200-300 de zia re
am dus la puținele chioșcuri care ex-
istau atunci. Ce scandal a ieșit! Am
fost apoi chemați la interogare la se -
diul județean al partidului. Fiindcă s-au
vîndut! Era și o problemă de ordin fi-
nanciar fiindcă banii ăștia trebuiau
puși la caserie, dar cei de la caserie nu
știau ce să facă cu ei fiindcă nu cre-
deau că o să se încaseze vreodată ceva
și nu știau cum să facă docu men tele.
De regulă, presa studen țeas că nu se
distribuia în afara lumii stu dențești,
în afară de „Viața studen țeas că” de la
București. 

Era, mă gîndesc, și o înțelegere tacită
între autorități și redacțiile studențești.

Evident, asta se întîmpla. În mod
tacit se aprecia că presa studențească
mai spunea niște lucruri care nu tre -
bu iau aflate de „nestudenți”. Ni se spu -
nea, practic, că voi sînteți aici, cu
glumele voastre, iar dincoace e presa
nomenclaturiștilor. La un moment dat
nu îți venea să crezi, jumătate din tre
ziare erau împotriva partidului, pe
banii partidului. De fapt, eram duși

acolo să ne descărcăm, era o chestie
inteligentă. Apoi, mai voiau să știe și
ei cine, ce gîndește. Era, fără discuție,
un instrument de control.

Cum erați privit pe atunci în presă, ca
jurnalist în presa studențească?

Pentru jurnaliști în general era o
re acție publică extrem de pozitivă. E -
ram admirat, poate ușor invidiat. Cînd
te iscăleai, existai. Și pentru studenți con -
ta foarte mult. Dar cîți netalentați nu
erau! Măcar acolo, trei rînduri cu nu -
me le lui să apară, să se laude apoi la
prietenă. Îmi aduc aminte că exista o
indemnizație de la UASCR pe care o
încasam eu ca redactor-șef și mer geam
la Casa Universitarilor să mîncăm toa -
tă redacție. Practic, acolo mîncau doar
profesorii, dar eu fiind asistent și noi
fiind „Opinia studențească”, aveam
practic grad universitar. Și la masă co-
mandam mîncare, plăteam cu in dem -
nizația, și ce mai rămînea împă r țeau
băieții între ei. De fapt, s-a păs trat
multă vreme după ce am plecat de la
„Opinia”, să mă întorc prin redac ție
de fiecare dată cînd am venit prin Iași,
indiferent de generația care edi ta
atunci ziarul. 

Ce ați făcut după ce ați plecat de la
„Opinia studențească”?

Am stat un an, după care s-a găsit
o formulă să fiu promovat într-o func -
ție, să-mi ia revista. Dar mult mai tîr -

ziu am înțeles asta. Oricum se chema
promovare doar pe hîrtie, fiindcă nu
prea am avut de ales. Și au trebuit să
treacă mulți ani ca să revin în presă la
„Viața studențească”, la București, un -
de nu m-am putut abține și, glumind,
unde am lucrat trei ani și 80 de zile la
„protecția muncii”. 

În decembrie 1984 a apărut poezia Anei
Blandiana, „Eu cred”...

Și pe 15 ianuarie 1985 am săr bă -
torit ziua lui Eminescu fiind dat a fară.

Erau mai deștepți proștii de
la partidul unic decît proștii
din politica de astăzi

Mai citiți astăzi ziare tipărite?
Citesc și mai fac unul, „Top Busi-

ness”. E greu să te schimbi. Citesc și
pe Internet, folosesc toate mijloa ce le
actuale, dar cititul pe hîrtie a rămas cu
mine, e greu să te lași. Presă obiș nuită
citesc din ce în ce mai puțin pentru că
e din ce în ce mai proastă. Nu vreau
să supăr pe nimeni, dar bran durile
care însemnau ceva nu mai înseamnă
nimic. Și cu asta am spus tot. Au de-
venit bidinele propagandistice, ceea
ce este dureros. Un ziar trebuie să fie
independent, chiar dacă are o sim-

patie politică decla ra tă, dar nu poate
trăi ca să îl înjur pe unul sau pe altul.
Aia nu mai e presă, e un pic mai mur-
dar, mai rău ca la comuniști. Parcă nu
se pupau în fund chiar în halul acesta.

Ce făceați sub cenzură nu cumva arăta
mai răsărit decît ce apare astăzi prin
presă?

Atunci erai un mic erou cînd îi pă -
căleai pe proștii ăia. Acum, ca să fiu
sincer, proștii de la partide sînt mai
proști decît proștii de la partidul unic.
La partidul unic erau mai deștepți
proș tii. Păi, ce să îți facă unul de la
PPDD? Ce știe ăla? Nu știe nimic.
Acum te duci singurel cu capul în laț.
Noi, gazetarii, am compromis mese -
ria noastră. 

Păi și fără presiunea asta asupra
jurnaliștilor, se mai pot forma oameni
buni? Mai ales dacă ne uităm cît de puțin
este apreciată presa în general și
jurnaliștii în particular de către societate.

Categoric se formează, indiferent
de ceea ce vrem noi. De la bloggeri la
orice. Omul își face singurel , nu mai
are nevoie de tipografie, bani de
distribuție, își găsește un număr de
cititori. Dar adesea acești substituenți
crează o presiune de-a dreptul pe ri cu -
loasă pentru presa profesionistă. Pen -
tru că dacă se găsesc unii oameni să
spună niște tîmpenii și au lipici la ele,
se găsesc și fani, sau alții la fel de
inteligenți care cred că roata e pă tra -
tă. Și atunci e foarte greu să intervii cu
mijloace media profesioniste ca să pui
lucrurile la punct. Presa nu mai
furnizează informație fiindcă nu mai
are cum. Pînă tipărești, pînă dis tri -
bui... Chiar și pînă dai la televizor sau
la radio e tîrziu. Piesa s-a co mu nicat
deja, presa e obligată să fie mai rară
ca apariție, dar să fie mai deș teap tă și
să vină cu semnificație, nu cu
informație. Nu că s-a întîmplat, de ce
s-a întîmplat și care sînt conse cin țe le.

Ion Cristoiu spunea că singura șansă ca

ziarele să supraviețuiască e să treacă pe
online, iar printul să fie al
săptămînalelor analitice.

Aici are dreptate, cotidianul e pri -
mul mîncat. Dacă vine și găsește o
nișă de explicații, de predicții, e bine.
Presa scrisă se mai citește și astăzi, dar
foarte puțin. Altădată cînd urcai într-
un tramvai nu mai aveai loc de ziare.
Acum nu mai vezi pe nimeni citind
presa în autobuz, tramvai sau metrou. 

Și o să regrete careva cotidianul?
E greu de crezut. Dacă ar fi cei care-l

regretă nu ar mai dispărea. Probabil
că sînt unii care regretă că au dis pă -
rut trăsurile, asta este, dar n-au fost
destul de mulți ca să nu dispară. 

Ce s-a ales din prima echipă a
„Opiniei”?

Am invocat deja cîteva nume a că -
ror notorietate nu mai trebuie discu -
ta tă. Aveți aici în Iași doi: Vasile
As tă răs toae, președintele Colegiului
Me di ci lor din România, rector UMF,
și Silviu Lupescu, care conduce cea
mai performantă editură din Româ-
nia. Eu zic că ei sînt cei mai ilustrativi,
dar mai sînt și mulți alții. Să nu uităm
că Centrul Universitar al României
este Iașul. Unii îmi spuneau că sînt
pa ra no ic cînd invocam meritul
Iașului de a fi capitală culturală a Eu-
ropei, ul te rior a apărut și sintagma. De
la Iași au plecat foarte mulți, dar nu
erau nea pă rat ieșeni. În redacția aceea
peste jumătate erau munteni, arde-
leni. Iașul este și va fi o stare de spirit. 

Credeți că astăzi, dacă nu ar exista, s-ar
mai putea implementa un astfel de proiect,
născut și crescut de studenți de la zero?

Eu cred că da, s-ar putea face, și
cred că tot Iașul ar fi pedepsit să îl
facă. Trebuie să ai o anumită stare de
spirit pentru presa studențească. La
București nu ar putea exista, pun pa -
riu că nu, decît dacă ar ieși cu bani, cu
interese, cu partide. La Iași însă s-ar
forma natural. n

În 1974, cînd „Opinia studențească” a luat
viață, Dumitru Constantin a moșit-o. Venit
după o experiență la „Alma Mater”, revista

Universității „Cuza”, primul redactor-șef a
închegat o echipă de studenți de la toate
universitățile ieșene, ce au pus bazele unei re-
viste care, împotriva tuturor previziunilor, există
și astăzi, 40 de ani mai tîrziu. Vremurile primei
Opinii nu au fost ușoare, crede Dumitru Constan-
tin. De la lupta împotriva cenzurii de la Direcției
Presei și pînă la chemările la partid pentru a da
socoteală la ironiile care treceau de cenzor, re-
vista a fost „o gură de aer proaspăt”. „Presa
noastră era categoric mult mai vie, mult mai
umană și mult mai interesantă. Și chiar
riscantă”, crede redactorul-șef. Pe atunci,
„Opinia” ieșea lunar, în 32 de pagini, format
tabloid și echipa a fost de cel mult 14-17 oa-
meni. Oameni care iubeau să scrie și care ve-
neau de plăcere de fiecare dată în redacție.
„Dacă ar fi să se facă acum, din nou, revista, tot
Iașul ar fi pedepsit să o facă. Pentru că Iașul e o
stare de spirit.”

A fost dat afară de la „Viața Studențească” pentru că 
a publicat o poezie subversivă a Anei Blandiana, „Eu cred”.

Absolvent al Facultății de Filosofie, astăzi produce un ziar, „Top Business”.

Am fost odată chemat de un tovarăș im-
portant al epocii, în capitală, ne-am închis
în birou, a dat tare radioul și mi-a zis:
„dați-i înainte că voi sînteți studenți”

de Cătălin HOPULELE | catalin.hopulele@opiniastudenteasca.ro
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La „Opinia studen]easc\” nu eram anticomuni[ti. Eram 
studen]i care încercau s\ î[i apere inteligen]a [i umorul

„
Interviu cu primul redactor-șef al revistei „Opinia studențească”, în 1974, Dumitru Constantin

Cum s-a născut Opinia studențească?
Primul număr, ca zi, a apărut pe

20 aprilie, fiind lunar se știa luna și nu
ziua. Eu aveam acasă, nu mai am din
păcate, un afiș de reclamă care era
curpins într-un fel de almanah, în care
scria cam așa: „Cetiți Opinia, cel mai
vechiu și mai răspînditu ziar din toată
Moldova, Basarabia și Buco vi na.
60.000 tiraj”. Deci a existat un ziar
Opinia în 1920 și noi am luat pur și
simplu acel titlu și i-am pus „stu den -
țească” în coadă. Doream de la bun
început să ne înscriem într-o anumită
tradiție a Iașului și a presei. „Opinia
studențească” nu a fost construită nici
o secundă ca brand publicistic, spre a
se ocupa de cămine și cantine sau ce
mai fac studenții. Sigur că mai mi mam

una-două pagini, fiindcă editorul nos -
tru, Uniunea Asociațiilor Studenților
Comuniști din România, UASCR-ul,
ne impunea asta. 

Apoi, litera cu care a fost scris fon -
tul e aceeași pe care o aveți și acum. Nu
se găsea pe atunci în tipografie, dar
graficianul care a construit-o, de ori -
gi ne maghiară, era foarte talentat. Și
tehnoradactarea ne-o făceam singuri.
Eram toți foarte tinerei în perioada a -
ceea, cel mai în vîrstă era doctorul Ru -
su care nu a stat decît foarte puțină
vreme că a plecat la Paris și urma N.
D. Zaharia și cu mine, care aveam 25-
26 de ani. Studenții care erau mulți în
ani terminali, gen Miron Blaga care
mai întîrziase un an, aveau cam 23 de
ani. Nu aveam studenți chiar de 18 - 19
ani. Ce a fost foarte interesant e fap tul
că noi am atras la „Opinia” studenți
din toate domeniile, un exemplu fiind
politehnistul Silviu Lupescu, care co -
or donează acum editura Polirom. Ta -
lentul nu era neapărat un reper, dar se
spunea atunci că trebuia să fii fi lo log
ca să fii ziarist. Fals. Chiar aș spu ne,
fără să încerc să fac vreo ierarhie, că cei
mai buni ziariști au fost cei năs cuți
așa. Au fost inevitabil și filologi, dar
am avut politehniști, studenți de la
Conservator, de la Facultatea de Ar te,
care pe atunci nu era separată ți nea de
Universitatea „Alexandru Ioan Cu za”.
Au mai fost studenți de la agro no mie,
de la medicină. Vasile Astă răs toae,
rectorul Universității de Medi ci nă și
Farmacie „Grigore T. Popa”, era unul
dintre cei mai buni redactori de la
„Opinia Studențească”. 

Cum s-a închegat prima echipă, cum a
fost gîndită la început apariția ziarului?

Spre deosebire de alte publicații
care poate erau încropite, „Opinia Stu -
dențească” avea o structură jurnalis -
ti că propriu-zisă. Eu veneam din
pre să, lucrasem înainte să vin la „Opi -
nia”. Apoi însă am dat admiterea la
Fa cultatea de Filologie și am luat-o de
la capăt. Am fost ziarist la un co ti dian

din Râmnicu Vâlcea, am fost apoi
redactor șef și la revista „Alma Ma -
ter”, a Universității „Cuza”, fiindcă
eram asistent universitar la Iași. Mi -
ron Blaga, N. D. Zaharia aveau și ei ex pe -
riență de la „Alma Mater”. Deci
existau la momentul respectiv patru-
cinci dintre noi care mai făcuseră presă,
chiar dacă era presa studențească sau
cea profesionistă. În plus, se mai întîm-
pla ceva pe atunci. Cei mai bunișori la
facultate făceau un fel de practică în
producție și, în timpul facultății, pu -
teai să faci mergi și în presă, la „Fla -
că ra Iașului” sau la „Cronica”, obicei
care a ținut foarte puțin dar care a aju -
tat foarte mult la construirea presei
studențești. Trebuie să o spun, iar, fără
ironie, fără răutate, dar nu prea a veam

ce să învățăm de la ei, de la genul de
presă pe care o făceau ei. Presa noas tră
era categoric mult mai vie, mult mai
umană și mult mai interesantă. Și
chiar riscantă. 

