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Articolul Adinei Popescu, „Bicicli[tii –
o nou` specie urban`“

E drept, ajungi s` treci drept nonconformist dac` scrii
contra unui curent (fost nonconformist) \n susul c`ruia
pedaleaz` mai toat` lumea. |n]eleg c` e stupid s` pe-
dalezi „cu \nver[unare“ pe ni[te str`zi (pline cu ma[ini
folosite drept umbrele, vorba lui C`t`lin {tef`nescu) a-
glomerate, care sufer` de lipsa marcajelor pentru bici-
clete, aici c`dem de acord. La fel de stupid e s` pedalezi
numai \n virtutea unei mode (pentru c` toat` lumea o
face).

Adina Popescu scrie, \ns`, tocmai cu frustrarea unuia
dintre intangibilii „blinda]i“ \n spatele volanului, sau ca
o persoan` comod`, pe care prietenii o s\c\ie \ncontinuu
s` ias` la o mi[care. Adina Popescu scrie cu \nver[unarea
pe care le-o imput` altora, „minorit`]ii“, cum eticheteaz`
domnia sa. Pe o tem` care nu e, totu[i, legat` de vreun
flagel, o cium`, o pandemie. 

Mod` sau nu, snobism sau nu, a pedala prin ora[ nu
poate fi un act mai agresiv dec\t a parca pe trecerea de
pietoni, pe trotuar sau pe pist`, a conduce cu 100/h [i a
accelera \n gol motocicleta prin zonele centrale, ca s` se
emo]ioneze fetele, a [terge cu oglinda retrovizoare fundul
pietonilor ce traverseaz` regulamentar. Rutierii no[tri
ar fi mai u[or de ignorat de-ar avea parte, ca-n lumea
civilizat`, de c`r`rile lor marcate.

Un „mic“ exemplu: Prim`ria Parisului avea \n plan
700 km de piste de dat \n folosin]` p\n` \n 2010! |n 2009,
existau deja 440 km! {i asta \ntr-un ora[ care, de ase-
menea, nu a fost ini]ial construit ca s` includ` [i ciclismul
(apropo de bulversantele afirma]ii ale Adinei Popescu: „|i
ur`sc pe edili pentru c` n-au proiectat, \n urm` cu o sut`
de ani, un ora[ pentru ei, bicicli[tii“). Exager`ri de pam-
flet... M` \ndoiesc c` bugetul de c`l`torii al jurnalistei
nu a prev`zut vreodat` [i un drum (mai multe) la Paris.
Alt ora[ ai c`rui fondatori moderni au omis s` prevad`
apari]ia bicicletei ar fi Viena: 1200 km de piste, incluz\nd
[i suburbiile, 110 sta]ii de \nchiriat. A[adar?

Dar \n articolul citat se ilustreaz` cu un exemplu lip-
sit de bun` inten]ie, nu [tiu c\t a c`utat Adina Popescu
ca s`-l g`seasc`, \n ajutorul „argumenta]iei“ dumisale
precare: [i anume c` \n Bruxelles s\nt, pas`mite, foarte
rari bicicli[tii. Trebuie s` o cred pe cuv\nt. N-am fost. Dar
nici nu trebuie s` mergi mai departe de Budapesta, unde
pistele s\nt \n expansiune, bine trasate, respectate – toat`
Ungaria e pe cale s` devin` o pist` de biciclet`, p\n` [i-n
zonele rurale, s`race, din est. Iar bicicli[ti – din bel[ug.
Adina Popescu a identificat pe hart`, \ns`, ora[ul Bru-
xelles! Dintre toate celelalte. F`r` pic de tenden]iozitate,
fire[te. Articolul s`pt`m\nal s` fie predat la timp, \n rest,
ce mai conteaz`, cine se uit` la con]inut!? 

Cristian S|RB, 
abonat la Dilema veche

Prin acest articol, doamna Adina Popescu \ncurajeaz`
ura [i agresiunea [oferilor asupra bicicli[tilor. Peste tot
\n lume, bicicli[ti s\nt uci[i din cauza acestei uri [i agre-
siuni a [oferilor. Da, oameni mor din cauza tipului de ur`
care este \ncurajat` de doamna Adina Popescu. Este ceva
c\t se poate de serios.

Dac` s-ar fi luat de [oferi, cum sugera d\nsa \ntr-un
comentariu „haios“ pe Facebook, ar fi fost cu totul altce-
va, pentru c` bicicli[tii sau pietonii nu pot omor\ un con-
duc`tor auto atunci c\nd se \nfurie.

|i recomand doamnei Adina Popescu cartea Fighting
Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City.
Se g`se[te [i \n format electronic pe Amazon.
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SSCCRRIISSOORRII DE RREECCOOMMAANNDDAARREE

2 Anul XXII l  nr. 553344 l  8-14 mai 2014 l 

RREEDDAACC}}IIAA::  

Dana C~LINESCU (secretar general de redac]ie) l Marius CHIVU 
Radu COSA{U l Cristian GHINEA l Stela GIURGEANU 
Andrei MANOLESCU (redactor-[ef adjunct) l Matei MARTIN 
Matei PLE{U l Adina POPESCU l Iaromira POPOVICI 
Ana Maria SANDU l Dan STANCIU 
Mircea VASILESCU (redactor-[ef) l Luiza VASILIU 

RRUUBBRRIICCII::

Ion BARBU l Aron BIRO l Paul BREAZU l Iulian COMANESCU 
Codrin Liviu CU}ITARU l Cristina FOARF~ l Gabriel GIURGIU 
Andrei GORZO l Maria IORD~NESCU l Eugen ISTODOR 
Selma IUSUF l Vintil` MIH~ILESCU l Ovidiu NAHOI
Radu NAUM l Andrei PIPPIDI l Oana STOICA
C`t`lin {TEF~NESCU l Bogdan T~NASE 
C`t`lin TOLONTAN l Constan]a VINTIL~-GHI}ULESCU 
Sever VOINESCU l Rodica ZAFIU

CCAAPP LLIIMMPPEEDDEE::  Ruxandra MIH~IL~ 
TTEEHHNNOORREEDDAACCTTAARREE::  Adrian DAMIAN
CCOORREECCTTUURR~~::  Cristina {TEFAN

IInnffoorrmmaa]]iiii  [[ii  rreeccllaammaa]]iiii  AABBOONNAAMMEENNTTEE:: 031.860.30.57; 031.860.30.85
(numere cu tarif normal, disponibile de luni p\n` vineri, \ntre orele 9 [i 18) 
e-mail: abonamente@adevarulholding.ro 

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  GGRRUUPPUULL DDEE  PPUUBBLLIISSHHIINNGG::
DDiirreeccttoorr  FFiinnaanncciiaarr:: Florin VIERU
DDiirreeccttoorr  DDeezzvvoollttaarree::  Gabriela STAN
DDiirreeccttoorrii  PPuubblliicciittaattee::  Costin VELICU 
DDiirreeccttoorr  MMaarrkkeettiinngg::  Mircea IONESCU
DDiirreeccttoorr  PPrroodduucc]]iiee::  Ionu] MATEI
DDiirreeccttoorr  DDiissttrriibbuu]]iiee::  Dana ZAMFIR
SSaalleess  MMaannaaggeerr::  Dan VLAD (dan.vlad@adevarulholding.ro) 
MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AADDEEVVAARRUULL HHOOLLDDIINNGG::
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall::  Peter L. IMRE

n Am v`zut o filmare cu el, de acum
11 ani, din 2003. Marea surpriz` e c`
ar`ta exact ca ast`zi, parc` anii n-ar fi
trecut deloc. Nu mai are nevoie de vreo
recomandare, dar e o bucurie s`-i pro-
nun]i numele din c\nd \n c\nd: Ronnie
O’Sullivan. Dac` cineva nu a aflat p\n`
acum despre cine e vorba, probabil c`
nici nu e cazul s`-[i mai bat` capul s`
descopere. (Andrei Manolescu)  

n „Am c\ntat \n spiritul a ceea ce
vreau s` fie orice apari]ie a mea pe sce-
n`, pur [i simplu am d`ruit celor care
au venit s` m` asculte, o parte din mi-
ne.“ 