Această primă perioadă a „Opi niei”
a avut o predominantă istorică. Aveam
texte scrise de filologi și istorici, dar
predominant spre ușor agresiv des pre
istoria Basarabiei și a Bucovinei, ca
teritorii vremelnic ocupate. Erau texte
cu atitudine, destul de dure, și în
urma lor apăreau note de protest ale
Guvernului, se lăsa cu scandal pe la
București. Am fost odată chemat de un
tovarăș important al epocii, în
capitală, ne-am închis în biroul lui, a
dat tare radioul și mi-a zis: „dați-i
înainte că voi sînteți studenți”. M-a
certat cu voce tare și m-a încurajat în
șoaptă. Îl chema Petre Andrei.

Se vorbește astăzi că presa de dinainte de
’89 că era în întregime spălată pe creier,
urma liniile partidului, ridica elogii par-
tidului unic. Și totuși presa
studențească respira, se strecura prin fil-
trele cenzorilor. Cum reușeați asta? 

E adevărat și nu e adevărat. Dacă
vrei să iei un exemplu e clar că „Scîn -
teia” asta era. Dar în alte publicații lu -
mea s-a jucat, presa studențească
fiind de la distanță cea mai liberă. A
existat instituția numită Direcția Pre -
sei, desființată ulterior, cînd partidul
a procedat foarte inteligent. Ne-a
chemat pe noi, redactorii șefi și cei
adjuncți, eram la „Viața studen țeas -
că”, la București, atunci. Și a spus „bă -
ieți, de mîine nu mai e Direcția Presei,
voi sînteți noua direcție”. Și a fost un
lucru foarte inteligent pentru că noi pe
cei de la direcție puteam să-i păcălim,
cu noi era mult mai greu. Îmi am-
intesc că într-unul dintre pri me le nu-
mere ale „Opiniei” am publicat o
poezie a lui Miron Blaga, to va ră șul de
la Direcția Presei n-a înțeles și a trecut
de el. Dar eu nu răs pun deam ca redac-
tor-șef, ci răspundea el, fiindcă el era
de la Direcția Presei. 

Deci trebuia să strecurați textele doar de
primul filtru. 

Așa a fost la început, dar ulterior
s-au întîmplat altfel lucrurile. Eu, spre
exemplu, am fost destituit de la „Viața
studențească”. 

Din cauza Anei Blandiana.
Da, publicasem acea poezie a Anei

Blandiana. Dacă nu eram noi, re dac -
to rii-șefi și cei adjuncți, Direcția Pre -
sei, și ar mai fi existat instituția, nu
pățeam nimic. Dar așa, am luat-o noi
direct.

Care e istoria poeziei?
A fost sfîrșitul unei povești mai

lungi. Noi ne jucam la „Viața Stu den -
țească” adesea și treceam mereu pe
lîngă foc. Aia a fost mîna care a dat ca-
pacul la o parte. Îmi aduc aminte de o
chestie mult mai dură. A fost unul din-
tre discursurile pe care le ținea Ni -
colae Ceaușescu și care se termina
obligatoriu și cu o poezie, iar el a zis
așa: „nici muncă fără pîine, nici pîine
fără muncă”. Noi am pus poza unui
cîine și am zis „nici cîine fără pîine,
nici pîine fără cîine”. Eu cred că a fost
mult mai dură decît poezia Anei Blan -
diana, dar atunci m-au iertat. 

V-au iertat sau ați păcălit Direcția Pre-
sei?

Nu mai exista direcția atunci, răs -
pun deam direct noi. Ei bine, în cazul
Anei Blandiana au fost mai multe
prostii. Și eu am comis-o atunci și m-
am lăudat la unul, ceea ce nu trebuia
să fac, iar acela m-a tradus. Îmi aduc
aminte și acum versurile de încheiere
„Eu cred că sîntem un popor vegetal-
/ Cine-a văzut vreodată / Un copac re-
voltîndu-se.” Cred că ne-am lău dat
noi puțin și nu trebuia. Dacă fă ceam
pe prostii, alta era situația. 

Mai țineți minte poezia deci. 
(rîde) N-am cum să n-o țin minte,

îți dai seama. 

Generația mea, cu puține
excepții, l-a iubit pe
Ceaușescu

Vă așteptați ca la înființarea „Opi niei”
să reziste 40 de ani ca o in sti tu ție de
presă?

Sincer, atunci la început da, dar mai
încolo nu mai credeam. Eu am ad mi -
ra ția pentru toți cei care au reușit să
țină această revistă. E singura care
mai trăiește, ca să simplificăm. „Viața
Studențească” și „Amfiteatru” au dis -
pă rut, din păcate; îmi pare rău că au
dispărut, deși problemele studenției
s-au multiplicat după ’89, s-a mărit
poate înfricoșător de mult numărul
de studenți, iar acum poate scade prea
mult. Ar fi avut cititori oricum, fără
tăgadă. Apropo de asta, un alt lucru
remarcabil la Iași ține de numele
publicațiilor studențești care apăreau
atunci în 1974: „Alma Mater”, „Dia -
log”, „Simpozion” – la Medicină –, „Via -
ța Politehnicii”, „Opinia Stu  den  țeas că”.
Iată nume! Erau și la Cluj „Echi nox”,
„Napoca Universitară”. Iată, iar, nu -
me! Dar mai erau și altele: „Convin-
geri Comuniste”, „Studen ți mea
Co mu nistă Brașoveană”, „Uni -

versitatea Comunistă”, la București și
Brașov. Deci Iașul și Clujul și-au per-
mis, totuși, alte libertăți.

Simțeați pe atunci că erați anticomunist
sau o priveați ca pe o joacă, ca pe o
forțare a limitelor?

Nu vreau să forțez nota. Gene ra -
ția mea, cu puține excepții, l-a iubit pe
Ceaușescu în ’68. Eram adoles cenți... tot
românul l-a iubit, să nu ne prefa cem.
Atitudinea lui în chestiunea Ce ho -
slovaciei i-a conservat ani în șir o sim-
patie pe care nu o merita. Iar noi
încercam să ne apărăm, să ne pro te -
jăm inteligența, umorul. Păi, uite la
formațiile create în Iași, „Divertisul”
spre exemplu era creat de atunci, un
pic mai încoace, dar înainte de ’89. Și
nu doar în lumea studențească, exis -
tau Brigada Satirică de la Antibiotice
Iași, extraordinară, sau Seringa, ex cep -
țională. Ironia era în floare la fes ti va -
lurile studențești de atunci de la Iași.

Era și un umor mai rafinat decît cel de
acum, care pare că e secătuit și forțat. 

Domnule, acum poți să zici că Bă -
sescu e tîmpit și nu pățești nimic. Sau,
mă rog, nu se știe, dar ai o șansă să nu
pățești nimic. Atunci, doar prin u mor
te puteai exprima. Nu puteai să faci
afirmații directe, că Ceaușescu e
cretin, fiindcă după aceea nu puteai să
o mai salvezi. Absolut era mai ra finat
pe atunci umorul. Și cred că s-ar mai
gusta și astăzi. Dovadă că unele ban-
curi revin cu ușoare modificări, eu mă
amuz fiindcă le știu. Am făcut un ex-
periment după ’89 cu una din tre
publicațiile pe care le-am editat și una
dintre ele în special a avut un succes
excepțional. Se chema „Bulă” și era o
colecție de bancuri cu puține inter -
ven ții publicistice, un altfel de Cața -
ven cii. Era scrisă de cititori, îmi aduc
aminte și acum scrisoarea unei doam -
ne din Galați care mi-a trimis bancuri
deocheate și mi-a spus: „vă rog să nu
mă iscăliți cu numele meu că sînt ma -
mă a doi copii și mă rîde tot Gala țiul”.
După un timp am pus doi prieteni
profesioniști să se ocupe de revistă și
au înecat-o. Nu au mai luat mult de la
popor, au început să fie ei deștepți. Au

greșit. Săptămînalul mergea per fect
fără a interveni publicistic, eve n tual
doar gramatical și un pic stilistic.
Lumea își citea propriile bancuri. Și
mai era și acel Bulă a cărei evoluție
este absolut semnificativă. Bulă a în -
ce put prin a fi prostul clasei. Elevul
Bulă. Tîmpitul. Ei, încet-încet, Bulă a
început să facă pe prostul, să nu mai
fie prost, să fie subtil, ca dovadă că
semăna cu evoluția lui Ceaușescu, de-
venind substituentul lui fără nici o
discuție. Bulă a început să fie el iro nic
vizavi de ceea ce se întîmpla în jurul
său. Iar Bulă de aproape de ’89 era
aproape revoluționar, nu mai era în
nici un caz prostul clasei. 

La un moment dat,
jumătate dintre ziare erau
împotriva partidului, pe
banii partidului

V-a fost vreodată frică cînd ați fost la
„Opinia”? Ați simțit că ați făcut ceva și
ați depășit o limită?

Eram și tînăr și cînd ești tînăr nu
te controlezi foarte bine. Emoții am a -
vut de mai multe ori, de fapt, la fie ca -
re număr: să nu fie vreo prostie, să nu
fie greșeli de tipar care să schimbe
sen sul articolelor, să însemne altceva.
Am făcut tot felul de experimente. Spre

exemplu, am luat odată revista și am
dus-o la chioșcuri. Pe ea scria parcă
„preț: 1 leu” și am ținut foarte mult să
scrie asta pentru că un lucru fără preț
nu are valoare. Ea oricum se dis tri -
buia gratuit de către UASCR, dar din
3.000 cît avea tiraj, 200-300 de zia re
am dus la puținele chioșcuri care ex-
istau atunci. Ce scandal a ieșit! Am
fost apoi chemați la interogare la se -
diul județean al partidului. Fiindcă s-au
vîndut! Era și o problemă de ordin fi-
nanciar fiindcă banii ăștia trebuiau
puși la caserie, dar cei de la caserie nu
știau ce să facă cu ei fiindcă nu cre-
deau că o să se încaseze vreodată ceva
și nu știau cum să facă docu men tele.
De regulă, presa studen țeas că nu se
distribuia în afara lumii stu dențești,
în afară de „Viața studen țeas că” de la
București. 

Era, mă gîndesc, și o înțelegere tacită
între autorități și redacțiile studențești.

Evident, asta se întîmpla. În mod
tacit se aprecia că presa studențească
mai spunea niște lucruri care nu tre -
bu iau aflate de „nestudenți”. Ni se spu -
nea, practic, că voi sînteți aici, cu
glumele voastre, iar dincoace e presa
nomenclaturiștilor. La un moment dat
nu îți venea să crezi, jumătate din tre
ziare erau împotriva partidului, pe
banii partidului. De fapt, eram duși

acolo să ne descărcăm, era o chestie
inteligentă. Apoi, mai voiau să știe și
ei cine, ce gîndește. Era, fără discuție,
un instrument de control.

Cum erați privit pe atunci în presă, ca
jurnalist în presa studențească?

Pentru jurnaliști în general era o
re acție publică extrem de pozitivă. E -
ram admirat, poate ușor invidiat. Cînd
te iscăleai, existai. Și pentru studenți con -
ta foarte mult. Dar cîți netalentați nu
erau! Măcar acolo, trei rînduri cu nu -
me le lui să apară, să se laude apoi la
prietenă. Îmi aduc aminte că exista o
indemnizație de la UASCR pe care o
încasam eu ca redactor-șef și mer geam
la Casa Universitarilor să mîncăm toa -
tă redacție. Practic, acolo mîncau doar
profesorii, dar eu fiind asistent și noi
fiind „Opinia studențească”, aveam
practic grad universitar. Și la masă co-
mandam mîncare, plăteam cu in dem -
nizația, și ce mai rămînea împă r țeau
băieții între ei. De fapt, s-a păs trat
multă vreme după ce am plecat de la
„Opinia”, să mă întorc prin redac ție
de fiecare dată cînd am venit prin Iași,
indiferent de generația care edi ta
atunci ziarul. 

Ce ați făcut după ce ați plecat de la
„Opinia studențească”?

Am stat un an, după care s-a găsit
o formulă să fiu promovat într-o func -
ție, să-mi ia revista. Dar mult mai tîr -

ziu am înțeles asta. Oricum se chema
promovare doar pe hîrtie, fiindcă nu
prea am avut de ales. Și au trebuit să
treacă mulți ani ca să revin în presă la
„Viața studențească”, la București, un -
de nu m-am putut abține și, glumind,
unde am lucrat trei ani și 80 de zile la
„protecția muncii”. 

În decembrie 1984 a apărut poezia Anei
Blandiana, „Eu cred”...

Și pe 15 ianuarie 1985 am săr bă -
torit ziua lui Eminescu fiind dat a fară.

Erau mai deștepți proștii de
la partidul unic decît proștii
din politica de astăzi

Mai citiți astăzi ziare tipărite?
Citesc și mai fac unul, „Top Busi-

ness”. E greu să te schimbi. Citesc și
pe Internet, folosesc toate mijloa ce le
actuale, dar cititul pe hîrtie a rămas cu
mine, e greu să te lași. Presă obiș nuită
citesc din ce în ce mai puțin pentru că
e din ce în ce mai proastă. Nu vreau
să supăr pe nimeni, dar bran durile
care însemnau ceva nu mai înseamnă
nimic. Și cu asta am spus tot. Au de-
venit bidinele propagandistice, ceea
ce este dureros. Un ziar trebuie să fie
independent, chiar dacă are o sim-

patie politică decla ra tă, dar nu poate
trăi ca să îl înjur pe unul sau pe altul.
Aia nu mai e presă, e un pic mai mur-
dar, mai rău ca la comuniști. Parcă nu
se pupau în fund chiar în halul acesta.

Ce făceați sub cenzură nu cumva arăta
mai răsărit decît ce apare astăzi prin
presă?

Atunci erai un mic erou cînd îi pă -
căleai pe proștii ăia. Acum, ca să fiu
sincer, proștii de la partide sînt mai
proști decît proștii de la partidul unic.
La partidul unic erau mai deștepți
proș tii. Păi, ce să îți facă unul de la
PPDD? Ce știe ăla? Nu știe nimic.
Acum te duci singurel cu capul în laț.
Noi, gazetarii, am compromis mese -
ria noastră. 

Păi și fără presiunea asta asupra
jurnaliștilor, se mai pot forma oameni
buni? Mai ales dacă ne uităm cît de puțin
este apreciată presa în general și
jurnaliștii în particular de către societate.

Categoric se formează, indiferent
de ceea ce vrem noi. De la bloggeri la
orice. Omul își face singurel , nu mai
are nevoie de tipografie, bani de
distribuție, își găsește un număr de
cititori. Dar adesea acești substituenți
crează o presiune de-a dreptul pe ri cu -
loasă pentru presa profesionistă. Pen -
tru că dacă se găsesc unii oameni să
spună niște tîmpenii și au lipici la ele,
se găsesc și fani, sau alții la fel de
inteligenți care cred că roata e pă tra -
tă. Și atunci e foarte greu să intervii cu
mijloace media profesioniste ca să pui
lucrurile la punct. Presa nu mai
furnizează informație fiindcă nu mai
are cum. Pînă tipărești, pînă dis tri -
bui... Chiar și pînă dai la televizor sau
la radio e tîrziu. Piesa s-a co mu nicat
deja, presa e obligată să fie mai rară
ca apariție, dar să fie mai deș teap tă și
să vină cu semnificație, nu cu
informație. Nu că s-a întîmplat, de ce
s-a întîmplat și care sînt conse cin țe le.

Ion Cristoiu spunea că singura șansă ca

ziarele să supraviețuiască e să treacă pe
online, iar printul să fie al
săptămînalelor analitice.

Aici are dreptate, cotidianul e pri -
mul mîncat. Dacă vine și găsește o
nișă de explicații, de predicții, e bine.
Presa scrisă se mai citește și astăzi, dar
foarte puțin. Altădată cînd urcai într-
un tramvai nu mai aveai loc de ziare.
Acum nu mai vezi pe nimeni citind
presa în autobuz, tramvai sau metrou. 

Și o să regrete careva cotidianul?
E greu de crezut. Dacă ar fi cei care-l

regretă nu ar mai dispărea. Probabil
că sînt unii care regretă că au dis pă -
rut trăsurile, asta este, dar n-au fost
destul de mulți ca să nu dispară. 

Ce s-a ales din prima echipă a
„Opiniei”?

Am invocat deja cîteva nume a că -
ror notorietate nu mai trebuie discu -
ta tă. Aveți aici în Iași doi: Vasile
As tă răs toae, președintele Colegiului
Me di ci lor din România, rector UMF,
și Silviu Lupescu, care conduce cea
mai performantă editură din Româ-
nia. Eu zic că ei sînt cei mai ilustrativi,
dar mai sînt și mulți alții. Să nu uităm
că Centrul Universitar al României
este Iașul. Unii îmi spuneau că sînt
pa ra no ic cînd invocam meritul
Iașului de a fi capitală culturală a Eu-
ropei, ul te rior a apărut și sintagma. De
la Iași au plecat foarte mulți, dar nu
erau nea pă rat ieșeni. În redacția aceea
peste jumătate erau munteni, arde-
leni. Iașul este și va fi o stare de spirit. 

Credeți că astăzi, dacă nu ar exista, s-ar
mai putea implementa un astfel de proiect,
născut și crescut de studenți de la zero?

Eu cred că da, s-ar putea face, și
cred că tot Iașul ar fi pedepsit să îl
facă. Trebuie să ai o anumită stare de
spirit pentru presa studențească. La
București nu ar putea exista, pun pa -
riu că nu, decît dacă ar ieși cu bani, cu
interese, cu partide. La Iași însă s-ar
forma natural. n

Silviu Lupescu, stînga, alături de Dumitru Constantin, 
membri din prima echipă a „Opiniei”.

În mod tacit se
aprecia că presa

studențească mai
spunea niște lu-

cruri care nu tre -
bu iau aflate de

„nestudenți”. Ni
se spu nea, prac-
tic, că voi sînteți
aici, cu glumele
voastre, iar din-

coace e presa
nomenclaturiștilor. 

„
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Domnule, acum poți să zici că Băsescu e
tîmpit și nu pățești nimic. Sau, mă rog,
nu se știe, dar ai o șansă să nu pățești
nimic. Atunci, doar prin umor puteai
supraviețui.



Suferinţa are chipul celor care o frămîntă în palme și
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Oamenii pentru care În preajma marilor sărbători ne învăluie
gîndul că am putea face mai mult bine, c-am
putea să ne facem drum spre liniște din

rugăciuni. Pentru oamenii pe care-i doare,
însă, fără scăpare, și sufletul și trupul,
alinarea se schimonosește, uneori, pînă 
capătă chipul sfîrșitului. Unii sînt răniţi de
boli, unii au rănit, la rîndul lor, pe cineva, alţii
au lăsat în urmă o durere fiindcă sînt de
neînlocuit sau au luat în grijă necazurile atîtor
oameni încît au devenit una cu ele. În toate
lumile acestea durerile sînt trecute printr-o
sită deasă și ajung prea rar să se lovească de
ochii celor din jur. Uneori le vedem, le auzim,
însă ne e teamă să nu spargem sufletele de
sticlă pe care le-au cuprins și le povestim în
șoaptă. Alteori ochii celor care pătimesc
întruna urlă atît de tare încît își spun singuri
poveștile.

Soarele încălzește șoseaua amorțită în dreptul Moineștiului. În spatele copacilor
înfloriți, în casa ștearsă de sărăcie, de-un verde îmbătrînit, stau strînse două suflete
neștiute, într-un oraș în care toată lumea cunoaște pe toată lumea. Alături, în odăi
clădite din chirpici, ușile închid după ele o mînă de amintiri frumoase.

Daniel stă pe banca din curte și ține alături, mîndru, trei – patru cărți. Marea lui
pasiune este literatura, dar de cînd s-a înscris la Școala Postliceală „Carol Davila”,
numărul cărților de medicină a crescut și i-au acoperit, încet, istoria și beletristica. Nu
și-a găsit un loc de muncă stabil după ce-a terminat liceul, iar în stră inătate nu poate
și nu vrea să plece fiindcă nu vrea să își lase tatăl văduv și singur. 

„Dacă l-aș pierde și pe tata, aș înnebuni complet”, îmi spune în vreme ce în ochii
albaștri i se citește, picurată încet, teama de singurătate. N-ai timp, însă, să-i prinzi
vreun gest, vreo figură. Ca să nu-l ghicești, își freacă fața cu palmele. Atunci îi zărești
tatuajul în formă de scorpion de pe antebraț. „Este de pe vremea «rebeliunii» mele.
După ce a murit mama, am intrat în clanul «Scorpionilor». Pe atunci se ocupau de
cămătărie și bătăi. Nu știu, dar probabil umblau și cu droguri.” A renunțat la clan
după ce și-a dat seama că profitau de el, naivul și îl foloseau drept țap ispășitor. El
pătimea pentru greșelile tuturor.

Cu privirea uitată
Mama a murit cînd el era în clasa a X-a. A pierdut-o fiindcă s-a dezechilibrat și a

căzut cu capul de scările casei pe care tocmai o construia. O cădere de calciu. „În
viața mea nu am văzut un om care să vorbească atît de mult cu ochii” povestește în
timp ce ai lui sînt țintuiți într-o veche privire a mamei pe care a văzut-o murind. Și
care a rămas, pentru tata, singura femeie din viața lui, aruncîndu-l într-o lungă,
abătută privire în gol. Și-a uitat copilul o vreme, deși era singurul lucru care-i mai
rămăsese. „Am fost de capul meu. M-am refugiat în cărți. Am suferit enorm cînd a
trebuit să îmi vînd cărțile pentru că nu aveam bani nici de mîncare.” Pensia mică a
tatălui reușește, totuși, să îi întrețină pe amîndoi. Casa de chirpici e locul în care
mama încă mai trăiește, iar pe cea pe care o ridicau n-au mai terminat-o. 

Daniel și-a cumpărat un telefon ca să țină mai ușor legătura cu colegii și ca să afle
ce se întîmplă la școală. A uitat însă o aplicație deschisă și, avînd Internet la abo -
nament, a primit o factură de 8000 lei. 

Știe că încet, încet, banii pe care îi mai primește de la bătrînele bolnave pe care le
tratează în timpul practicii și rugăciunile lor îl vor ajuta să treacă peste momentele
grele. Vîntul răscolește petalele florilor albe, iar privirea tînărului se înalță, a
speranță, parcă dincolo de cer, pînă la mama. n

Ochii de un albastru sticlos par să caute ce -
va pierdut după geamul care desparte lumea
de afară de noi, cei fugăriți de ploaie într-o
ceai nărie. Știe că ar trebui să vorbească, dar nu
știe de unde să-nceapă. Îl doare, știu că-l doare,
mi-a spus chiar el așa. „Mă doare tot.”

Numele lui este Dănuț Adrian Zlate, este din

Iași, are 49 de ani și o formă rară de leucemie
pe care-o poartă cu el de opt ani. Nu mai poate
lupta să scape de boală, dar i-a rămas putere des -
tulă cît să n-o mai lase să crească. „Sîngele meu
e vîscos, e prea mult și trebuie să merg o dată
pe lună să scot chiar și un litru”, îmi spune sim -
plu.

Era în Irak de nouă luni atunci cînd au în ce -
put să-i răzbată pe trup primele semne. „Boala
mi-am descoperit-o singur. Acum, cu In ter ne -
tul, oricine se poate documenta și singur. Am
ști ut să-mi citesc simptomele și astfel am aflat
de boala mea.” Plecase la muncă, îmbutelia apă
pentru soldații americani din teatrele de răz -
boi, iar boala lui începuse să evolueze, însă me -
dicii de-acolo nu știau să-i spună de ce suferă,
de ce îi treceau prin piele rînduri peste rînduri
de înțepături după ce îl atingea apa. Și i-au spus
să se întoarcă în România. „E foartă parșivă boa -
la asta. Eu fiind convins 80% de ce am, m-am
dus la medicul de familie și i-am cerut să-mi dea
trimitere la hematologie, mi s-a făcut aspirație
de măduvă, au trimis-o în Germania, de unde
mi-a venit răspunsul pozitiv.”

Nu există unguent pentru durerile lui Adri -
an. O baie, un bărbierit, o zgîrietură, cearșaful
care-i învelește patul, toate îi fac pielea să ustu -
re ore întregi. Se plimbă doar, ca să doară mai
puțin și doarme puțin ca să nu se strîngă ore
prea multe între el și patul care arde. S-au adu -
nat peste el, însă, datorii care l-au dat afară din
a partament acum doi ani, iar soția a plecat în
Italia să muncească. Cu fetele lui vorbește din
cînd în cînd, deși stau în gazdă în Iași, iar el la
un centru de primire în regim de urgență al
Primăriei, singur. Nimic dintr-însul nu spune,
însă, printre cuvintele pe care le respiră calm,
că ar avea nevoie de cineva, de oricine. 

Speranţă pe ceas
A cerut 180 de euro pentru cîteva analize u -

nor fundații însă l-au refuzat pentru că prio ri -
tate au copiii „și așa și e. Am văzut o fetită de
trei ani care suferea de leucemie așa că nu pot
spu ne că am eu mai multă nevoie decît ea.” S-
a lăsat în voia sorții, știind că nu-și putea a run -
ca niciodată privirea prea departe în viitor.

„Nu pot să mă gîndesc la ce voi face peste o
săp tă mînă. Cei care au avut boala mea, de la
depis tarea ei, au mai trăit în medie zece ani.”
Au tre cut opt pentru el și speranțele s-au
renăscut, monstruos, în gînduri cenușii și-a
încercat să moară de două ori. „Eu sper să mor
cît mai re pede, să scap de dureri.” Mai întîi, cînd

a fost scos din casă, a înghițit toate citostaticele,
apoi le-a strîns din nou în pumni și între buze
într-un parc, dar l-au găsit de fiecare dată, l-au
salvat. „Bă nuiesc că nu era timpul pentru asta.
Nu am vrut să scap de problemele financiare ci
de du re re. Nu o mai suportam.”

Așa că așteaptă, cu un calm care-i stră luceș -
te în ochi, să treacă fiecare ceas. De sărbători,
da că trupul n-o să-l doară prea tare va ieși la
plim bare. Ăsta e refugiul lui, în toată ne mul țu -
mirea gîndului că n-a putut, că nu a apucat să
facă mai multe, așa cum știe c-ar fi putut.  „Am
o memorie foarte bună. În Irak existau calcu la -
toare avansate și eu am învățat să lucrez pe ele
fiindcă am stat pe lîngă cel care știa deja. Și-am
ajuns responsabil de ele”, îmi povestește. Toată
lumea  de acolo era uimită că el știa să lucreze
pe acel calculator fără nici o școală în domeniu.
Vorbește îngrijit, iar bolii care-l frămîntă îi știe
metehnele toate, dar nu-l ajută cu nimic. Ori -
cum a înțeles că e a lui și în îmbrățișarea ei tre -
buie să și lupte. Adrian nu cere ajutor și, dacă
nu vorbește, nu-i auzi durerile. Doar în ochi îi
mai mustește, cuminte, trecutul întreg și che -
ma rea fără vlagă a unei frînte zile de mîine. n

Îmbrăţișarea care arde

Tatuaj pe-un bra] f\r\ p\rinte
de Ana-Maria BUCUR | anamaria.bucur@opiniastudenteasca.ro

Era în Irak de nouă luni atunci cînd au în ce put să-i răzbată
pe trup primele semne. „Boala mi-am descoperit-o singur,
pe Internet. Am ști ut să-mi citesc simptomele și astfel am
aflat de ce sufăr.”

„Dacă l-aș pierde și pe tata, aș înnebuni complet”, îmi spune în vreme ce în
ochii albaștri i se citește, picurată încet, teama de singurătate.

de Liza CÎRJĂ | cirjaliza@yahoo.com
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în gînd, iar pentru unii nu se vindecă înainte de sărbători, nici măcar cu post și rugăciune.

S\pt\mîna Patimilor dureaz\ o via]\

„Stăteam dezbrăcată, în patru labe și 12
băieți, la fundu’ meu, luau notițe și discutau.
Aveam 19 ani. Cum crezi că mă simțeam?”
Ana nu se simțea în nici un fel. O durea atît
de tare, încît înghețase în ea orice reacție.
„Am fost primul caz din Iași”. Era întuneric
pe strada aceea, cu stîlpi de iluminare din doi
în doi și-un semafor care bolborosea verde
intermitent. Ionuț a văzut fantoma unei fiin -
țe înfășurate în straturi de beznă. Haine ne -
gre, umbrelă neagră, noapte și ploaie. A frî-
nat, iar fantoma s-a transformat pe loc într-o
fată pe care-a ridicat-o de pe șoșea. 