Sub semnul acestei m`rturisiri de
credin]`, \nainte de ultima escal` (Chi-
[in`u, 14 mai) a celei de-a patra edi]ii
a turneului extraordinar, „Pianul c`l`-
tor“ va poposi \n Parcul Her`str`u (10
mai, Foi[or, ora 17) [i \n Ci[migiu (11
mai, idem), \ntr-un recital de excep]ie
100% Mozart. Nu ne r`m\ne dec\t s`
urm`m pilda Poetului: „Veni]i, privi-
ghetoarea c\nt` [i liliacul e-nflorit!“
Venim... chiar dac` plou`... s` ascult`m
„sunetul“ muzicii… va fi, f`r` t`gad`,
un regal 100% Horia Mihail. (Ruxandra
Mih`il`)

n |ntre 22 [i 25 mai, \n Pia]a „Geor-
ge Enescu“ va avea loc Art Safari – „pri-
mul pavilion profesional [i public de
art`, destinat deopotriv` artei de patri-
moniu [i artei contemporane din Româ-
nia“, care va reuni peste 100 de galerii
[i dealeri de art`, muzee, institute cul-
turale, din ]ar` [i str`in`tate. (Stela
Giurgeanu)

n Divergent (2014), \n regia lui Neil
Burger, cu Shailene Woodley [i Theo
James, dup` romanul Veronic`i Roth –

\nc` o antiutopie cu adolescen]i, \n care
nu exist` erou, ci o eroin` care-[i g`se[-
te resurse neb`nuite de a salva lumea
[i pe ea \ns`[i, ca [i \n Jocurile foamei.
Ideal` pentru persoanele de sex femi-
nin cu vederi feministe [i r`mase, psi-
hologic, la v\rsta adolescen]ei. (Iaro-
mira Popovici)

n Am recitit Sonata Kreutzer a lui
Tolstoi (o pute]i g`si [i \ntr-un volum
recent publicat de Polirom, al`turi de
alte povestiri) [i am descoperit o di-
sec]ie fascinant` a rela]iei de cuplu.
Spus` simplu, crud [i necru]`tor cu
personajele ei. Nu-mi mai aminteam
dec\t rama. Dar ea nici nu conteaz`. A-
dev`rul at\t de intim al acestei istorii
de amor st` \n detalii. {i \n pliurile su-
fletului. (Ana Maria Sandu)

n Vineri, 9 mai, la WASP (Work Art
Space and Production), la 19,30 are loc
Habemus Bebe, un spectacol de Elena
Vl`d`reanu [i Robert B`lan. Este vorba
de un performance despre experien]a
maternit`]ii, despre condi]ia femeii-
artist, despre confuzie [i crize, despre
identitate [i panic`, despre limite, corp
[i… nutri]ie. Un spectacol scris de o
mam` [i interpretat de trei actri]e care
s\nt, la r\ndul lor, mame. (Adina Po-
pescu)

n Pe 14 mai \ncepe, la Timi[oara,
Festivalul Dramaturgiei Române[ti.
S\nt invita]i c\]iva autori extraordinari,
printre care Gianina C`rbunariu, Da-
vid Schwartz & Alice Monica Marines-
cu, Peter Kerek, Peca {tefan. Merit`
urm`ri]i! (Matei Martin)

n Dou` c`r]i – bestsellers \n toat`
lumea, proasp`t traduse la Editura Li-
tera – care pot aduce multe servicii in-

teligen]ei dvs.: Tim Weiner – FBI. O
istorie secret` [i Michael Bar-Zohar &
Nissim Mishal – Mossad. Istoria s\nge-
roas` a spionajului israelian. Citi]i-le
noaptea! (Marius Chivu)

n Pentru to]i colegii mei de suferin-
]`, cei c`rora li s-a furat de cur\nd te-
lefonul sau l-au pierdut \n condi]ii mis-
terioase, textul „Via]a unui telefon
furat: pentru industria smartphone-
urilor, ho]ia e parte din modelul de afa-
ceri“, de citit online, pe site-ul San
Francisco Weekly: http://www.sfwee-
kly.com/2014-04-23/news/smartphone-
theft-apple-at-t-iphone. (Luiza Vasiliu)
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„M \ndria de a fi român“ – iat` o
vorb` sublim` [i f`r` sens.
Simetric`, \n lipsa ei de sens,

cu „ru[inea de a fi român“. Nu po]i fi m\ndru
(sau ru[inat) de o calitate pe care n-ai ob-
]inut-o prin merit, sau prin op]iune. Nu te-a
\ntrebat nimeni dac` vrei s` te na[ti român,
[i n-ai fost declarat român de un juriu care
]i-a evaluat, \n prealabil, virtu]ile. Te-ai tre-
zit român, a[a cum te-ai trezit b`rbat sau fe-
meie, brunet sau blond, \nalt sau scund. A
spune, a[adar, „s\nt m\ndru c` s\nt român“
e totuna cu a spune „s\nt m\ndru c` am na-
sul c\rn“, sau „s\nt m\ndru c` am ochi alba[-
tri“. |ntruc\t a fi român nu e o alegere per-
sonal` [i nici un premiu acordat prin con-
curs, ci o determinare \nn`scut`; nici m\n-
dria, nici jena, nici recuno[tin]a, nici insa-
tisfac]ia n-au ce c`uta aici. Mai departe: nu
po]i fi m\ndru de a apar]ine unei categorii
at\t de largi, \nc\t ea con]ine, inevitabil, ele-
mente contradictorii. Nu po]i spune „s\nt
m\ndru c` s\nt om“. Exist` oameni care jus-
tific`, eventual, m\ndria de a fi om, dar exis-
t` [i c`z`turi, tic`lo[i, rebuturi, care fac spe-
cia de r\s. La fel, exist` români de a c`ror
concet`]enie po]i fi flatat, [i exist` al]ii care

ne stric` firma. Po]i fi m\ndru de Eminescu,
dar nu po]i fi m\ndru de Alexandru Dr`ghici,
sau de R\maru. |n cel mai bun caz, ai putea
fi, deci, \ndrept`]it s` fii m\ndru c` e[ti om
cumsecade (nu om \n general), sau român de
isprav` (nu român \n general), de[i a fi
„m\ndru“ de o calitate proprie, chiar real`,
e, oricum, un comportament discutabil. Pe de
alt` parte, e cu totul nedrept ca românii ne-
reu[i]i s` se simt` m\ndri c` fac parte din a-
ceea[i categorie cu românii reu[i]i. E scan-

dalos ca un ho] de buzunare sau un politician
ignar [i corupt s` fie m\ndri c` s\nt din nea-
mul lui {tefan cel Mare. Dac` românii s\nt
P.P. Carp, Br`tienii, Maniu, Elisabeta Rizea,
Mircea Vulc`nescu, Enescu [i Brâncu[i, m`
bucur s` fac parte din aceea[i comunitate cu
ei. Dar dac` românii s\nt Ionescu-Caion,
Horia Sima, Emil Bobu, Aurelian Bondrea
[i al]ii ca ei, nu s\nt prea \nc\ntat de vecin`-
tate. Românii de anvergur`, românii de bun`
calitate slujesc frecvent de paravan sau de

instan]` legitimatoare pentru tot soiul de
derbedei, gr`bi]i s`-[i asume merite cu care
n-au nimic \n comun. Unii se comport` ca [i
cum meciul c\[tigat de o echip` româneasc`
e o victorie personal`, o isprav` a mu[chilor
proprii. Copiii care se disting la olimpiade,
gimnastele, campionii, muzicienii, scriitorii
care ajung la o notorietate transna]ional`
s\nt resim]i]i ca alibiuri ale valorii proprii.
Chibi]ul e m\ndru de talentul celui din teren
[i ajunge s` se identifice cu el. Au c\[tigat „ai

no[tri“, i-au b`tut „românii no[tri“, „s\ntem
cei mai buni“ s\nt expresiile candide, dincolo
de care se ascunde convingerea absurd` c`
cel care le profereaz` e el \nsu[i subiectul
succesului. Nea Ghi]` \l aplaud` pe Ilie
N`stase, ca pe un delegat al competen]ei pro-
prii. Ilie nu e dec\t prelungirea pe teren a lui
nea Ghi]`, instrumentul lui de lupt`, m\na
lui dreapt`. Românul e c\nd Hagi, c\nd Na-
dia Com`neci, c\nd }iriac, c\nd Brâncu[i,
c\nd Mircea Eliade. Epuizat de at\tea perfor-
man]e, el adoarme, \n cele din urm`, obosit,
dar m\ndru. A \nvins pe toate fronturile. |n
diminea]a urm`toare, lucrurile reintr`, pen-
tru o vreme, \n normal: mici chiuluri [i tri-
[erii cotidiene, str`zi cu gropi, pre]uri mari,
politicieni mincino[i etc. („Treab` româneas-
c`…“). |ntrebat, \n particular, ce mai face, ro-
mânul r`spunde cu obid`: „Fac pe dracu! Nu
vezi \n ce hal s\ntem? Ce ]ar` e asta?“ Dar
\ntrebat de un reporter, \n fa]a camerei de
luat vederi, el se recompune, \[i aduce a-
minte de str`mo[i [i zice, f`r` s` clipeasc`:
„S\nt m\ndru c` s\nt român!“