La ora opt seara, porneau la drum spre Pi -
tești. „Trimiteți o Ambulanță. Poate sta în pi -
cioa re, dar cine știe dacă n-are leziuni inter -
ne.”  Pauză. „Sigur, doamnă, că vreau să vi -
nă o Ambulanță. Nu contează cum o să pice
la dosar.” Dimineață ar fi trebuit să fie la mun -
că. Acum anunță amîndoi că nu vor mai a -
jun ge la serviciu. Iar cînd o s-ajungă, o să fie
com plicat pentru el, fiindcă n-o să poată con-
duce.

Stau amîndoi pe coridorul Urgențelor, de
la spitalul „Sf. Spiridon”. Fata n-avea nimic
rupt, nu amețea, vedea cum trebuie și nu-i
curgea sînge. „De-ar fi ea bine!”, șoptește A -

na, iar Ionuț repetă „doar asta contează.”  Tot
ce află e un produs de sinteză: „cu acci den -
tul, e-n investigații”.

Ies pe rînd să ia o gură de aer. Vorba vi -
ne. Ies să-și șteargă ochii pe ascuns, fiindcă i -
de ea c-au făcut rău cuiva îi roade pînă la ulti -
mele dendrite. E miezul nopții deja. Ar fi bi -
ne să plece acasă. „Putem dormi fără să știm
cum îi e?” Ionuț se prelinge de-a lungul ho -
lului trăgînd cu urechea. „O perioadă, la cî -

teva luni, eu stau internată, pentru tra ta ment.
Știu foarte bine cum e-n spital. E su fi cientă o
sin gură criză uneori, ca să mori din asta. In -
tri în hemoragie și nu mai asimilezi nimic.
Nu se tratează.” Ana suferă de rectocolită ul -
cero-hemoragică. „Criza se poate declanșa
de la orice. De la alimentație sau de la emoții
pu ternice.” Dacă mănîncă legume, fructe sau
carne, s-a ars. Numai orez fiert și paste fierte.
Toată viața? „Cît vreau să trăiesc”. 

Momentul adevărului
Află de la asistente că fata e însărcinată,

apoi că „a pierdut sarcina, din cauza im -
pactului”. Își împuținează amîndoi trupul,
de parcă li s-ar fi prăvălit bolovanul lui Sisif
peste umeri. Femeilor însărcinate nu li se fac
radiografii, așa că nu se știe dacă-i bine ori
nu. Va merge la Neuro. Migrează amîndoi

către spitalul din Tătărași. E trei dimineața.
„Măcar de-ar fi bine, în rest”, e tot ce-și spun
unul altuia. Nici la Neuro n-au ce să facă fe -
me ilor însărcinate. Așa că va merge la Gi ne -
cologie. Apoi iarăși la Spiridon. Apoi iarăși,
la Neuro. 

Se face cinci jumătate pînă o internează,
dar abia după 12, încolo, vor afla ceva con-
cret. Atunci vor vorbi cu medicii, vor cum pă -
ra rețetele care-or fi, se vor îngriji de inves ti -
gațiile care-or urma. Acum, după 10 ore, tot
ce știu e de la ea: „mi-au spus că n-am fost ni -
cio dată însărcinată, dar i-am auzit cum
ziceau «nu semna cu numele meu, că e mai
bi ne așa»”.  Le e frică să pășească lîngă pat,
fi indcă „mi-e teamă să n-o supăr. Nu cred că
vrea să ne vadă”. Și-au asumat orice răs pun -
dere, la spital, ca și la Poliție. „Am avut no roc
că m-am îmbolnăvit la 19 ani. Așa, am cres -
cut odată cu boala și-acum face parte din mi -
ne. Nu mai trebuie să mă adaptez.” A trecut
de 30 de ani. În noaptea asta, părinții ei au a -
flat din pricina accidentului că nu s-a des păr -
țit de Ionuț acum multă vreme, așa cum cre -
deau. „Să fie ea bine”, repetă Ana, fără s-o fi
vă zut cineva dacă și-a luat sau nu calman-
tele. n

Ion [i Ana
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Prin ochii, mîinile și sufletul părintelui Radu Brînză a trecut
mai multă suferință decît ne-am putea închipui că poate îndura un
trup de om. Parohul Bisericii „Sfântul Haralambie” din Iași coor -
donează Departamentul Pro Vita al Mitropoliei Moldovei și Bu -
covinei din Iași, și ajută mamele care nu vor să-și omoare copiii
nenăscuți.

Cînd era elevă, setea Ioanei pentru carte era de nestăvilit.
În palmele ei, paginile se topeau cum o fac, primăvara, nă -
me ții, iar părinții i-au spus de nenumărate ori că va avea un
viitor mare. Ioana învăța și pentru ei, o familie „bună”, cu
renume și înstărită a orașului. Fata a crezut în șansele sale,
mai ales că munca de la școală a ajutat-o să ajungă și o lim -
pică pe țară. Însă cînd viitorul începea să i se țeasă așa cum
toată lumea i l-a hărăzit, un fir rebel de urzeală s-a desprins
din războiul de țesut și a stricat toată împletitura. Ioana a ră -
mas însărcinată de cum a terminat liceul. „Zmeul” care a lă sat-o
însărcinată s-a speriat și a dispărut, iar părinții, rușinați, au
tras timp de trei luni de ea să avorteze, însă fata s-a încă -
pățînat să păstreze copilul. Atunci familia a abandonat-o
complet, nu i-a mai dat niciun ban, iar eleva care cu doi-trei
ani mai devreme era olimpică pe țară a ajuns să hoinărească,
singură, fără bani și însărcinată, pe străzile Iașului. 

Mic îndrumar de salvat vieţi
Se vede că părintele Radu Brînză se luptă să-și păstreze

calmul cînd încearcă să povestească. În liniștea Bisericii
„Sfîntul Haralambie” preotul gesticulează din ce în ce mai
agitat. „Deci era fata, cu copil în burtică, cel care a lăsat-o în -
sărcinată a dispărut, familia la fel, fără bani, fără nimic. A -
tunci a dat Dumnezeu și am întîlnit-o.” Părintele spune că
departamentul Pro Vita al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

și e se ocupă, cu „salvarea, protejarea și cultivarea vieții din
secunda unu de existență pînă dincolo de limitele acestei
vieți”. În cazul Ioanei, departamentul a cazat-o într-un apar -
tament al Mitropoliei din Iași și a încercat să o reintegreze în
familie. Așa că părintele a început să încerce să țeasă înapoi
împletitura pe care o lega pe Ioana de familia ei și să încerce
să îi „cucerească”. A fost nevoie de șase luni de zile pînă cînd
mama fetei, „bunicuța”, să cedeze. „Apoi ni s-a alăturat
fratele, iar ultimul rămas a fost bunicul. Ca să vedeți cum se
așază lucrurile, am vorbit nu demult cu fata și ne-a povestit
că acum, bunicul nu iese din casă pînă nu pupă nepoata și
cînd vine acasă primul lucru pe care îl face e să întrebe
«unde-i nepoțica?».”

O scrisoare pentru bunicuţa
De patru ani, de cînd a luat naștere departamentul Pro

Vita, părintele Radu Brînză s-a întrebat mereu cu cine ar
trebui să înceapă. Să aline singurătatea bătrîneții celor care
au peste 70 de ani sau să se îngrijească de pruncii încă ne-
născuți. „Le-am face pe toate”, spune părintele, ridicînd
obosit din umeri. Însă a început cu cei mici. „Noi încercăm să
reparăm lucrurile. Ne-am constituit o echipă de oameni care,
atunci cînd identificăm un caz, îl evaluăm și în urma unei
radiografii intervenim unde sînt probleme”, povestește
acesta.

Așa a ajuns în atenția departamentului și cazul Anas -
tasiei. Fata de pînă în 25 de ani locuia într-un județ învecinat,
a rămas însărcinată și nu a putut să avorteze. La insistențele
mamei, a mințit-o pe aceasta că va veni la Iași să avorteze. În
capitala Moldovei a stat la niște verișori pînă cînd aceștia nu
au mai putut să o țină, iar atunci a intervenit departamentul

pentru a o ajuta. Anastasia a născut, însă nu avea curajul să
îi spună mamei că a păstrat copilul, fiind convinsă că, dacă
va face asta, femeia va rupe toate legăturile cu ea. „Într-o zi
am zis să vedem cum facem cu bunicuța”, își amintește pă -
rin tele, frămîntîndu-și mîinile în poală de parcă s-ar lupta cu
un aluat încăpățînat. „Eu i-am propus fetei să merg îna inte
să vorbesc cu mama, să mergem amîndoi cu mașina mea, i-am
spus că facem cum vrea ea. Pînă la urmă, după ce ne-am sfă -
tuit, am hotărît să îi scriem o scrisoare. Și ne-am trezit în pri -
mul weekend cu bunicuța super fericită, care i-a mulțumit
fetei că nu a omorît copilul, a stat numai cu ea în brațe. A -
cum, locuiesc împreună, fata și-a găsit serviciu, păstrăm le -
gătura, și i-am găsit naș, i-am botezat și copilul.” n

Tranșeele înfundate din războiul 
împotriva avortului
de Cătălin HOPULELE | catalin.hopulele@opiniastudenetasca.ro
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Află de la asistente că fata e însărcinată, apoi că „a
pierdut sarcina, din cauza im pactului”. Își împuţinează
amîndoi trupul, de parcă li s-ar fi prăvălit bolovanul lui
Sisif peste umeri.

Singurătatea e prima care îi îmbrățișează pe cei care pătimesc.

Părintele a auzit multe strigăte mute.

de Oana OLARIU | oana.olariu@opiniastudenteasca.ro



Din „Sala Balet”, după ușa care
scîrție în ciudă, se aud aplauze, se
joacă lumini, se cutremură și se-apro -
pie trupuri bătrîne, în cîrje, în ge nun -
chi bătuciți de vreme, în mîndrie.
Doamnele din Ansamblul Ar mo nia
și-au încheiat recitalul într-un vu iet
de palme de care nu se mai satură. Se
aude scîrțîitul, se deschide ușa și in -
tră în camera de repetiții, îm bră ca te
în hainele plătite și cusute de oa me -
nii cu suflet bun de la Casa de Cul tu -
ră a Surdomuților, sperînd, în glu mă,
că „poate în public n-au fost tot ei”.
Aprinse de-o vîlvătaie în care cred
nu mai ele cu-atîta putere, cele cinci
ar tiste pun masa, ca să mănînce în
cinstea a zece ani de „Armonia” și ca
să se mănînce între ele. Ca să roadă în
cîrnați, în salata boeuf și cea de peș -
te și într-o prefăcută sfoară care le lea -
gă doar de ochii lumii. 

Actrițele își poartă tinerețea în -
gropată sub pudră albă, pomeți ro șii
sub care luptă o îmbujorare ade vă ra -
tă, înfierbîntată și sub anii stră lu ci tori
de carieră ai Sarei, Ecaterinei, Ta ma -
rei și Irinei. „Eu am studii mu zi ca le,
am fost balerină la Teatrul Muzi cal!”,
își umflă Tamara pieptul, fiindcă ei,
șefei de ansamblu, i s-a părut fals

pe de-a-ntregul spectacolul de care
nu mai conteneau, adineauri, să se
bu cure. În răsuflarea tinerei An dreei
Spătaru, bătrînețea se transformă
într-o răutate nedistilată, frustă, o cre -
dibilă dorință de-a se rupe de res tul
grupului. Nici una dintre ele nu știe
că în oglinzile încăperii în care-și
clăn țănesc ele dinții s-a uitat, înain tea
lor, moartea. 

Aplaudaţi femeia cu cîrje
Femeile sînt imprevizibile, însă

jocul e natural, iar ciuda care le ar de

palmele înflorește în sincronizări
per fecte cu luminile și muzica ex pe -
rimentului teatral pe care-l trăim. În -
să nervii, la vîrsta lor, se încheie în
palpitații și-n mîini odihnite pe piept
sau, pentru Sara, în izbucniri poe ti ce
rusești rostite pretențios de An dreea
Boboc. „Sînt tînără, domnule diri -
jor!”, își învolburează ea cuvintele

cînd domnul Tiberiu intră în sala
de repetiții, să le încununeze fes ti nul.
Li se rătăcesc mințile, se alintă naiv,
fiindcă dirijorul e o dragoste de-o
stranie dar profundă natură, un bă -
trîn ca el dar cu cîteva momente de
ne bunie mai tînăr. „Ce-i asta, Sa ra?!
Aniversare sau concertul tău de bă -
gare în seama?”, zbiară Tamara în cea
mai pură expresie a dezgustului.
Costumele le stau la fel de bine ca la
început, dar au mai îmbătrînit cu cî -
teva clipe, iar răbdarea se sta fi deș te
și ei într-un colț de inimă.  

În decorul pestriț, pictat în au ten -
tice tușe românești și în costumele
ba belor cu cosițe perdeluite și tașcă

de pînză sub șorț, în tabloul ceau șeș -
tilor care atîrnă strîmb pe perete și în
uniforma SPP-istei care așteaptă în
tăcere lîngă pian se citesc nuanțele
adaptării comediei rusești într-un loc
care înțelege firescul colorat al
kitsch-ului comunist. Poate sin gu rul
lucru pe care-l așteptăm prea mult e
spargerea globului de sticlă în care
stă închisă Rodica Surdu, agentul

de pază jucat în două ritmuri de Iri -
na Răduțu Codreanu. Cînd sta tua ră,
mută, dar în aceeași linie a cara ghio -
sului pe care-o îmbracă și doam ne le
din Armonia, cînd năvalnică, afo nă,
guturală și amară. „Mă numesc Ro -
dica Surdu și sînt o doamnă, da?!
Gata! S-a terminat fățărnicia în an -
samblul Armonia!”, rupe ea frîn ghia
dintre femei. Dirijorul vrea să schim -
be ordinea lumii în care-au îm bătrî -
nit țațele cîntărețe. Să le transforme în
„niște umbre în contre-jour” care să
cînte „șuba-duba-da” în spatele cu -
coanei Surdu – madam Chanel. „Tre -
buie să înțelegeți că la noi în trupă
s-au adunat handicapați adevărați!
Pe-al dumitale nu-l vedem”, iar Iri -
na scoate cîrjele roșii care-o fac dem -
nă de locul în care cîntă. Nimeni nu

poate intra în Armonia fără o boa lă,
nimeni nu poate să facă din patru
doam ne și-un mentor un cara ghios -
lîc de șase oameni pîndiți de moar te.