C \t` vreme vom tr`i de pe urma meri-
telor altor români, ale marilor români,
nu vom face din România o ]ar` de ca-

re s` fim m\ndri. Fiecare român ar trebui,
dimpotriv`, s`-[i pun` problema meritelor
personale, a succeselor lui, a efortului lui.
M\ndria de a fi român e ceva care trebuie
luat nu ca punct de plecare, ci ca scop de
atins. Altfel, \n loc s` fie un combustibil ener-
gizant, ea va r`m\ne ceea ce este de mult`
vreme: un drog, un somnifer, o fudulie.

n n n
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Andrei PLE{U

M\ndria de a fi român

nici aa[[aa,
nici aallttmmiinntteerrii

„A[a e c` p\n` acum nu st`m nici bine, nici r`u, 
adic` nici a[a, nici altminteri?“ (I.L. Caragiale)

„S\nt m\ndru c` am nasul c\rn.“

C hiar \nainte de Pa[ti, o t\n`r` jurna-
list` mi-a pus o \ntrebare care f`cea
parte, probabil, din meniul de s`r-

b`tori: „Pute]i s`-mi spune]i, v` rog, trei lu-
cruri care v` fac fericit?“ Trei lucruri care m`
fac fericit!? P`i, dac` ar exista asemenea lu-
cruri, a[ face o colec]ie pe care a[ ]ine-o \n
birou sau \ntr-o serviet` sau \n vreun alt loc
ascuns [i m-a[ considera st`p\nul fericirii.
Probabil c` era vorba \ns` de „lucruri“ \ntr-un
sens mai larg, adic` [i fiin]e, evenimente, ce
[tiu eu, vreun col] de natur` sau vreo me-
lodie... Oricum ar fi, dac` a[a ar sta lucrurile,
cine n-ar \ncerca m`car s` devin` un colec-
]ionar de fericire? S-ar institui probabil [i o
burs` a obiectelor aduc`toare de fericire, fie-
care cu cota sa de pia]`. Dup` o clip` de ezi-
tare, i-am r`spuns, a[adar, tinerei jurnaliste
c` nu exist` a[a ceva. „Cum adic`, nu a]i fost
niciodat` fericit?“ m-a \ntrebat ea de-a drep-
tul speriat`. „Dimpotriv`, am fost mai tot
timpul“, i-am z\mbit eu. {i am hot`r\t s`-i
spun urm`toarea poveste, ca s` \ncerc s` m`
fac \n]eles:

Era pe la \nceputul anilor ’80. Echipa
noastr` de la Laboratorul de Antropologie
primise o comand` s` fac` o cercetare so-
ciologic` \n nou \nfiin]atul Centru Indus-
trial-Agrar Rovinari. P\n` atunci lucrasem
numai prin sate, nu-mi pl`ceau ora[ele [i cu
at\t mai pu]in acest am`r\t centru minier,
\necat \n praf de c`rbune [i cu oameni de a-
dun`tur` din toat` ]ara, care se \ntrebau, ca
[i mine, ce naiba caut` ei acolo. Aveam fie-

care o garsonier` \n Hotel Rovinari, dotat`
cu [obolanul propriu, pe care unul dintre co-
legi, mai sensibil, l-a v\nat trei zile la r\nd
p\n` c\nd a reu[it s`-l prind` \n spatele du-
lapului [i s`-l striveasc` acolo. Pentru „[e-
din]ele de lucru“ aveam \ns` la dispozi]ie „a-
partamentul de protocol“, care avea [i o su-
fragerie cu mas`, vitrin` [i r`citor. Aveam la
dispozi]ie o lun` pentru a ne termina treaba
– sau, din alt` perspectiv`, trebuia s` r`m\-
nem o lun` la Rovinari.

D iurna era infim`. C\nd lucram la No-
vaci, trebuind s` acoperim o zon`
mai larg` de sate, v\nam prin co[u-

rile de gunoi bilete de rat`, care se decontau
[i ne permiteau astfel s` ne rotunjim veni-
turile. C\nd g`seam c\te un bilet de T\rgu Jiu
– Novaci, mai scump, s`rb`toream cu o bere
(iat`, deci, un „obiect de fericire“...). La Ro-
vinari, unde nu aveam motiv de deplasare,
asemenea bilete nu ne foloseau \ns` la nimic,
eram condamna]i s` ne descurc`m doar din
diurn`. |n plus, nu era nici bere, c`ci condu-
cerea local` de partid hot`r\se s` scoat` din
magazine orice b`utur` alcoolic`, muncitorii
av\nd obiceiul anticomunist s` se \mbete r`u
de tot la fiecare salariu. Nu mai r`m`seser`
\n galantare dec\t sticlele de „vin spumant“,
care nu erau pe gustul nostru – [i oricum
erau prea scumpe. Am recurs, a[adar, la pla-
nul B: ospitalitatea românului. Mergeam la
interviuri, a[a, mai pe la ora mesei, \n spe-
ran]a c` mai pic` ceva, acolo.

Trei zile la r\nd nu a „picat“ \ns` nimic.

Colegii mei mai prinseser` c\te o ceap` sau
o bucat` de br\nz` prin buc`t`rie, dar eu,
„[eful“, eram tratat, \n cel mai bun caz, cu
lichiorul de banane din vitrin`, care, mai
ales pe burta goal`, a devenit singurul ali-
ment din lume care m` face s` v`rs numai
c\nd \i pronun] numele. Era \ngrozitor de
cald, iar ora[ul industrial nu avea \nc` vreun
col] de verdea]` unde s` te retragi la umbr`.
Eram ca o hait` de maidanezi p`r`si]i \n soa-
re.

|n a treia zi de post negru, \ntorc\ndu-ne
acas`, am avut o pornire brusc` [i m-am dus
direct \n „apartamentul de protocol“. Am pus
ap` \n formele de ghea]` din r`citorul gol,
l-am pus \n priz` [i am a[teptat o or` \n li-
ni[te. Mi-am chemat apoi colegii, am scos
scaunele din sufragerie pe balconul pr`fuit,
am scos ghea]a din r`citor [i paharele de
„cristal“ din vitrin` [i le-am umplut cu ap`
de la robinet. Le-am pus apoi frumos pe o ta-
v` [i mi-am servit, elegant, colegii cu acest
cocktail Rovinari. Ne-am a[ezat cu to]ii pe
balcon, fiecare cu c\te un pahar de cristal \n
m\n`. |l roteam agale, f`c\nd s` c\nte cubu-
rile de ghea]` [i privind peste ora[ la dealu-
rile din zare. De sus, ne uitam olimpici la lu-
mea mic` de jos, care se agita f`r` rost. A
fost, poate, una dintre cele mai fericite clipe
din via]a mea.

„Vede]i, doamn`“ – am privit eu spre jur-
nalist` – „nu exist` «obiecte» care s` te fac`
fericit, exist` doar fericire care s`-[i caute
obiectele.“ Iar c\t` vreme mai curge \nc` ap`

la robinet, exist` [anse s` fii fericit...

P.S. M` simt obligat s` fac o precizare
pentru justi]iarii care [tiu totul despre ce e
bine [i ce e r`u \n via]`, \n general, [i despre
comunism, \n particular. Contrar convingerii
lor, nu despre nostalgie „cripto-comunist`“
este vorba aici. De asemenea, c\nd bunicul
meu, de pild` (despre care am povestit cu
alte ocazii), \[i a[tepta, prin anii ’50, desti-
nul, cu valijoara sub birou [i compunea (cu
dou` degete, c`ci habar n-avea s` c\nte la
pian) opera Conu’ Leonida fa]` cu reac]iunea,
nu \nsemna c` avea un cult pentru Stalin
sau c` acesta era obiectul fericirii sale, ci c`
se bucura pur [i simplu de via]`, a[a, cum
[i c\t este.

V ede]i, domnilor, c\nd Romain Gary a
scris Groapa bunei speran]e, nu a
vrut s` spun` c` r`zboiul e fericirea.

Dar nu cred c` ve]i \n]elege vreodat` acest
lucru, c`ci aceasta v-ar priva de privilegiul
mul]umirii de sine. Or, ce ar mai r`m\ne din
via]a voastr` dac` nu a]i mai putea da lec]ii
de via]` altora?...