Am primit, în sfîrșit, ofranda.
Ochiul de furtună s-a legat și s-a îm -
pleticit printre cusăturile costu me lor
desuete. Din sufletul Sarei încă mai
puf nesc poezii de Anna Akhma to va
și nouă încă ne mai cîntă, undeva, „Pe
lîngă plopii fără soț”. Iar moartea
se-ntoarce să ne chinuie cu umbra
unui pahar de vin îmbietor, în pașii
mă runți și bătrîni ai Silviei Popa.
„Tan ti Chanel” e un vers lung și co mic
despre stingerea tragică a vieții, iar în
Uzina cu Teatru s-au strîns de gît și rî -
sul și schimonoselile îngîmfate ale
tim pului și cîte-o privire în gol pen -
tru fiecare chemare către sfîrșit. n

Un conte se duelează cu un mar -
 chiz, dar cu mîinile goale. Sin gu re -
le arme pe care le au sînt banii și ran -
gul. Și dragostea pentru hangița Mi -
randolina, ai cărei ochi lucesc în fa -
ța broșelor și cerceilor cu diamante,
primiți de la oaspeți. Toată po ves tea
este împachetată în comedia „Han -
gi ța”, prima premieră a Ateneului
Tă tărași din această stagiune, re gi -
za tă de Andrei Ciobanu și pusă în
sce nă vineri, pe 11 aprilie, de la ora
19.00.

Trec minutele și cei doi adorato -
ri nu mai contenesc din a o lăuda pe
Mirandolina. Că e frumoasă, că „vor -
bește cum trebuie”, că „se îmbracă
cu gust”, ce mai, o femeie și ju mă -
tate. Dar unde este această han gi -
ță? Să vină, să vedem și noi dacă au
dreptate contele și marchizul, unul
mai amorezat decît celălalt. Cît vor -
besc în sala de luat masa, cos tu me -
le lucioase, după moda de acum cî -

teva secole, sclipesc sub reflec toa re -
le puternice. Roba pînă în pămînt îl
cam incomodează pe conte cînd se
așa ză pe taburet, dar haina lungă a
marchizului e numai bună pentru a
ascunde sub ea o sticlă de vin și-o
por tocală, gest care e ca un trăgaci
pentru un maraton de rîsete. Cînd in -
tră în scenă și Cavalerul di Ripa fra tta,
chicotelile încep să se cam îngroașe
pentru că glasurile feminine din sa -
lă amuțesc. „Femeile? Hah! Feriți-vă
de ele ca de dracu’”, rostește foarte
con vingător cavalerul. N-avea de
unde să știe că hangița și-a pus în
gînd să-l cucerească, să-l „îmblîn zea -
scă”, cum avea ea să ne mărturi seas -
că numai nouă.

Cînd Mirandolina ni se con fe sea -
ză, în monologuri scurte, luminile de
pe scenă se domolesc într-o pîclă
verzuie, iar auriul satinat al rochiei
pălește. Nu e singura care își spune
gîndurile cu voce tare, de parcă cei

de lîngă ea nici n-ar fi acolo. Pe
rînd, fiecare actor vorbește de unul
singur, privindu-i pe spectatori în
ochi sau fixînd un punct imaginar
deasupra lor, încrezător că pub li -
cul nu îl va da de gol. Însă în măr -
turisirile hangiței stă cheia co me -
diei. 

Șiretenia, falsitatea și intere se le
bănești sînt trăsăturile ei ade vă ra te
și nu atributele înflorite de con te și
marchiz. În spatele zîm be te lor ei
stă o altă Mirandolina, iar actrița
ne-o arată ori de cîte ori vine mai
aproape de public, la marginea
scenei. 

Nici o clipă nu a lipsit voioșia,
de ambele părți ale sălii, chiar dacă
nău cirea unui cavaler îndrăgostit
nu e tocmai de rîs. Finalul lecției de
șiretlicuri o găsește pe hangiță
singură, în mijlocul scenei, sperînd
că toți cei prezenți au tras foloase
din ce-au văzut. Chiar și cei care s-
au regăsit în costumul cavalerului
„îmblînzit”. n
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Chanel rămîne la numărul cinci

În Uzina cu Teatru, laboratorul Teatrului
Naţional „Vasile Alecsandri” din Iași s-au
încercat experimente în mii de culori.

Săptamîna trecută, pe 10 aprilie, de la ora
19.30, la premiera piesei „Tanti Chanel” s-au
amestecat toate în același vas, răstălmăcind
ipocrizia, apropierea morţii și-a ridicolului într-
o poveste de-o noapte. Atît ţine tabloul de
orgolii ale unor bătrîne cîntăreţe care nu văd în
oglinzile-n care se scaldă decît frumuseţe. Ale
unor femei care nu se pierd ci devin, prin
natura mincinoasă a timpului, statui. Comedia
rusească regizată de Ion Sapdaru, adaptare a
unui text de Nicolai Koleada se va întoarce și
pe 27 aprilie, pe aceeași scenă, la fel de viu,
ca să se joace cu timpul. Armonia se înnoadă la loc numai atunci cînd e ruptă cu forța.

Doamnele din Ansamblul Ar mo nia și-au
încheiat recitalul într-un vu iet de palme de
care nu se mai satură.

de Anca TOMA | anca.toma@opiniastudenteasca.ro

de Cătălina DOBROVICEANU | c.dobroviceanu@opiniastudenteasca.ro

Tabloul orgoliilor bătrînești e cusut
într-un decor pestriţ.

Îmblînzitoarea de cavaleri
ȘIRETENIE ȘLEFUITĂ CU DIAMANTE

Ghid pentru interviuri dilematice

Peste 100 de liceeni au avut șan -
sa săptămîna trecută să-l inter vie -
ve ze pe criticul literar și jurnalist la
Dilema Veche, Marius Chivu. În tîl -
nirea a avut loc miercurea tre cu tă,
9 aprilie, la librăria Cărturești din
Pa las Mall. Iar jurnalistul nu venit
singur, ci i-a avut aproape pe Dan
Lungu, Florin Lăzărescu și Lu ci an
Dan Teodorovici, pentru a ne po -
ves ti despre două din cărțile sale.
Prima a fost  „Best of:  proza scur tă
a anilor 2000”, în care criticul a adu -
nat 40 dintre cele mai bune po ves -
tiri de proză scurtă, singurele pe ca -
re acesta le-ar lua cu el „pe o in su -
lă pustie”. De asemenea, între ele se
regăsesc și cîte o operă a celorlalți
autori prezenți la întîlnire, for mînd
o colecție variată, cu povești de la
țară, sau din oraș, cu oameni, co pii,
sau extratereștrii, fericite sau tris te.

Tocător pentru întrebări
Celălalt volum, „Ce-a vrut să

spună autorul”, reprezintă un an -
samblu de 50 de interviuri rea li za -
te de către Marius Chivu în 10 ani
pentru diferite reviste precum Di -
lema Veche, Observator cultural
sau 22. „Ei bine, nu este o carte în
care doar le-am adunat. Ci, m-am
gîndit eu să le dau înapoi inter viu -
rile scriitorilor să le recitească și să le
comenteze. Să spună ei dacă mai
sînt de acord sau dacă nu. Așa că ele

sînt însoțite de cîte un update”.
Una din primele curiozități ale

tinerilor a fost cum se pre gă tește
jurnalistul înaintea fiecărui in ter viu.
Răspunsul criticului a fost sim plu,
admițînd că în primul rînd le ci teș -
te opera autorilor. După care, aces -
ta verifică ce alte inteviuri s-au mai
luat cu persoana respectivă și ana -
lizează ce subiecte să abordeze sau
unde să insiste, pentru ca în cele din
urmă să intervină curiozitățile de
ci titor. 

Totodată, Dan Lungu a apre ciat
că în timpul unui interviu, Ma rius
Chivu pune întrebările „cu o cu rio -
zitate naturală. Sînt mulți alți in ter -
vievatori care vor să-ți arate cît de
in teligenți sînt ei. Și îți țin mai în tîi
un mic curs despre ceva, după ca -
re la urmă te întreabă o bana li ta te.
Sau alții care-ți pun o întrebare așa
în fel încît tu să răspunzi «da, tu ai
dreptate». N-ai încotro, pentru că
dacă spui nu, pari prost”. În timp ce
Dan Teodorovici a spus despre
„Ce-a vrut să spună autorul”că
es  te o carte inteligentă, deoarece
„pu  teți vedea cum reacționează di -
ferite tipuri de oameni la aceeași
întrebare”. 

Iar în cele din urmă, Florin Lă -
ză rescu a spus despre interviuri,
că cele mai bune întrebări sînt ace -
lea care-l fac pe interlocutor să se
gîndească la ceva ce nu s-a gîndit
niciodată. n

DIALOG PE O INSULĂ PUSTIE

de Iulian BÎRZOI | iulian.birzoi@opiniastudenteasca.ro



Am trecut prin Constanța cu
doar cîteva zile înainte ca primarul
Radu Mazăre să fie reținut. Orașul
ăsta – unul dintre cele mai bogate
din România – e împotmolit unde-
va la începutul anilor ’90, în epoca
bișniței și a sifonului. E plin de
chioșcuri, iar bordurile sînt stră -
pun se de buruieni. Drumurile din
centru sînt desfundate, iar ieșirea
se face printr-un labirint presărat
cu guri de canalizare. Cică se lu -
crea ză, dar în puține locuri se văd
utilaje. Printre hurducăieli și sus pi -
ne, îl aud pe Mazăre la radio, într-un
interviu amical la un post local de
radio. La un moment dat, jur na lis -
tul sugerează că durează prea mult

lucrările, ceea ce-l supără la culme
pe primar. Se răstește la el, îl ia cu
„Băi, băiatule!”, iar „băiatul” se
scu ză cu o voce tot mai stinsă: „De
fapt asta voiam să zic, e bine că se
face...”

E straniu cînd pri -
vești din afa ră: un clan

a pus stăpînire pe un oraș, și bieții
oameni nu văd ie și rea. Mazăre nu
stăpînește însă Constanța ca un
dictator tras la xerox, oricîte cos tu me

de sultan sau ofițer nazist ar proba.
„Constanța e stat în stat”, îmi ex -
plică o localnică. Bun, am auzit as -
ta în multe părți și de fiecare dată
am ridicat din sprîn ceană la un
asemenea clișeu. Continuarea are
însă o logică: „Fie ca re are pe aici o
bucată de teren la malul mării, un
teren de luat sau ceva de construit
și depinde de pri mar”.

Dacă e să acceptăm perspectiva
asta, înseamnă că Mazăre și-a îm -
părțit electoratul în felii. Desigur,
cîtorva le dă pungi de Paște și Cră -
ciun, le dă transport public gratuit,
le dă locuințe. Însă voturile lor n-ar
putea fi suficiente pentru a-i asigura
scaunul din 2000 încoace. De aceea,
cu mulți alți constănțeni Mazăre a
devenit complice. Vrei o terasă sau
o pensiune? Știi că ai pe cine să te
bazezi pentru o aprobare. Așadar,
constănțenii știu ce marfă iau, iar pre -

țul le convine. Nici măcar nu mai e
vorba de manipulare aici. De  mo cra -

ția devine parte a jocului, pen  tru că
votul legitimează sis te mul acesta
găunos. Un primar la cos tum și cu
respect pentru litera le gii nu le-ar fi
la îndemână mul to ra.

Republica Mazăre ar trebui să
fie subiect de dezbatere la Bru xel -
les, pentru că asemenea insule de
imoralitate s-ar putea extinde re pe -

jor în toată regiunea: criza pre lun -
gi tă le stimulează. Pînă la urmă,

care-i ieșirea din „modelul Cons -
tan ța”? Cum se poate schimba ceva
în asemenea locuri, rămînînd to to -
dată în limitele jocului democratic?
Greu de găsit răspunsuri. Pînă
atunci, vorba „băiatului” de la ra -
dio: e bine că se face, să fie bine la
toată lumea, Doamne ajută. n
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Împ\ratul Ro[u de la Est, 
deodat\ galben la fa]\

Radu Mazăre, primarul
Constanţei, a fost ridicat marţi
după-amiază dintr-un

restaurant bucureștean și dus la
sediul central al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie (DNA). Edilul este
cercetat într-un dosar de corupţie
legat de construirea unui cartier de
locuinţe sociale. Desigur, protestele
plebeilor n-au întîrziat să apară.
Oamenii din campusul social Henri
Coandă, construit de primar, au ieșit
să-și susţină salvatorul. Același
salvator care căpușează Primăria
Constanţei din 2000 și transformă
orașul, de la an la an, din ce în ce
mai mult în kitsch și prost gust și
care într-un stat european sănătos ar
fi fost demult închis. Dar niciodată
nu e prea tîrziu și, de e nevoie,
facem loc și pentru carele alegorice
la Mititica. Radu Mazăre, cel mai bun primar al Constanței din 2000 pînă azi.
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Preţul potrivit

Testamentul baronului Maz\re. Stenograme din Madagascar

Primarul Constanţei a fost ridicat de mascaţi și dus la sediul DNA.

Vlad ODOBESCU
jurnalist freelancer

E pace în lume. Baronii sînt
cap tivi în mîna unui om, iar Ro mâ -
nia e prinsă-n mîna lor, bucată cu
bucată. La reședința din Constanța
a primarului Radu Mazăre se vede
fum, pufnind pe coș. Ieșit de două
zile din arest preventiv, nedormit și
bulversat, robul, zis uneori de mici
rău-voitori baron, îl caută pe Dum -
nezeu să-i lase testamentul. Se știe,
opt asasini tocmiți deja îl caută-n
Madagascar să-l lichideze. Oameni
prevăzători, copoii SRI-iști ascultă-n
microfoane.

Mazăre Radu, cercetat: Tu ești,
Doamne? Sau vreo gagică tra ves ti -
tă?

Dumnezeu, martor: Eu sînt, Pri -
 marule, Zi drept, tu ai fumat ce va?

Mazăre Radu: De unde, Ba ro -
sane, nu știi de unde vin? N-au aia
nici cafea cu whiskey. Cum mai pri -
 mesc ceva de contrabandă, dau fu -
ga fraierii la Cotroceni.

Dumnezeu: Ziceam și eu, c-am văzut
fum. Ia zi, Primarule, ce vrei?