Vintil` Mih`ilescu este antropolog, profesor
la {coala Na]ional` de {tiin]e Politice [i Admi-
nistrative. Cea mai recent  ̀carte publicat :̀ Povestea
maidanezului Leu]u. Despre noua ordine domes-
tic` [i criza omului, Editura Cartier, 2013.
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Despre fericire, cu abnega]ie

Vintil` MIH~ILESCU

…@hhaaii--hhuuii.ro

Campania electoral` care a \nceput de cur\nd nu se distinge nici prin prea
mult` imagina]ie, nici prin bun gust. Ea face apel la cele mai rudimentare
[i previzibile afecte, manipuleaz` vulgar „sensibilit`]ile“ massei, vrea s`
p`c`leasc` proclam\nd poncife, sentin]e ieftine, promisiuni de doi bani.
O vorb` (mereu) la mod` este „m\ndria de a fi român“. Drept pentru care
m` simt \ndemnat s` reiau un text scris pe aceast` tem` acum vreo zece
ani.
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E xpresia (a avea sau a sim]i) flutura[i
\n stomac, calchiat` dup` englez`, s-a
r`sp\ndit cu o mare rapiditate \n ro-

mâna contemporan`. Cu totul necunoscut`
cu c\teva decenii \n urm`, expresia a ajuns
azi un cli[eu pe care probabil c` mul]i vor-
bitori \l consider` ca perfect natural [i ca a-
par]in\nd de drept limbii române. Din zecile
de mii de atest`ri de pe Internet, foarte pu-
]ine s\nt critice sau \[i pun problema originii
formulei; \ntre excep]ii se num`r` condam-
narea ei ca ridicol`, pe un forum foarte se-
rios [i profesionist al traduc`torilor, sau ati-
tudinea atribuit` unui personaj literar mas-
culin („Nu-mi pl`cea deloc expresia asta, o
consideram aproape idioat`, mi-ar fi fost
ru[ine s-o folosesc“, Lucian Dan Teodorovici,
Celelalte pove[ti de dragoste, 2009). Pe de alt`
parte, Google Books ofer` zeci de exemple de
folosire a expresiei \n traduceri contempora-
ne. Expresia e adesea folosit` \n emisiuni de
televiziune, \n tabloide, pe bloguri sau foru-
muri, \n texte care par adesea a avea o iden-
titate marcat feminin`: „De ce nu-]i po]i p`-
r`si iubitul, de[i nu mai sim]i fluturi \n sto-
mac?“ (acasatv.ro); „S-a demonstrat [tiin]ific
faptul c` senza]ia de fluturi \n stomac [i cea
de fericire \n cuplu dureaz` nici mai mult,
nici mai pu]in de doi ani“ (realitatea.net); „au
profitat de ocazie s`-[i aminteasc` de vre-
murile c\nd au sim]it pentru prima dat` flu-
turi \n stomac“ (cancan.ro). De fapt, s\nt do-
u` variante principale ale expresiei: cea care
traduce literal secven]a englezeasc` butter-
flies in the stomach prin „fluturi \n stomac“,

[i cea care o adapteaz` diminutival, prin flu-
tura[i: „«Am flutura[i \n stomac, ca orice a-
dolescent`», a recunoscut M`d`lina“ (stiri.
rol.ro), „C\nd dansam i-am zis c` \mi place
de el [i c` am flutura[i \n stomac c\nd \l v`d“
(apolloniatv.ro). Diminutivarea nu e doar o
surs` de credibilitate \n descrierea senza]iei
fizice, ci mai ales un adaos de afectivitate
pozitiv`. Exist` [i o alt` posibilitate de tra-
ducere, mai pu]in r`sp\ndit` [i care are mai
ales utiliz`ri medicale – flutura[i \n burt`.
Uneori [i aceasta apare \n contexte roman-
]ios-publicitare: „S\nt dornic` s` m` \ndr`-
gostesc, s` simt din nou flutura[i \n burt`, s`
fiu cu capul \n nori, \ns` nu mi-am g`sit \nc`
sufletul pereche“ (sport.ro).

P are limpede c` expresia circul` \n ro-
mân` cu o specializare pentru dome-
niul rela]iilor erotice. Restr\ngerea a-

pare \n diferite pseudodefini]ii cu exces sen-
timental – „Fluturi \n stomac \nseamn` s` fii
\ndr`gostit, s` fream`]i de ner`bdare, s` ai
emo]ii, s` anticipezi o bucurie numai de
tine [tiut`, s` ai aripi“ (clatitefermecate.ro)
[i a fost \nregistrat` \n dic]ionarul de argou
al lui G. Volceanov (2006): „a avea fluturi \n
stomac (expr.) – a fi \ndr`gostit“ – de[i, evi-
dent, nu apar]ine argoului, ci cel mult sti-
lului colocvial. |n englez`, expresia se refer`
la o stare mult mai general`, la o emo]ie nu
neap`rat pozitiv` [i care poate fi produs` [i
de apropierea unui examen, a unei conferin-
]e etc.: defini]ia de dic]ionar e „a se sim]i
foarte agitat, nelini[tit“ („have butterflies (in
your stomach) = to feel very nervous, usually

about something you are going to do“, Cam-
bridge Advanced Learner’s Dictionary & The-
saurus). Apari]ia lui butterflies cu sensul „u-
[oare spasme stomacale cauzate de anxie-
tate“ e atestat` \n 1908, dar se pare c` ex-
presia ca atare s-a r`sp\ndit mai t\rziu, \n a
doua jum`tate a secolului al XX-lea.

|n româna actual`, expresia e folosit` \n
mod clar cu sens pozitiv, ba chiar superlativ,
iar conota]ia erotic` poate fi concurat` cel

mult de cea gastronomic` (probabil pentru
c` e vorba de stomac). Exemplul perfect pro-
vine dintr-un extrem de stupid mesaj publi-
citar televizat: „Dragele mele, flutura[ii \n
stomac nu se simt de la prea mult amor, flu-
tura[ii \n stomac se simt de la m\nc`rica bu-
n` g`tit` \n Dry Cooker.“

{i \n alte limbi expresia englezeasc` a
fost tradus` [i a intrat \n circula]ie mai ales
cu aplicare la emo]iile erotice. |n francez`,
exist` cel pu]in dou` versiuni: papillons à
l’estomac [i papillons dans le ventre: „Ahhhh
les papillons à l’estomac“ (forumaufemi-
nin.com); „avoir des papillons dans le ventre:
une belle expression pour la sensation renver-
sante d’être amoureux“ (famillesuisse.ch); [i
\n italian`, expresia calchiat` e foarte folo-
sit` – „L’euforia dell’amore romantico (le co-
siddette farfalle nello stomaco)“ (focus.it) – [i
lista poate continua.

T raductibilitatea [i succesul expresiei
se explic` prin caracterul transparent
al metaforei [i prin universalitatea

experien]elor fizice. Folosirea \n exces \n
jurnale adolescentine, reviste pentru femei
[i reclame stupide nu ne-o face, \ns`, tocmai
simpatic`. 

Rodica Zafiu este prof. dr. la Facultatea de
Litere, Universitatea Bucure[ti. A publicat, \ntre
altele, volumele Limbaj [i politic` (Editura Uni-
versit`]ii Bucure[ti, 2007) [i 101 cuvinte argotice
(Humanitas, Colec]ia „Via]a cuvintelor“, 2010).
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Fluturi \n stomac 

Rodica ZAFIU

ccuuvviinnttee  nepotrivite

Vrem, nu vrem, ajungem [i aici. {i \nc`
destul de repede.

Am participat, \n 2005, la un colocviu
interna]ional organizat la Sinaia de
Centrul „Educa]ia 2000+“, care a

r`mas, pentru mine, un reper inconturnabil.
Era vorba despre dezvoltarea curricular` [i
politici educa]ionale – mai pe scurt, despre
reformele din educa]ie – \n ]`rile foste co-
muniste din Europa Central` [i de Sud-Est,
[i din Asia Central`: Polonia, Cehia, Slova-
cia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Serbia [i
Muntenegru, Croa]ia, Bosnia [i Her]egovina,
Moldova, Estonia, Letonia, Lituania, U-
craina, Kazahstan, Tadjikistan, Kirgizstan...
[i, bine\n]eles, România.

Programul colocviului era, \ntr-o prim`
instan]`, clar [i informativ. Reprezentan]ii
fiec`rei ]`ri – de regul`, exper]i care f`cuser`
parte din „echipele tehnice“ ale diverselor re-
forme – prezentau, cam \ntr-un sfert de or`,
cum decurseser` lucrurile la ei. Nea[teptat
de repede s-a instaurat un sentiment de déjà-
vu, ce avea s` se \nt`reasc`, imperturbabil,
cu fiecare nou` prezentare, p\n` \n final: a-
celea[i principii generale – punerea \n acord
a educa]iei cu democratizarea societ`]ii,
cum altfel? –, acelea[i obiective [i finalit`]i
– responsabilizarea profesorilor, formarea
elevilor \n spiritul valorilor democratice etc.
–,  acelea[i p\rghii didactice [i institu]ionale
– flexibilizarea curriculumului, „centrarea pe
elev“ a actului educa]ional, descentralizarea
sistemului [i sporirea autonomiei [colare
etc. –, chiar [i acelea[i hibe – precaritatea re-
surselor pentru formarea profesorilor \n linia
noilor cerin]e curriculare, iner]ia sistemului,
deficien]ele de coordonare [i de comunicare
etc. – [i, last but not least, acela[i „scenariu
narativ“. Diferen]ele notabile ap`reau doar

\n cronologie, altminteri p`rea c` fiecare ]ar`
trecuse, la intervale diferite, prin aceea[i „po-
veste“: un guvern sau un ministru mai \n-
dr`zne] a ridicat, la un moment dat, steagul
reformei, sub care a adunat o falang` de spe-
ciali[ti, pentru a porni, precum spuneam,
cam \n aceea[i b`t`lie. Iar dup` ce a \ndurat
vreme de un mandat sau, dup` caz, maxi-
mum dou`, vicisitudinile campaniei, cei nou-
veni]i la fr\iele puterii politice au decis s`
lase o[tirea la vatr`, pentru a \ncepe, la r\n-
dul lor, ceea ce s-ar putea numi – [i chiar s-a
numit – „reforma reformei“: la noi, cel pu]in,
rigidizarea curriculumului (reducerea marjei
[i a ofertei de op]ionalitate, reorientarea c`-
tre o abordare strict disciplinar`, \n detri-
mentul celei inter- sau transdisciplinare),
stoparea descentraliz`rii [i restr\ngerea au-
tonomiei [colare, standardizarea probelor
la evalu`rile na]ionale (testele-gril` care se
doreau aplicate la toate materiile, faimoasa
„democratizare a fraudei“ [i victorie a \nv`-
]`rii mecanice prin postarea prealabil` pe
net a subiectelor de bac) [i c\te altele.

|n finalul colocviului, am stat [i ne-am
b`tut capul, \n discu]ii libere, cum pot fi ex-
plicate at\tea similitudini. Despre partea de
concep]ie, mai treac`-mearg`: globalizarea,
circula]ia tot mai rapid` a ideilor, aportul
B`ncii Mondiale, care se i]ise cam peste tot
\n reformele educa]iei... Dar „povestea“? De
ce, \n ciuda decalajelor temporale – Ungaria,
de pild`, se l`uda c` a pus lucrurile \n mi[-
care \nc` din comunism, România \[i \nce-
puse treaba \n 1995, \n ministeriatul lui Li-
viu Maior, al c`rui nume merit` pomenit toc-
mai pentru c` e legat de „reforma t`cut`“, o-
perat` la nivelul articul`rii ideatice, [i de a-
ceea trecut` sub t`cere, al]ii se urniser` abia
la sf\r[it de mileniu – fiecare ]ar` p`rea s`

repete, ca un fatum, acelea[i cicluri de ma-
nevr`? Era clar c` nu putea fi vorba de un
fenomen transfrontalier, ac]ion\nd cumva
pe „principiul dominoului“. {i atunci?

Partea nostim` e c` majoritatea par-
ticipan]ilor, lipsi]i totu[i de o cunoa[tere in-
terna]ional` detaliat` a situa]iei – m` nu-
m`ram printre ace[tia –, veniser` la colocviu
cu convingerea c` „reforma reformei“ se pe-
trecuse doar la ei, din motive pur subiective,
puse de regul` \n seama unui personaj politic
sau a altuia. Se vede \ns` treaba c` nu era
a[a [i c` aveam de-a face mai degrab` cu o
rela]ionare stereotip` \ntre educa]ie [i po-
litic`, generat` de condi]ii interne \n esen]`
asem`n`toare.

Acum, partea trist` e c` o reform` ampl`
[i profund` are nevoie, ca s` dea roade, de –
spun speciali[tii – cel pu]in 10-15 ani de a-
plicare consecvent`, cu toate retu[urile care
\[i dovedesc necesitatea pe parcurs. Cum de
au reu[it, de pild`, finlandezii cei at\t de mult
l`uda]i, iar ]`rile postcomuniste ba, \n ciuda
tuturor „pacturilor pentru educa]ie“, agreate
declarativ sau chiar semnate [i parafate?

E xplica]ia st`, cred eu, \ntr-o serie de
factori conjuga]i. |n primul r\nd, pre-
caritatea politicilor publice din arealul

postcomunist, construite conjunctural, sub
presiunea luptelor pentru putere [i orientate
prioritar c`tre capital de imagine [i mult mai
pu]in c`tre un beneficiu real la nivelul socie-
t`]ii. |n al doilea r\nd, receptivitatea sc`zut`
\n r\ndul cet`]enilor fa]` de ideile reformiste
vehiculate [i puse \n aplicare. C\t despre sub-
estimarea rolului pe care \l joac`, \ntr-un sce-
nariu reformist, buna comunicare adminis-
trativ` – altceva, iar`[i, dec\t „campaniile de
imagine“ cu ]int` electoral` – ce s` mai vor-
besc? |n plin` „b`t`lie canonic`“, la sf\r[itul

anilor ’90, am purtat zeci de ore de conver-
sa]ii, mai molcome sau mai focoase, cu elevi,
p`rin]i sau chiar profesori de specialitate, pe
tema noilor programe de liceu pentru limba
[i literatura român`, pentru care eram ]inut
drept cap al r`ut`]ilor. Mi-am f`cut treptat
obi[nuin]a s` strecor timid, dup` ce ascul-
tam opiniile interlocutorului: „Nu v` sup`-
ra]i, le-a]i citit?“ „S` citesc... ce?“ – venea a-
desea cu nedumerire \ntrebarea la \ntrebare.
„P`i... programele!“ „Trebuie? Nu-i de ajuns
c` [tiu ce face profesorul [i ce scrie \n ma-
nual?“

A[ mai ad`uga, \ntre motivele erod`rii
reformelor educa]ionale din ]`rile ex-comu-
niste, graba cu care acestea au fost puse pe
[ine, folosind, de regul`, ca principal meca-
nism de aducere \n fapt` „du[ul legislativ“.
Nu e de mirare c` mul]i s-au zb\rlit.

S \nt, probabil, [i alte motive ce ar putea
fi invocate. Adresa]i-v` mai bine, \n
continuare, unui expert \n politici edu-

ca]ionale. Am [i eu c\]iva prieteni care chiar
se pricep la asta. Nici unul nu mai lucreaz`
\n România, de mult` vreme.

V`d c`, oric\t am \ncercat s` m` restr\ng,
au mai r`mas o sumedenie de lucruri de spus
la chestiune. A[a c`, data viitoare, vr\nd-ne-
vr\nd, tot despre politicale va fi vorba, sub
sloganul „Nu [tie dreapta ce face st\nga. Iar
st\nga, nici at\t!“

Liviu Papadima este profesor de literatur`
român` la Facultatea de Litere, prorector la Uni-
versitatea Bucure[ti; coautor al manualelor de
limba [i literatura român` pentru liceu, ap`rute
la Editura Humanitas Educa]ional. A coordonat
mai multe volume ap`rute la Editura Arthur.
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...{i (pu]in`) politic`

Liviu PAPADIMA

\\nnvv`̀]]`̀ttuurraa  de minte



A ]i v`zut vreodat` cum distrug moliile
]es`tura \mp`turit` [i neaerisit`? Ei
bine, aceast` imagine mi-a venit \n

minte c\nd am v`zut rezultatele unei recente
dezbateri publice, lansate de un cotidian
central. S` v` spun. Nu s\nt alarmist, nu
cred c` vom avea r`zboi cu Rusia. Chiar da-
c`, a[a cum am zis \n alt` parte, trebuie s`
le ar`t`m clar c`, dac` ei vor r`zboi, s\ntem
gata s`-l facem. „Ce e scris [i pentru noi, bu-
curo[i le-om duce toate...“ Punerea României
\n aceast` situa]ie, \ns`, arat` vulnerabili-
t`]i alarmante. {i nu m` refer la cele mili-
tare – [tim bine ce [i c\t poate armata noas-
tr`. Securitatea pe care ne-o permitem este
direct propor]ional` cu c\t am investit \n ea.
De ce nu putem mai mult? Din acelea[i mo-
tive pentru care nu putem mai multe auto-
str`zi, mai mult` s`n`tate public`, mai mult
\nv`]`m\nt etc. Ap`rarea este, [i ea, un ser-
viciu public ca oricare altul [i, poate mai
mult dec\t altele, depinde necru]`tor de ni-
velul de dezvoltare tehnologic` a ]`rii. |n a-
cest text, m` refer la felul \n care inima ro-
mânilor r`spunde acestor vremuri, [i nu la
putin]a ]`rii de a suporta o atare \ncercare.