Mazăre Radu: S-ajung la An ta -
nanarivo și de acolo în golful meu.
Te uiți si tu la RTV, știi cum stă
trea ba în Madagascar.

Dumnezeu: Primarule, dar ai luat șpa -
gă.

Mazăre Radu: Nu eu. Erau pen-
tru partid.

Dumnezeu: Pentru partid, zici. Dar
nu erați tot voi precum crocodilul cu
na gîțul? Și nu e contul tău escrow? 

Mazăre Radu: Aaaa, d-ăia 175.000
vorbești. Fii serios! Erau o bi nefa -
cere, pentru malgași. 88.000 de guri
m-așteaptă în golf să urcăm social-
ismu-n baobab.

Dumnezeu: Dar, Radule, vine cam -
pania. Cum vrei să pleci, așa? Ia zi, ce-
ai fi fost tu acum fără partid? Un zia -
rist pîrlit. Un mațe-fripe.

Mazăre Radu: Dar, Barosane, 
i-am dat bani, cazare la 5 stele și fe -
mei, am făcut locuințe sociale și
cluburi de milionari. Am fost atîția
ani o gașcă, și nu zic la mișto, dar
după ultimele razii, baronii tre mu -
ră-n nădragi.

Dumnezeu: Cum vine asta? 
Mazăre Radu: Păi Bunea m-a

sunat cînd eram în arest, că nu mai
candidează, pune-un prost în loc.
Că i-a bătut azi-noapte un bețiv la
ușă și a făcut un preinfarct. Credea
că au ajuns mascații. Al nostru, Ni -
cușor, a luat-o razna, scrie acum pe
Facebook? Lu' Țuțu i-am și zis:
„Bă, fraiere, tu stai și tremuri în bi -
rou că se fac percheziții la CJ. Urcă,
bă, în Tuaregu' ăla care ți-a mai ră -
mas și du-te peste Ponta în birou,
ce naiba! Sau ieși și tu și bea un

whisky!” De Marian ce să mai zic,
își freacă mîinile de nervi. Drept
Ponta a vorbit la SPP să nu-l mai
lase în Guvern. Livache-i singur,
cuc, mai iese la televizor. I-am zis:
„Fugi, bă, la Rio, cît ești liber!” E
jale, Barosane.

Dumnezeu: Păi nu Băsescu e cu pro -
cu rorii?

Mazăre Radu: Te uiți la Gâdea.
Dă-l dracu’ pe Băsescu, că e ter mi -
nat. Auzi, Băsescule, ești terminat!
E bun să-l ardem la TV. Ai noștri-s,
Barosane, SRI-ul și Procuratura. Ai
noștri ne țin fripți, să nu facem vreo

revoluție!

Dumnezeu: Și cum să pleci, Primaru -
le, acum cînd vin americanii? Nu se
retrag ei din Afganistan la vară? Nu
faci și tu un carnaval?

Mazăre Radu: Fuck USA! Mai
bine să mă ia ciclonul tropical decît
Codruța Kovesi. Aia-i gagică?

Dumnezeu: Bine, Primarule, un pic de
mai rețin.

Mazăre Radu: Să-nnebunesc!
Te-ai dat cu DNA-ul.

Dumnezeu: Nu, nu, că nu te țin chiar
29 de zile ca pe Duicu să-mi zici ce vrei

să scrii în testamentul ăla.
Mazăre Radu: Aham. Așa să

pui: „Închis cu dosar politic de se -
cu riștii canibali, cel mai iubit pri -
mar din România le lasă baronilor
su praviețuitori, cu limbă de moar -
te, următoarele: că o fi din ură, că o
fi din teroare, să scoată fix 52% de
județ, să n-avem iar discuții cu
Dias pora. Să-l pună pe ăl mare pre -
ședinte și să-și ia înapoi partidul.
Iar lui să-i dea prin cap că au și ei o
mamă care-i așteaptă în Ma da gas -
car”. Acum, cît pun în contul tău
escrow? n

Anca SIMINA
jurnalist „Gândul”

Republica Mazăre ar trebui să fie subiect de
dezbatere la Bruxelles, pentru că asemenea
insule de imoralitate s-ar putea extinde
repejor în toată regiunea: criza prelungită le
stimulează.



„Ride along”, tradus în cinematografele
din România „Un polițist și jumătate”, nu
este un film de Oscar, ci doar o comedie de
sîmbătă seara pe care să o vezi de pe ca na -
pea cu un bol de floricele și cîteva sticle de
be re. Pelicula începe abrupt, fără vreo in tro -
ducere, cu Dragoș Bucur în prim plan, care
joacă rolul unui mafiot sîrb. El participă la o
întîlnire de afaceri cu Ice Cube, întîlnire care
se dovedeşte a fi o ambuscadă deoarece cel
din urmă e de fapt polițist sub acoperire.
Ime diat încep împușcăturile, actorul nostru
trage în cîțiva dintre colegii lui Ice Cube,
apoi încalecă o motocicletă şi urmează o cur -
să cu obstacole care se sfîrșește printr-un
accident spectaculos și încătușarea românu-
lui.

Acesta este primul rol al lui Dragoş pe
te  ritoriul Statelor Unite, și la un studio pre-
cum Universal, care a realizat filme ca „Ju -
rassic Park”, „Scent of a Woman”, „Psycho”,
„Jaws” sau „Terminator”. Jocul său actori -

cesc a părut unul natural și fluid, însă din
păcate prezența sa a fost una scurtă, dis -
părînd din poveste după încheierea cursei
ne bune. De aici povestea se mută asupra ce -
luilalt protagonist, Ben, jucat de Kevin Hart.

Acesta a fost timp de doi ani, agent de pază
la un liceu însă acum încearcă să-i do ve deas -
că lui Ice Cube, care este fratele iubitei sale și
un detectiv decorat din cadrul forţei de po -
liţie din Atlanta, că e mai mult decît un de -
pendent de jocuri video. De aceea vrea să
dea admiterea la Academia de Poliţie, in ten -
ționînd astfel să obțină binecuvîntarea de a
se însura cu Angela.

În schimb, James (Ice Cube) are alte pla-
nuri cu Ben, motiv pentru care decide să-l
invite alături de el într-o tură „normală” de
muncă, și astfel să oprească entuziasmul
tînărului viitor cadet de poliție. O singură zi
de muncă, care-i poate asigura îndeplinirea
visului lui Ben, cu condiția ca acesta să facă
față exigențelor viitorului său cumnat.

Așa cum era de așteptat, Ben nu are toc -
mai stofă de polițist, însă nici nu știe cînd să
renunțe, iar Ice Cube nu scapă nici o ocazie
și îl pune pe viitorul său cumnat să se pună
la întrecere cu o întreagă bandă de mo to ci -
cliști, să interogheze un copil ori să aresteze
o per soa nă cu tulburări de comportament.
Aceste situații reușesc însă să ofere indicii
pentru un caz mai vechi la care lucra James.

„Ride along”, chiar dacă nu se poate spu ne
că este comedia anului și nici că ar fi undeva pe
podium, Ice Cube și Kevin Hart reușesc însă
să te binedispună și să te facă să uiți de banii
dați pe bilet, iar Dragoș Bucur te face să fii un
pic mai mîndru că ești ro mân. Măcar pînă
ieși din cinema. n

Într-un București gri nu poți găsi oameni
fosforescenți sau întîmplări haioase. În Bu cu -
reș tiul lui Mihai Radu, surprins în romanul
„Sebastian, ceilalți, și-un cîine”, întîlnești oa -
meni confuzi și situații neclare, care de cele
mai multe ori îi amărăsc și mai tare pe pro ta -
goniști. Nemulțumite de cariera pe care au
urmat-o sau pur și simplu de vremea de afară
sau de starea lor generală, personajele alese de
jurnalistul de la „Cațavencii” se scufundă în
că utarea lor proprie. 

De departe, Sebastian oferă savoare ro ma -
nului. Ratat și nedepreptățit de soartă, cu un
tată sîcîitor și aproape la fel de nefericit, plus
un cîine bolnav de care personajul nu se des -
parte, Sebastian nu se oprește din a se analiza
pe sine însuși, dar și pe cei din jur. Pentru fie -
care gest, angajatul primăriei are o explicație
bizară. Și este de neoprit. Orice îl înconjoară
este o cauză a ceva ce numai el poate înțelege:
„La înmormîntare, dacă ar fi venit, Sebastian
ar fi văzut cocul doamnei Pătrașcu mai mare
și mai impozant ca niciodată. Era impozant, ca
o turlă proiectată noaptea pe un cer luminos.”
Grațiela este o avocată provenită dintr-o fa mi -
lie cu tradiție în această zonă, dar care a ajuns
să lucreze cu procese împinsă de la spate de
tatăl ei. Este tot un personaj nedreptățit și ea,
dar care totuși încearcă să-și salveze cariera și
să-și crească și copiii. 

Sebastian nu este Mihai Radu, după cum
însuși autorul a precizat odată cu lansarea
romanului la Iași. Relația dintre autor și per -
sonajul principal este redată doar de unele
momente pe care jurnalistul le-a trăit și pe care
le-a cuprins în romanul său. „Sebastian, ce i -
lalți, și-un cîine” redă o parte din întîmplările
cu care s-a ciocnit autorul Mihai Radu, fost
funcționar la primărie, și aduce pe scenă o
serie de caractere cu care jurnalistul s-a întîlnit
de mai multe ori. „Ceilalți”, practic, sînt per -
so naje inspirate din realitate și transpuse în
fic țiune. În plus, autorul a ales să-i ofere lui

Sebastian în grijă și un animal de companie,
pe Pip, pentru că dintotdeauna a îndrăgit cîi -
nii. În roman, autorul s-a răzbunat pe unii oa -
meni și i-a conturat grotesc. Pe alții i-a redat și
i-a lăsat la voia cititorului. n
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FĂ UN STOP-CADRU

de Andrei MIHAI | andrei.mihai@opiniastudenteasca.ro

de Iulia CIUHU| iulia.ciuhu@opiniastudenteasca.ro

De cînd a reapărut pe piața muzicală cu
albumul „Kiss me once”, Kylie Minogue
încearcă să demonstreze fanilor că încă mai
poate fi sexy. Și o demonstrează, în primă
fază, prin titlurile melodiilor, care inspiră
această idee, apoi prin vocea ei senzuală
care acompaniază fiecare sunet din mate -
rial. În total, albumul conține 13 piese, iar
pentru realizarea acestora, cîntăreața a co la -
bo rat cu mai mulți artiși printre care și Sia
Fur ler, cea care a colaborat în trecut cu
Chris ti na Aguilera, Jay-Z, Flo-Rida sau
Pharell Williams.

Dincolo de ritmurile melodiilor din ma -
terial se ascunde o femeie care jonglează cu
mai multe sentimente și atitudini față de
ceea ce înseamnă „dragoste” dîndu-i astfel
două sensuri: dragostea ca atracție emo țio -
na lă și dragostea ca atracție sexuală. Me lo -
diile din prima jumătate a albumului dau
impresia de afrodiziac. O dată cu „Sex er ci -
ze”, fata cuminte care creiona primele piese,
se transformă subit într-o femeie pro vo ca -
toare. Aceasta dă dovadă că a scăpat de
inhibiții și dacă prin piesele de dinainte,
iubirea ei era exprimată cu măsură, acum a
depășit bariera care o ținea încă „cuminte”

și dă frîu imaginației. „Let me see you sex-
ercize/ Come on, baby/ Sexercize/ Feel the
burn/ Sexercize” („Lasă-mă să-ți văd
perfomanțele sexuale/ Haide dragule/ Per -
for manțe sexuale/ Simte căldura/ Per for -
man țe sexuale”). 

Se simte această notă de senzualitate
pînă la duetul cu Enrique Iglesias, „Bea uti -
ful”, unde cîntăreața este po tolită, devenind
o romantică în versuri. Femeia în jurul că -
reia se învîrte albumul este acum tandră și
dă impresia că suferă din cauza iubirii. Due -
tul sugerează o po ves te de dra gos te prin
care se invocă faptul că după ce au trecut
prin atîtea împreună pre zentul îi gă sește tot
separați pe cei doi în dră gostiți. Roman tis -
mul și regretele nu du rează mult căci, în
afară de melodia „Fine”, în ur mă toa rele pie -
se artista revine la stilul provocator de di na -
intea piesei „Beautiful”. 

Kylie Minogue reușește să-și stăpîneas -
că sentimentele. La începutul albumului se
evidențiază femeia care simte, dar se ab ți  ne
să se exprime în totalitate, apoi scapă de
inhibiții și se eliberează. Din romantică și li -
niștită, ajunge ca în final să se simtă accen-
tuat atitudinea unei femei provocatoare. n

de Liza CÎRJĂ |cirja.liza@yahoo.com

Cînd Garcea devine negru

NAVIGHEAZĂ PE-O PAGINĂ DE CARTE

Titlu: „Sebastian,
ceilalţi și-un cîine” 
Autor: Mihai Radu
An: 2014
Editură: Polirom
Gen: Ficţiune

ASCULTĂ DE (LA) NOI

Album: „Kiss me
once”
Artist: Kylie Minogue
An: 2014
Gen: pop

Titlu: „Ride
Along”
Regizor: Jim
Story
An: 2014
Actori: Ice
Cube, Kevin
Hart, Dragoș
Bucur
Gen: Acţiune,
Comedie

Cameleonul dintre versuri

Sebastian nu este Mihai
Radu. Relaţia dintre autor
și personajul principal este
redată doar de unele
momente comune.

Așa cum era de așteptat,
Ben nu are tocmai stofă de
poliţist.
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Vrei să treacă
mai repede
timpul, să te
trezești peste
noapte în anul

al treilea de facultate. Nici
astrele nu-și explică exact
de ce, dar te tentează prea
tare stresul licenței,
nostalgia patetică simulată
de majoritatea colegilor și
sentimentul că urmează să
termini facultatea și,
implicit, anii tinereții.

Te-ai săturat
să vezi
Facebook-ul
plin de poze
cu oameni

în fața Primăriei, lîngă
imensele ouă de Paște puse
acolo să arate, în imensitatea
lor, dragostea edililor
pentru oraș și cetățeni. Nu-i
nimic, cu ocazia asta mai
faci și tu curat, dacă nu în
cămin, măcar în lista de 
prieteni.