Sub vremi, ca \ntotdeauna, administra]ia
noastr` [i-a dat seama c` \n ultimele decenii
a cam neglijat ceea ce art. 40, al. 2 din Legea
nr. 446/2006 privind preg`tirea popula]iei
pentru ap`rare nume[te „eviden]a militar`
a cet`]enilor \ncorporabili [i a rezervi[tilor“.
Legea stabile[te un sistem complicat, ilogic
[i nefunc]ional, birocratic vorbind, al acestor
eviden]e, d\nd responsabilit`]i \n aceast`
privin]` tuturor: de la Statul Major General,
la centrele militare, de la Serviciul de Evi-
den]` a Popula]iei, la judec`tori [i procurori,
de la medicii de familie, la Ministerul Edu-
ca]iei, dar [i angajatorilor, tuturor angaja-

torilor. Firesc, c\nd toat` lumea este chemat`
s` fac` ceva, nu face nimeni. |n temeiul a-
cestei legi, statul trebuia s` [tie pe unde s\nt
[i \n ce stare medical` se afl` b`rba]ii ro-
mâni cu v\rste cuprinse \ntre 18 [i 35 de ani.
La modul foarte teoretic, ar fi trebuit s` [tie
[i c\t s\nt de preg`ti]i din punct de vedere
militar ace[ti tineri. Orice ]ar` a lumii ci-
vilizate (inclusiv pa[nica Elve]ie) actualizea-
z` periodic situa]ia rezervi[tilor, ba chiar \i
mai [i cheam`, din c\nd \n c\nd, la c\te o con-
centrare. De asemenea, orice ]ar` civilizat`
se \ngrije[te de planurile unei mobiliz`ri ge-
nerale. |n mare, statele euro-atlantice cam
[tiu unde s`-i anun]e [i unde s`-i trimit` pe
cei \ncorporabili, \n caz de r`zboi, c\nd sun`
alarma general`. La noi, am impresia c`, de
c\nd am intrat \n NATO [i de c\nd Consti-
tu]ia a eliminat obligativitatea serviciului
militar, aceste chestiuni au r`mas de iz-
beli[te. O zic f`r` nervi [i f`r` frustrare: e
tipic românesc, e firesc pentru ]ara lui „las`-
m` s` te las“. Acum, de c\nd cu agita]ia u-
crainean`, urmare a unei decizii luate de
toate ]`rile din Alian]a Nord-Atlantic`, Ro-
mânia a fost nevoit` s` deschid` iar regis-
trele pr`fuite, \n care doar Dumnezeu din ce-
ruri mai \n]elege ce s-a scris. Statul român
re\ncepe efortul de a vedea ce rezervi[ti mai
are, care e starea lor de s`n`tate, pe unde
mai s\nt [i cam care e nivelul lor de preg`tire
militar`. Dup` cum era de a[teptat, foarte
mul]i b`rba]i din e[antionul despre care
vorbe[te legea (18-35 de ani) s\nt \n str`in`-
tate. Iar mul]i dintre cei care mai s\nt pe aici
manifest` o mobilitate accentuat` \n ceea ce
prive[te domiciliul de facto, starea civil`
(important` [i ea, dup` lege, \n stabilirea
statutului \n caz de r`zboi) sau locul de mun-
c`. |n orice caz, observ c` primul efect real

al conflictului din Ucraina asupra României
a fost aducerea la lumin` a unui naufragiu
administrativ de propor]ii, la care, altfel, nu
ne-am fi g\ndit. Sper s` ne alegem doar cu
at\t din toat` nebunia incendiar` care a cu-
prins ]ara vecin`.

D ar nu despre faptul c` statul nu face
ceea ce trebuie s` fac` vreau s` vor-
besc aici – \n România, a[a ceva nu

ar mai putea fi subiectul unui articol de pre-
s`, pentru c` ar aduce zero informa]ie nou`.
Dup` b\lb\ielile referitoare la amploarea cor-
pului electoral românesc de la trecutele exer-
ci]ii electorale, de era s` ne d`m unii altora
\n cap pe strad` pentru c` statul nu era \n
stare s` ne spun` c\]i s\ntem cei cu drept de
vot, nu cred c` se a[tepta cineva s` avem o
eviden]` militar` c\t de c\t utilizabil`. Alt-
ceva m` sperie, \ns`, cu totul! Un cotidian
central a lansat o dezbatere printre cititorii
s`i, pornind de la temerile publice legate de
un r`zboi cu Rusia. |ntrebarea pus`, mai
ales b`rba]ilor \ntre 20 [i 35 de ani, a fost:
„Dac` te cheam` la \ncorporare, te prezin]i
s` serve[ti patria?“ L`s`m, fire[te, la o parte
faptul c` e vorba despre o obliga]ie legal`.
Ceea ce testa \ntrebarea aceasta era sub-
stan]a moral` a obliga]iei legale. Simt româ-
nii, la vremuri grele, c` trebuie s`-[i apere ]a-
ra? R`spunsurile s\nt n`ucitoare. |n imensa
lor majoritate, oamenii viza]i spun „Nu!“.
R`spunsul este motivat brutal: „Dup` ce a]i
furat ]ara asta de-a]i f`cut-o praf, s` v` ap`r
cu via]a mea?“ Iar cei din str`in`tate spun:
„Am plecat din ]ara aia pentru c` a]i sufo-
cat-o cu ho]ia [i impostura – cum s` vin s`
ap`r ]ara \n care mi-a]i f`cut via]a impo-
sibil`?“ Intui]ia celor foarte mul]i care r`s-
pund e corect`: c\nd e[ti chemat s` aperi ]a-
ra, \i aperi, de fapt, pe oamenii din ]ar`. Nu

aperi mun]ii [i apele, copacii [i holdele, \i
aperi pe cona]ionalii t`i, \]i aperi poporul. Ei
bine, pe mai to]i \i oripileaz` ideea c` ar fi
chema]i s`-i apere pe Ponta, pe Dragnea, pe
Maz`re, pe Voiculescu. {i invers, pe B`sescu,
pe Udrea, pe Blaga. Pentru mul]i, ]ara s\nt
ace[ti politicieni care, prin conduita lor, i-au
dezv`]at definitiv pe tineri de patriotism.
}ara s\nt ei, nimic altceva. Muta]ia este \n-
grozitoare: nu cred c` românii care mergeau
la r`zboi \n 1877 credeau c` \[i risc` via]a
pentru Carol I sau pentru Kog`lniceanu, sau
c` cei care mureau la M`r`[e[ti aveau per-
cep]ia c` \[i dau via]a pentru Ferdinand sau
pentru Ionel Br`tianu. }ara \nsemna altceva
pentru ei. Un ideal. O onoare. O datorie.

D up` patru decenii de comunism [i do-
u` de postcomunism (dou` genera-
]ii), ]ara \nseamn` cu totul altceva

pentru tinerii b`rba]i români. Trei genera]ii
despart pe cei care luptau pentru ]ar` \n Pri-
mul R`zboi Mondial de cei care, teoretic, ar
trebui s` lupte pentru ]ar` acum. Trei gene-
ra]ii de degenerescen]` a sentimentului pa-
triotic! Dezbaterea pe care o evoc, precum [i
notele din mediul online, \n general, ofer`
probe certe ale efectului coroziv al politicii
d\mbovi]ene (nu de ieri, de azi, de mai bine
de 60 de ani) asupra ]esutului na]ional al ro-
mânilor. |ncet, România se de[ir`. Dac` \i
vine cuiva ideea s` [i trag` pu]in de ea, doar
o minune o mai poate salva. S` sper`m c`
nimeni nu ne va supune acestei \ncerc`ri,
dar [i c`, dac` se va \nt\mpla, minunea se va
petrece! 