Ai așteptat
sărbătorile
cum un copil
stă la patru,
cinci

dimineața ascuns după
canapeaua din sufragerie,
pîndind bradul în dimineața
de Crăciun. De ce? Pentru
că e singurul moment cînd
poți să mănînci de patru ori
mai mult decît în mod
normal fără să te simți ca
ultimul om.

Ultimele
săptămîni au
fost atît de
stresante și
de obositoare,

că nu-ți dorești decît un
weekend prelungit, o
săptămînă de fapt, undeva
departe, poate în Deltă.
Doar o undiță, momeală cît
încape, cîteva lăzi de bere,
un cort și poate cîțiva 
prieteni care beau mult și
vorbesc puțin.

Vrei să ajungi
acasă și să nu
mai ai nimic
de făcut. Nu
tu proiecte,

nu tu cursuri necitite sau
alte treburi prin casă. Nu,
vrei să ajungi acasă și să te
lovească vacanța din plin,
cu toți cozonacii, toată
pasca, tot drobul și toate
ouăle vopsite din lume. Și
mult, mult vin roșu, cît
pentru tot stresul de-acum.

De
Săptămîna
Patimilor,
astrele nu-ți
sînt deloc

favorabile. Locul în care ai
muncit atîta timp, cam
toată studenția, urmează
să se închidă. Atîtea amin -
tiri, atîta timp petrecut
printre colegi care ți-au
devenit eventual prieteni,
chiar frați. Nu-i nimic, mai
sînt shawormerii în oraș.



În cazul în care ai bănuieli cum că cineva ți-ar
fi spart parola de la Yahoo, Facebook, sau
Gmail, atunci trebuie să ai grijă pentru că
această paranoia s-ar putea dovedi a fi ade vă -
rată. Tot Internetul s-a mobilizat lunea trecută
cînd s-a descoperit un bug numit Heartbleed
(trad.: sîngerarea inimii), cu ajutorul căruia
hackerii pot pune mîna pe baze de date cu
parole sau să păcălească comunitatea online în a
intra pe versiuni trucate ale unor site-uri
populare.

După ce a rulat un script care abuzează de
această vulnerabilitate, programatorul unei
firme de securitate online din america spune că
în mai puțin de cinci minute a putut obține de
pe yahoo.com o listă cu 200 de conturi și parole.
Problema vine de la OpenSSL, un software
open-source folosit de foarte multe site-uri
pentru a cripta comunicațiile de pe Internet.
Acesta vine la pachet cu foarte multe versiuni
de Linux, fiind una dintre cele mai populare

alegeri cînd vine vorba de servere Web. Cît
despre Hearthbleed, acesta constă în faptul că
poate dezvălui atacatorilor conținutul din me -
mo ria serverelor unde se regăsesc detaliile uti-
lizatorilor site-ului respectiv. Altfel spus, ha -
ckerii pot face rost cu ușurință de informații
persoanale, parole și chiar date despre conturi
bancare.

Problema afectează doar versiunea 1.0.1 și
1.0.2 al OpenSSL, dezvoltatorii săi înșurubînd
rapid săptămîna trecută o nouă versiune. Chiar
dacă atacurile informatice nu sînt nemaivăzute,
Heartbleed este o problemă serioasă. Efortul nu
trebuie să vină doar din partea site-urilor care
trebuie să-și actualizeze softurile, ci și din
partea utilizatorilor care pentru a fi siguri că
informațiile le sînt în siguranță, trebuie să-și

schimbe parolele de pe toate conturile. Asta
deoarece, în multe cazuri parola pe care o
folosim pentru un site o reciclăm pentru un
altul. Printre cele mai populare portaluri care
au avut această vulnerabilitate se numără
Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Wikipedia,
Blogspot, Pinterest, Instagram sau Dropbox.

Deocamdată nu se știe exact cîte daune a
provocat Hearthbleed, sau dacă a fost des co -
perit și abuzat la timp de către hackeri pentru a
fura informații. Însă avînd în vedere că această
problemă care abia a fost descoperită public
există de mai bine de doi ani, trebuie să fii cu
adevărat naiv să crezi că n-au existat persoane
care să nu fi profitat pe seama acestui bug. În
plus, ne-a demonstrat încă o dată că pe Internet
nu există secrete. n

Săptămîna trecută a fost una
plină în fotbalul românesc. Mai
întîi, Dumitru Dragomir, sau „Mi -
ti că de la ligă”, după cum e mai
bine acesta cunoscut, a fost pus
sub arest. Totuși, a fost eliberat ra -
pid și pus sub cercetare în stare de
libertate într-un dosar în care este
acuzat de delapidare și spălare a
trei milioane de euro. Iar în timp ce
casa îi era percheziționată, fostul
pre ședinte al Ligii Profesioniste de
Fotbal scria pe blogul său că în
acest război „eu sînt la mijloc. De
cînd mă așteptau dușmanii... mă
doa re la pălărie, sînt în regulă cu
toa te actele, în orice subiect”.

Tot acum cîteva zile, Steaua su -
fe rea prima înfrîngere din acest
cam pionat cu Vasluiul, moldovenii
jucînd de fapt mai mult circ decît
fotbal. Înainte de partida cu Stea ua,
vasluienii anunțaseră de mai mul te
ori ba că se vor prezenta la meci,
ba că nu. Însă cu cîteva zeci de
minute înaintea partidei, sur pri  ză:
lotul principal venise pînă la urmă,
cu mașinile personale. Și, probabil
văzînd oboseala echipei din
Ghencea, a renunțat și la planul pe
care-l gîndise la vestiare, ca în
timpul jocului să se oprească pe -
ntru un sfert de oră, după care să
pornească iar la joc.

Chiar și așa, cea mai ciudată
situație se află la echipa noastră de

pe dealul Copoului. În sistemul ac -
tual, ca să promovezi din Liga se -
cun dă, trebuie mai întîi să te cla -
sezi printre primele șase echipe.
Apoi, la finalul campionatului cele
șase echipe vor juca o serie de play-
off-uri între ele, în care vor aduna
puncte. Singura problemă este că
înaintea meciurilor din play-off, echi -
pele vor porni deja cu niște puncte
adunate din întîlnirile directe pe
care le-au avut deja cu celelalte cinci
echipe. Și pentru a complica și mai
tare situația, CSMS Iași ar fi putut
ieși în avantaj dacă pierdea etapa
de zilele trecute cu Gloria Buzău.
Da  că aceș tia din urmă urcau pe lo -
cul șase, avan tajul echipei ieșene s-
ar fi re sim țit mai apoi la puncte.
As ta pen tru că în afară de echipa
an tre na tă de către Marius Lăcătus,
toate celelalte echipe au înregistrat
doar rezultate de egalitate sau
înfrîngere în întîlnirile cu Gloria
Buzău. 

Pînă la urmă, CSMS Iași a cîș -
tigat partida de ieri, însă cît despre
fotbalul românesc, acesta pare mai
toxic ca niciodată. n

de Iulian BÎRZOI| 
iulian.birzoi@opiniastudenteasca.ro
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Nelu are trei copii. Niciunul nu-i
mai mare de 5 ani. Toţi trei se zgîiesc
şi se strîmbă la noi de la fereastră. În
curte te împedici de un camion de plas -
 tic de jucărie, de o minge şi de o că ru -
ţă artizanală, de genul celor pe ca re le
mai vezi la terasele restaurantelor
rus tice. Undeva într-un colţ se plic ti -
seş te un grătar stins. În mijloc e o ma să
mare, la care vara se întind cine zgo -
mo toase. Ar fi o curte nor ma lă, a unei
familii care nu duce lip să de ni mic, de
la ţară. Asta dacă faci abs trac ţie de ze -
ci le de coşciuge aranjate, sti vu ite, nou-
nouţe, ce stau adunate, sub o strea şi -
nă. Sau de cele două dri curi lu cioa se,
curate, care aşteaptă lîn gă poar tă.

Nelu e printre cei mai căutaţi cio -
clii de prin părţile Buzăului. Firma lui
de pompe funebre s-a specializat în
repatrierea morţilor. Adică, dacă vre -
u nul plecat la cu les de căpşuni se pră -
pă deşte subit, pe Nelu îl sună rudele
să aducă trupul neînsufleţit acasă.
Ne lu a repatriat de la muncitori pe
şan tier, lucrători în agricultură, în gri -
ji toare de bătrîni, la cerşetori sau hoţi
de portofele. In di fe rent de statut sau
ave re, s-au întors toţi acasă, la fel: în
dricul lui Nelu, într-un coşciug. Unul
spe cial, e drept, cu design potrivit nor -
melor euro pe ne, din inox, bine sigilat.

Nu, nu-i foarte plăcut. Uneori îl ia
sila. E şi hîrţogăraie grămadă, sînt
apro bări peste aprobări. E şi drum
lung, sînt zeci de ore de condus dricul
pe autostrăzi. Dormi prin mo te luri,
mă nînci prin benzinării. Apoi, trebuie
să ai nervi de oţel, mai ales cînd tre -
bu ie să verifici dacă decedatul e în -
treg în si criul de la morgă. Uneori, ai
surpriza să nu fie... Apoi, ai mereu de

dat ex pli caţii la graniţă în

legătură cu trans portul ne obişnuit –
mafia napoletană trans por tă droguri
deseori în ca dav re, sub acoperirea
unor firme de pom pe fu ne bre, de
asta, orice astfel de transport e atent
verificat. Mereu e ceva de ex pli cat, de
dovedit cu acte, în bu si nes sul trans -
por tului interna ţio nal de ca da vre.
Nelu e cam sătul de toate as tea. Dar
aşa a apucat să vadă mai toa tă Eu ro pa.
Şi-apoi, banii nu-s de loc de aruncat.
La un singur trans port, scoa te şi 3.000
de euro, dintr-o lovitură.

Nelu priveşte detaşat cum copiii
săi se strîmbă la noi, de la fereastră.
Uneori, i-ar plăcea să facă cu totul alt -
ceva. „Planul meu e să deschid un ci -
mi tir de animale”, spune deodată.
„Doar că nu reuşesc să-i fac pe ăştia
de la administraţie să-mi dea apro ba -
rea!”, se enervează. Are teren, plan de
construcţii, totul e pregătit, zice Nelu.
Şi aduce din magazie un mic coşciug,
din lemn, special creat pentru pa pa -
gali. E lăcuit frumos, căptuşit pe di nă -
un tru. Iar pe capac apare ştanţat chip-
ul lui Hristos. n

DE LA CENTRU
Din viaţa unui
cioclu fără 
frontiere

Andrei UDIȘTEANU
reporter DIGI 24

15

SCOR LA PAUZĂ

Fotbalul altfel

De cînd Adrian Sârbu a plecat
de la Pro TV, toți ochii din presă
sînt ațintiți asupra lui și așteaptă
noi mișcări. Nu se știe cu exactitate
motivul demisiei, dar una dintre
teoriile susținute de reporterii Re a -
li tatea TV este că de vină ar fi fost
pierderile de milioane de euro ca -
u zate de acesta companiei Central
European Media Enterprises
(CMEF), de pe vremea cînd ocupa
funcția de președinte al acesteia.

Însă Sârbu dorește să revină pe
piața media. La finalul lunii tre-
cute s-a întîlnit la Cluj Napoca cu
Arpad Paszkany, fostul proprietar
al posturilor de televiziune regio -
na le, dar cu acoperire naţională,
„Look TV” şi „Transilvania L!VE”.
În cadrul întîlnirilor s-a discutat des -
pre preluarea celor două pos turi de
către firma de televiziune cu cen-
trul în Malta, Intel Sky Broad cast
Limited. El ar fi, conform surselor
fanatik.ro, în spatele firmei îm pre -
u nă cu un puternic grup de afa ce -
rişti, şi e decis să cum pere cele
două posturi ale lui Paszkany.

„Cei de la CNA nu fac acest
transfer pînă cînd nu se vor plăti
eventualele datorii pe care so cie tă -
ţile care deţin cele două licenţe. Se
pare că pe una dintre cele două li -

cen ţe de televiziune, Adrian Sâr bu
vrea să îşi construiască propria te -
le viziune”, a declarat Mihai Şoica
pentru Evenimentul Zilei. În apă -
ra rea sa, Sârbu a explicat că nu are
nici o implicare în achiziţionarea
drep turilor TV. Faptul că mai mul -
ți manageri au părăsit Pro TV în
ultima perioadă, dar nu s-au în -
drep tat către niciuna dintre te le vi -
ziu nile de pe piață, ridică semne
de întrebare asupra afirmației fos-
tului patron. Marele mister gra vi -
tează în jurul întîlnirii de la Cluj.
Mulți susțin că vînzarea „Look TV”
şi „Transilvania L!VE” firmei Intel
Sky este doar de fațadă, o mișcare
prin care să se distragă atenția de
la viitoarele planurile ale mo gu lu lui.

În cei trei ani petrecuți la con-
ducerea CME, în conturile lui Sâr bu
au intrat, din salarii și bonusuri,
peste 13 milioane de dolari. Poate
de aceea unii dintre foș tii angajați
așteaptă mișcările pe care le-ar pu -
tea face acesta cu pri vire la unul
dintre cele două pos turi. Dacă într-
a devăr Adrian Sârbu se află în spa -
tele fir mei care le-a cumpărat, pro -
babil că toți cei care vor vrea să
urmărească meciurile din Liga I
vor trebui să plătească separat de
abonamentele pe care le au deja. n

MAI PLAȚI CA ECRANUL

Bănuieli despre
televiziuni

de Iulian BÎRZOI |
iulian.birzoi@opiniastudenteasca.ro

Heartbleed există de doi ani.

PRIMUL 
RĂCNET Internetul f\r\ secrete

de Ana Maria BUCUR |
anamaria.bucur@opiniastudenteasca.ro

De Paște nu
vrei ouă
încondeiate,
pască, drob,
cozonac, nici

măcar vin, vinul ăla bun al
bunicilor, ținut în pămînt,
în butoaie de lemn. Nu,
singurul lucru pe care ți-l
dorești de sărbători e un
laptop nou, la care să stai
toată ziua și să-ți ignori în
continuare musafirii
enervanți.

Cu adevărat
de sărbătoa -
re ar fi să se
ieftinească
berea. Ți-ar

rezolva toate problemele. Ai
adormi mai repede, n-ai mai
fi așa ciufut tot timpul și nu
te-ar mai interesa atît de tare
soarta celor din jur. Poate și
profesorii ar avea o atitudine
mai bună, și nu ți-ar mai
aminti să nu mai vii în bo -
xeri și șlapi la facultate.