Sever Voinescu este avocat [i publicist.
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L unea trecuta a fost o zi important`
pentru cet`]enii din Republica Moldo-
va. Ba chiar o zi istoric`, a[a cum o ca-

racteriza premierul Iurie Leanc`: a fost pri-
ma zi \n care au putut circula f`r` vize, \n
statele Uniunii Europene. Bine\n]eles, nu se
pune problema libert`]ii de a munci sau de
a se stabili \n str`in`tate (de[i, conform
sondajelor, peste 80% dintre moldoveni cred
\n mod gre[it c` aceste drepturi vin la pa-
chet). Reglement`rile permit doar c`l`torii
\n scop personal, pentru o perioad` de cel
mult trei luni.

Am fi tenta]i s` compar`m acest moment
cu cel de la \nceputul anului 2002, c\nd [i noi,
românii, am ob]inut dreptul de a circula liber
\n Uniunea European`, pe baz` de pa[aport.
Pa[aport simplu, fiindc` pa[apoartele biome-
trice, obligatorii ast`zi pentru libera circu-
la]ie a moldovenilor, nu ap`ruser` \nc` acum
12 ani.

Paralela \ntre situa]ia României din 2002
[i cea a Moldovei de ast`zi poate fi valabil`,
dar numai p\n` la un moment dat. Pentru
cet`]enii României, liberalizarea vizelor a \n-
semnat momentul mult a[teptat al unei re-
cunoa[teri – \n fapte, nu \n vorbe! – a apar-
tenen]ei la Europa. 

Fuseser` ani ciuda]i. Tocmai se pr`bu[ea
un zid pe care Europa \l ridicase \n fa]a ro-
mânilor, imediat dup` pr`bu[irea altui zid,
cel ridicat de regimurile comuniste, dup` fi-
nalul celui de-al Doilea R`zboi Mondial.

Iar sentimentele erau amestecate, \n anii
’90. Evident c` românii erau anima]i de o pu-

ternic` dorin]` de integrare \n NATO [i \n
Uniunea European`. Sondajele d`deau cifre
uluitoare, care nu se mai \nt\lneau \n cele-
lalte state candidate. 

|n acela[i timp, românii tr`iau frustrarea
de a se vedea respin[i tocmai de lumea \n ca-
re doreau s` se integreze, dup` pr`bu[irea
comunismului. Regimul de vize era v`zut ca
un stigmat. Abolirea lui a fost semnul c` Ro-
mânia merge \n direc]ia bun` [i c` este ac-
ceptat` \n familia occidental`.

C u Republica Moldova, lucrurile nu
stau chiar a[a. |n primul r\nd, pentru
c` orice lucru bun, dar f`cut cu \nt\r-

ziere, nu mai este la fel de bun. Poate c`, \n
cazul României, eliminarea vizelor a venit la
timpul potrivit pentru ca nemul]umirile s`
nu dea na[tere la adev`rate resentimente fa-
]` de un Occident care „nu ne dorea“. Dar \n
cazul Moldovei? 

|n lungii ani de izolare, cet`]enii moldo-
veni care au vrut s` treac` aceast` nou` cor-
tin` de catifea s-au descurcat cumva, lu\n-
du-[i pa[apoarte române[ti sau apel\nd la
alte solu]ii. (Noi n-am avut o alt` Românie
de unde s` putem lua pa[apoarte pentru a
circula liber \n Europa.) |n principiu, cei care
au vrut s` mearg` \n Europa au g`sit o cale.

Restul s\nt fie prea s`raci pentru a pleca
undeva, chiar [i \n condi]iile elimin`rii vize-
lor, fie s\nt interesa]i mai degrab` de direc]ia
cealalt`, \nspre Est. Potrivit Barometrului

de Opinie publicat la Chi[in`u cu c\teva zile
\nainte de liberalizarea vizelor, mai bine de
jum`tate dintre moldoveni nu cred c` vor
merge mai des \n Europa dup` liberalizarea
vizelor.

Vorbim despre moldovenii pleca]i la
munc` \n Europa, dar num`rul celor care
s-au dus s` lucreze \n Rusia sau Ucraina este
cam acela[i. Nu existau nici vize [i nici ba-
riere lingvistice. Mai mult: liberalizarea vi-
zelor spre Vest alimenteaz` temerile celor le-
ga]i de Est: dac` Moldova o va lua hot`r\t
spre Uniunea European`, m`sura de r`s-
puns a Rusiei ar putea fi tocmai introducerea
de vize pentru moldoveni. {i, se [tie, Moscova
se pricepe de minune s` exploateze temerile
oamenilor. Deja, \n Republica Moldova se
lanseaz` tot felul de zvonuri, cum c`, odat`
semnat Acordul de asociere [i liber schimb,
]`ranii nu-[i vor mai putea t`ia porcii [i
nu-[i vor mai putea vinde produsele \n pie]e.
Conform aceluia[i Barometru, pu]in peste
40% dintre moldoveni cred c` o vor duce mai
bine dup` intrarea \n vigoare a Acordului,
dar o treime se tem c` vor tr`i mai prost. Te-
ren de ac]iune pentru propaganda ruseasc`
exist`.

Paradoxal, tocmai moldovenii rusofoni,
care nu au avut cum s`-[i ia pa[apoarte ro-
mâne[ti, ar putea ie[i acum cei mai avanta-
ja]i din povestea liberaliz`rii vizelor. Ei tr`-
iesc mai mult \n ora[e [i mul]i dintre ei dis-

pun de banii necesari pentru a vizita statele
Uniunii Europene, m`car cele mai apropiate,
cum ar fi [i România. Buni [i ace[tia pentru
sectorul turistic european! 

|ns` dac` vorbim despre consecin]ele po-
litice ale acestei m`suri, s` nu ne facem mari
iluzii. Op]iunile Est – Vest \n Republica Mol-
dova s\nt \n continuare echilibrate (aproxi-
mativ 40% se pronun]` pentru aderarea la
Uniunea European` [i cam tot at\]ia pentru
Uniunea Vamal`. Iar cifrele care arat` o \m-
p`r]ire aproape egal` a popula]iei \ntre cele
dou` op]iuni strategice nu se opresc aici.
Pentru aproximativ  45% dintre moldoveni,
ridicarea vizelor este important`, [i pentru
tot cam at\]ia nu este. Potrivit sondajelor, ob-
]iunile \n perspectiva alegerilor parlamenta-
re din noiembrie stau tot sub semnul echi-
librului. Evident \ns` c` revenirea la guver-
nare a comuni[tilor, \n detrimentul alian]ei
proeuropene, ar \nsemna un dezastru pentru
viitorul european al Republicii Moldova.

L iberalizarea vizelor va ajuta, desigur,
partida proeuropean`, dar este depar-
te de a \nsemna o lovitur` decisiv`.

B`t`lia european` a Moldovei r`m\ne una cu
final deschis.

Ovidiu Nahoi este realizator de emisiuni la
Money.ro.
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Liber la vize pentru Republica
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De[irarea României
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I es din cas` [i m` \nfior. Coloanele de
ma[ini pe Calea C`l`ra[ilor s\nt c\t
vezi cu ochii: \nspre Traian [i spre U-

nirea. Claxoane peste claxoane, tramvaie o-
prite de c\te un [ofer care a blocat linia, un
co[mar. |n plus, mai [i burni]eaz`. Dup`
cum a observat orice bucure[tean, dac` trage
o ploicic`, str`zile ora[ului se transform` \n-
tr-o uria[` parcare. Viteza medie st` bine-
mersi sub 10 kilometri pe or`. S` merg spre
„carfurul“ de la Unirea sau spre „megaima-
jul“ de la Traian? Aleg prima variant`, de[i
este un pic mai departe. Din mers, v`d coa-

da de mai mult de 30 de persoane de la m`-
cel`ria lui nea Mari. La „carfur“ – nenoroci-
re: la case – cozi infernale. Prin magazin nu
ai loc s` \mpingi c`ruciorul. Spa]iul dintre
rafturi pare brusc subdimensionat pentru
mul]imea de cump`r`tori. Este ajun de
week-end lung de 1 Mai, astfel \nc\t toat` lu-
mea a luat-o razna. {tiu c` voi vedea la [tiri
numai reportaje despre buluceala din super-
market-uri, a[a c` m` fac c` nu o observ.