Tu ai ținut cel
mai greu post
dintre toate
posturile din
lume. Mai

dur decît postul de 40 de
zile, mai înfricoșător decît
postul negru, ceva care i-a
speriat și pe colegii de
cameră și de cămin, care
de-acum te privesc cu o
formă nouă, nemaiîntîlnită
de respect. Ai stat două
săptămîni fără Internet.

Nu doar că
deja ai
terminat
licența ta, dar
deja ai scris

primele două capitole la cea
a colegului de grupă. În
ritmul ăsta, chiar dacă nu-ți
găsești job, poți să-ți
înființezi liniștit o afacere
de scriere de lucrări de
licență, disertație, poate
chiar și doctorate. Ai nevoie
doar de bani și cafea.

Ai ținut atîta
post că ai
uitat cum
arată și ce
gust are

carnea. Însă ți-e poftă atît
de tare încît ai început să
ai fantezii. Și noapte de
noapte visezi cum te 
plimbi printr-o pădure cu
pulpe de porc în loc de
copaci, mici în loc de flori
și carne tocată în loc de
mușchi.

După tot
postul pe
care l-ai
ținut din
martie și

pînă acum, de-abia aștepți
să ajungi acasă și să recu-
perezi. Pentru fiecare
borcan de zacuscă o să
mănînci cîte trei fleici de
porc, pentru fiecare orez
cu ciuperci un picior de
miel și o bere pentru
fiecare înjurătură nespusă.
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ȘOC, ȘOC, GROAZĂ!

În spatele sălii, s-a încins un
dans al celor care nu și-au mai gă -
sit stare pe scaunele rămase goale. Al
căror loc era în picioare pentru că rit -
mul tobelor și al chitărilor i-a ținut
de parte de scaune încă de la înce pu -
tul concertului. Cei trecuți de 40 de
ani, cu plete și barbă încă mai fre -
do nează versurile melodiei Nun ta
„și ce-o mai cînta, la, lai, lai, la, la,
lai”, prinzîndu-se de umeri și să rind
în cerc asemenea unor copii neas tîm -
părați. Cei mai îndrăzneți fug prin -
tre rînduri și își pun bărbia în pal me
sprijinindu-se de scenă, ascultînd
și cîntînd cu toată gura fiecare vers. 

„Să facem praznic, praznic nă -
pras nic, să facem iureș”, ne-ndeam -
nă liniștit cei de pe scenă adunînd
parcă toate palmele ridicate către ei.
Din anii ‘70 și pînă să vină pe scena

CCS, melodiile de pe albumul
„Can tafabule” au avut timp să fie
învățate de toți cei din sală. Așa că la
începutul fiecărei melodii nu este ne -
voie decît de primele acorduri pen tru
că publicul le recunoaște și izbuc neș -
te în urale ca și cum sala s-ar pre fa -
ce într-un foc de tabără în jurul că -
ru ia se adună și cîntă din toți ră run -
chii. Mai ales atunci cînd Țăn dă ri că
își amintește că prima dată, la 13 ani,
a cîntat pe aceeași scenă, fiind locul
de unde a pornit. Pentru că tobele în -
cheie furtunos melodiile, bețele
dînd impresia că zboară dintr-o mî -
nă în alta, din public se strigă un lung
„bravooo, Țăndărică”. „Da, într-ade -
văr e bun”, aprobă solistul rîzînd și
uitîndu-se mîndru în spatele său. „De
fapt, toată echipa e formată din bă -
ieți faini și talentați”, adaugă Bani ciu

începînd să îi prezinte pe rînd.

Amintiri cu haiduci
Dacă prietenia îmbracă mai mul -

te forme, cei de pe scenă ne spun că
ea îmbracă de fapt mai multe hai ne.
„Omul își schimbă țoalele, dar nă -
ra vul ba”, spune stîlcit Ioji Kappl de
la bass, iar Mircea Baniciu rîde și ex -
plică faptul că următorul moment
presupune ca ei să lase deoparte in -
strumentele și să le ia pe cele acus -
ti ce. Renunțînd la sacouri sau geci de
piele, aceștia revin din culise îm -
brăcați în cămăși albe, tradiționale,
asemenea unor haiduci. Pentru o
imagine mai clară, Țăndărică și-a
pus pe cap o pălărie la borul căreia
stă elegant o pană. Atît scena cît și
zgomotul instrumentelor este re dus
la jumătate, însă nu și energia celor

de pe scenă. Chiar dacă stau pe sca -
une, cîntă săltînd și dînd din pi -
cioa re „hey, hey, ei se duc la ha nul,
hanul ulciorului nesecat, hey”, și
încheie abrupt cu „măi, tată, măăi”,
făcîndu-ne și pe noi să batem pal -
mele de genunchi asemenea unor to -
be. 

Deși înainte de începerea spec-
tacolului, în culise violonistul Mani
Neumann vorbea doar în en gleză
și nu descîlcea limba română, pe
scenă cîntă dînd din cap versurile
melodiilor. Mai mult accentuînd pe
onomatopee, de genul „hey, hey,
măi, măi sau hei-hop, hei-hop”, cînd
încep versurile propriu-zise acesta
își lasă bărbia pe vioară și cînta la
ea ca și cum ar avea ceva pe suflet.

„Îmi simt sufletul mugur de
flu ier”, spune Baniciu mai legănat,
mai dulce, iar violonistul își lasă jos

vioara și cîntă din spate la fluier.
Nu doar chitările acustice îl acom pa -
niază, ci și chitariștii care se apro pie
timid de microfon și îl com ple tează
la sfîrșit de vers. Deși plouă și fri gul
aproape că ne e pătruns în oase de cî -
teva zile, Baniciu ne rea mintește că de
fapt, afară stă as cun să o primăvară
ca re s-a lăsat aș teptată. „hei, hei, ver -
de e iarbaa, soarele-i sus pe ceer, hei,
hei, dusă e iarna, cu dinții ei de
fier”.La al treilea bis, după mai mul -
te solo-uri de chitară și tobe, pub li -
cul n-ar mai pleca acasă. Nu le-a a -
juns nici „Eșarfa în dar” și nici „În -
toar cerea la Orient”, cîntate mol -
com. S-au strîns toți în fața scenei și
cau tă prilej să îi mai cheme încă o
dată pe cei care le-au adus anii ‘70
mai aproa pe. Cu tot cu amintiri, cu
tot cu ver suri și haiducie, măcar
pentru încă patru minute. n

E plin de oameni în Dublin Pub. Îmi spun că poate nu
i-au dat afară încă pe cei care nu vor să stea la glume cu
Bobi de la Fără Zahăr și Gabriel Gherghe, de la 20.00 și
oricum e marți, deci n-o să stea nici mulți, nici mult. Dar
trecem de ora de pe afișul înroșit cu „Stand-up Co me dy”
și tot e îngrămădeală, iar pe scena luminată de sus, ex tra -
terestru, urcă un alt Gabriel. Băuturile tari se-mpart la me -
se, el ne spune bancuri cu dedesubturi curate. „Cînd
mi-am făcut bagajul să vin la Iași la facultate mama mi-a
zis «de ce nu-ți iei și tu mai mulți chiloți noi, dacă ajun -
gi la spital?» pentru că primul gînd al doctorilor e «nu
putem să-l luăm pe ăsta, uite-oleacă ce chiloți are.»” 

S-au încălzit obrajii puțin, de rîs, de votcă. Aș tep tăm
să vedem ce poate următorul, ca la o bătaie de cocoși
dintr-un subsol. Iar băieții simt, unul după altul, cum îi
privește de la mese cîte-o figură și-un „hai, fă-mă să rîd”.
De asta al doilea uită să ne spună cum îl cheamă, dar re -
nunță ușor, după cîteva minute din ceea ce-a părut a fi un
debut timid. Mult mai curajos vine Popa, adică Ga bri -
el Gherghe, urcat deja mai des pe scenele de stand-up ro -
mânești. „Aplaudați băieții de dinainte. Nu prea tare că
n-ați plătit pentru ei”, spune publicului care, vrînd-ne -
vrînd, e de acord, mai ales că prețul biletului la intrare
era 20 de lei. Am ajuns, cumva, la tot felul de prieteni. Ăia
care „dacă vara nu dorm, măcar ar putea să se spele”, aia
care „îți spun tot ce găsesc pe Internet, toată ziua”. Apoi
la relații, alea care, după șase ani, te fac să-ți aduci prie -
tena la glume cu sex într-un bar. Doar că oricît de amu -
zante ar fi, cînd aruncă întrebări despre fantezii și mă rimi
indiscrete, Gabi primește, în loc de răspunsuri, o
liniște cu clinchete de pahare. Una care se umple cu

hohot cînd ne spune despre Paștele care ne face pe
toți, deodată, credincioși. „Eu dac-aș fi baba aia care aș -
teaptă în biserică, mirosind a urzici, săraca, din post
nu i-aș lăsa pe aștia care vin plini de McDonald’s și
cîr naț’ să ia lumină. «Pleacă de-aici, tu-ți Dumnezeii
mă-tii de păcătos!»” Bine, babele nu înjură, dar merge
așa, de-o poantă. 

Încercăm să ne dăm seama cum am putea să ne-nțe -
legem, după aproape un ceas de zîmbete care mai de
ca re mai căscate, cu Bobi Dumitraș, personajul prin ci -
pal al show-ului. Fiindcă s-a făcut tîrziu și nu prea mai
avem răbdare, ori el are timp și chef să ne explice glu -
mele. Publicul se-amuză, însă, la povestea despre cum
ar duce Bobi acasă o domnișoară din discoteca de la
țară, de la bunici. 

Ar învăța-o să facă striptease, să-și scoată
treningul și s-ar opri la cizme, „că m-ar ustura ochii,
nu nasu’”. Am trecut apoi la poezia româ neas că,
mincinoasă și mai porno decît credem noi. Emi nes cu,
de exemplu, dac-ar fi urmat sfatul lui Creangă, zice
Bobi, ar fi scris un Luceafăr mai sincer, mai neaoș.
„Cobori în jos Luceafăr blînd, alunecînd pe-o țîță!” 

Ne-am trezit, după încă o oră, că scena s-a umplut
de oameni. Cînd Bobi, cînd Ady Bobo, invitat sur -
priză fiindcă era pe-acolo, cînd Gabriel și, neapărat,
cî te-o glumă despre bărbați c-o mînă-n pantaloni. 

Nu mai conta, era noapte și Bobi mai avea chef să
ne spună o poveste cu Cina cea de Taină, cu „Iisus și
to varășii lui”. Deja nu mai judecă nimeni. Așteptăm
să golim barul după ce se termină și ultimul banc des -
pre viață. Cu credință, filme porno și iarbă. n

După mai bine de 40 de ani, Mircea
Baniciu, Ioji Kappl și Ovidiu Lipan
Ţăndărică, foștii membrii

Phoenix, alături de chitariștii Lucian
Teofil Boar și Cristi Gram, violonistul
Mani Neumann și clăparul Vlady
Cnejevici au făurit o Pasăre Rock. Una
care a ajuns joi, 10 aprilie, începînd cu
ora 19.00 și pe scena Casei de Cultură a
Studenţilor(CCS) din Iași. Asemenea ce -
lor de la Rolling Stones care și-au adu -
nat instrumentele și după patru dece -
nii, cei de la Pasărea Rock au reînviat
din cenușă nu o pasăre Phoenix, ci doar
o parte din melodiile acesteia. Concertul a durat aproximativ două ore.

de Mădălina OLARIU | madalina.olariu@opiniastudenteasca.ro

de Anca TOMA | anca.toma@opiniastudenteasca.ro
Porumbeii papei,
păziţi de șoim

Răul luptă cu toate armele și
sub toate formele împotriva bi ne lui.
Astfel, o cioară și un pescăruș au ata -
cat porumbeii albi eliberați de doi co -
pii care stăteau alături de Papa Fran -
cisc la balconul celebru din Va ti -
can. Totul s-a petrecut în timpul ru -
gă ciunii pe care suveranul o ține
săp tămînal. Oamenii care au fost
pre zenți în acel moment în piața
„San Pedro” au avut parte de o ur -
mă rire ca în filme. Unii spun că
sim bolurile păcii au scăpat cu cî te -
va pene în minus, alții că răul a bi -
ruit, iar bietele zburătoare au tre -
cut în neființă.

Dacă a pierdut o bătălie, nu în -
seamnă că a pierdut tot războiul. Du -
pă proverbul „luptă împotriva fo -
cu lui cu foc”, Papa a hotărît zilele
acestea să ia un șoim care să pă -
zească porumbeii, avînd în vedere
că astfel de atacuri au mai avut loc
și în anii precedenți. Aleasa este o
femelă numită „Sylvia” care are doi
metri în deschizătura aripilor.
Aces ta a fost antrenată special pen -
tru astfel de operațiuni de salvare
în nordul Italiei, de către Garda El -
vețiană Pontificală, un corp militar
aflat în serviciul papal din 1506. 

De aici reiese grija imensă pe
care o poartă Suveranul Pontif sim -
bolului aducător de pace. Deși sco -
pul gărzii este de a-l proteja pe pa -
pa Francisc, de data asta au hotărît
să își extindă atribuțiile. În decur -

sul a mai multor săptămîni, pasă -
rea a trecut prin zeci de ore de an -
trenamente. Adoptarea unui pră -
dă tor pen tru a apăra alte vie țui toa -
re sau spa ții nu este o metodă
nouă. Șoimii sînt folosiți adesea
pen tru proteja rea stadioanelor sau
aeroporturilor de „elemente per tur -
batoare înari pa te”. Să spe răm însă
că e bine hră nită, căci acesta și-ar
putea stă pîni foamea la locul de
mun că. 

De asemenea, sperăm că a în -
vățat bine să facă deosebire între
ata catori și porumbeii care trebuie
păziți. În cazul în care șoimul eșu -
ează în misiunea sa, Papa se poate
folosi de noul dispozitiv de trans -
misie care îi face legătura directă cu
Dumnezeu și poate Îl va ruga pe
Atot puternic să îi arate păsării ca -
lea cea dreaptă. n

PUNCTUL PE VIP

de Ana Maria BUCUR|
anamaria.bucur@opiniastudenteasca.ro
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Pasărea Rock și-a întins aripile în Casa de Cultură a Studenţilor
Melodiile au fost și din repertoriul trupei Phoenix.

Despre via]\, f\r\ zah\r

Porumbeii trebuie să fie păziți.
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