|ncerc s` nu m` enervez prea tare. |n
fond, \n ciuda tonului maximal catastrofic de
la acelea[i televiziuni de [tiri care v`d numai
s`r`cie, criz` [i moarte prin inani]ie, m` g\n-
desc c` traficul, lipsa locurilor de parcare, a-
glomera]ia ocazional` din magazine [i, \n ge-
neral, majoritatea stresului cotidian prin
Bucure[ti reprezint` un pre] pl`tit prospe-
rit`]ii. Prosperit`]ii de prim` genera]ie: ba-

nii c\[tiga]i s\nt investi]i \ntr-o ma[in`, \n vo-
iaje de pl`cere pe Valea Prahovei, \ntr-o „pri-
m` cas`“ la curte, \n televizoare c\t mai mari,
frigidere c\t mai \nc`p`toare. |nc` \n 1992,
un studiu comandat de Coca-Cola pentru
pie]ele emergente ar`ta c` principalul peri-
col pentru clasa de mijloc \n curs de formare
o reprezint` a[a-zisul sindrom Mercedes:
proasp`tul mic patron cump`r` o ma[in` c\t
mai f`]oas` (chiar dac` second-hand), \n ca-
re \[i investe[te toate economiile, [i nu mai
are din ce s` se autosus]in` la cel mai mic
cutremur al pie]ei. 

|mi place s` cred c` aceast` prim` ge-
nera]ie a prosperit`]ii este \nlocuit` de pro-
priul s`u upgrade. Criza din 2008 a contri-
buit [i ea din plin, serios, la transformarea
cu pricina. Parc` v`d mai mult` pruden]`,
chibzuin]`, planificare. |n plus, constat apa-
ri]ia calculelor de genul: „C\t m` cost` [i c\t
dureaz` s` ajung la \nt\lnirea din centru cu
ma[ina, unde voi g`si loc de parcare? N-o fi
oare mai ieftin [i mai rapid s` ajung cu me-
troul?“ Cred c` Prim`ria va avea, \n cur\nd,
r`gazul necesar pentru recuperarea m`car
par]ial` a decalajului de infrastructur`
(str`zi reparate, parc`ri, transport public,
utilit`]i suprasolicitate pe alocuri). |n compa-
ra]ie cu prima genera]ie a prosperit`]ii (mo-
tivat` mai degrab` de nevoia de bunuri \n-
delung dorite), cea de azi este par]ial snoab`.
A v`zut prin Occident „aia“, „aia“, vrea [i ea.

Nu e nimic r`u. |n fond, snobismul poate fi
v`zut ([i) ca motor al progresului. Aceast` a
doua genera]ie a prosperit`]ii nu vrea nea-
p`rat „mai mult“, ci „mai bun“. Pare a c`uta
calitatea traiului. Cred c` primarul Oprescu a
sim]it, \ntruc\tva, direc]ia. De ani buni,
investe[te ([i) \n timpul liber al bucure[-
teanului. Conform propriei declara]ii, vrea ca
ora[ul s` fie „[i pentru tr`it, nu doar pentru
locuit“. E drept, mai are o uria[` restan]`: c\inii
vagabonzi, pentru care nu are \nc` o solu]ie. 

A [tept a treia genera]ie a prosperit`-
]ii. Una ceva mai pragmatic`, atent`
la cele ce se \nt\mpl` \mprejur (\n

propriul ora[, dar [i aiurea \n lume), cu voce
puternic` \n consultarea public`, dar f`r`
exager`ri nerezonabile (de exemplu, nu orice
maidan uitat se poate chema „rezerva]ie
natural`“), cu interese civice mature. 

|mi permit s` anticipez c` vom r`m\ne cu
un trafic greoi, cu mult prea pu]ine vehicule
pentru transportul public, cu demol`ri pri-
pite de cl`diri valoroase, cu parc`ri fie prea
scumpe, fie prea mici, cu spa]iu verde insu-
ficient [i, probabil, cu o poluare din ce \n ce
mai greu de st`vilit. 

T oate vor fi pre]uri pe care le vom pl`ti
prosperit`]ii, consumului, cre[terii.
Oricum, va fi mai bine dec\t pe vre-

mea lui Ceau[escu, c\nd (vorba acelui pu[ti
de clas` primar`): „Toate megaimajurile
erau goale.“

Gabriel Giurgiu este realizator de emisiuni
despre Uniunea European`, la TVR.
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Pre]ul prosperit`]ii

Gabriel GIURGIU

eeuurroo-skepsis

PUBLICITATE

A \nnebunit Madridul?

Au \nnebunit cei care a[teptau o final`
Real – Barcelona. Dumnezeule, cum o mai
a[teptau! Doi ani la r\nd, cele dou` au
ajuns \n semifinalele Champions League
[i promoterii aveau deja preg`tit „R`zboiul
lumilor“ scris cu foc pe cer. Coroana contra
republicanilor. Genialul gelat contra fabu-
losului pitic, un num`r de circ unic \n lu-
me, doamnelor [i domnilor, ochii la ei! {i,
p\n` la urm`, nu. |n loc de viciosul Mou-
rinho contra vicleanului Pep, am c`p`tat
un signore mic burghez, la care doar guma
mestecat` cu \nver[unare sare din tablou,
\mpotriva unui desperado care d` senza]ia
c` dac` \[i pune \n cap s` se apuce de m\n-
cat lumea \ntreag` la micul dejun, p\n`
seara o d` gata. |nt\mpl`tor, cei doi antre-
neaz` la Madrid. Nu \nt\mpl`tor, Real [i
Atletico au ajuns \n final`, dup` decenii de
salivat pe margine. Real e \nc`p`]\narea
\n a fasona un fotbal deloc revolu]ionar,
dar care atinge nivelul nuclear c\nd vede-
tele lui s\nt disciplinate. Atletico e ca o tru-
p`  de haiduci care a reu[it s` p`trund`
\n castel. E succesul unui fotbal harnic, \n-
sufle]it de discursul [i exemplul lui Si-
meone. Madrid contra Madrid putea fi Mi-
lan contra Milano sau Londra contra Lon-
dra. {i probabil c` se va \nt\mpla. E ca un
club select, din ce \n ce mai select; p\n` la
urm` trebuia s` se \nt\mple. {ti]i cum e,
cam ca la bloc, dac` nu te \nt\lne[ti cu ve-
cinul, p\n` la urm` dai peste so]ia lui… 

Radu NAUM

un sport la R`s`rit

Snobismul poate fi v`zut ([i) ca motor al progresului.



Cum era via]a de student la medicin`, la
T\rgu Mure[, \nainte de 1989?

Era una obi[nuit`, cu pu]ine diferen]e
fa]` de cea de acum. Eram studen]i români
[i str`ini, participam la cursuri [i la lucr`ri
practice, era un entuziasm \n a studia me-
dicina (care, ca [i Dreptul, avea atunci o ma-
re c`utare). Se intra greu, printr-un concurs
de admitere cu mai mul]i candida]i pe un loc,
iar examenul se sus]inea la trei materii. |n-
cercam s` ob]inem rezultate c\t mai bune,
c`ci perspectivele nu erau a[a luminoase. La
sf\r[it trebuia s` faci un stagiu obligatoriu
de trei ani, dup` care aproape inevitabil a-
jungeai medic de medicin` general` la ]ar`,
\n dispensarele rurale. 

{i ast`zi e o problem`: nu s\nt medici la
]ar`. Am b`tut pasul pe loc?

|ntr-un fel, da. Dar ast`zi nu se mai pune
problema lipsei specializ`rilor: \n fiecare an,
mul]i medici tineri intr` \n specialitate. Pro-
blema e c`, dup` aceea, o parte semnificativ`
din ei aleg s` continue specializarea \n str`i-
n`tate, din cauza lipsei perspectivei de a a-
vea un post conform calific`rii [i dorin]ei fie-
c`ruia. 

V-a]i specializat \n chirurgie cardiovascu-
lar`. Cum arat` via]a de toate zilele a unui
medic cu specializarea [i profilul dvs.?

Aceast` specializare presupune o dedi-
care total`, pentru c`, \n afara opera]iei pro-
priu-zise, care ]ine c\teva ore, trebuie s` su-
praveghezi pacientul \nc` o or` sau dou` \n
sala de terapie intensiv`. Trebuie s` fii dis-
ponibil 24 de ore din 24. De c\]iva ani, noi asi-
gur`m [i urgen]ele \n domeniul chirurgiei
cardiovasculare pentru tot sudul ]`rii. Prac-
tic, avem o activitate foarte solicitant`. Fa-
cem g`rzi [i la spital, [i la domiciliu (c`ci pu-
tem fi solicita]i pentru o interven]ie de ur-
gen]`). A[a c` timpul liber tinde c`tre zero.
Dar activitatea nu e stresant` dac` o faci cu
pasiune [i dac` \]i cuno[ti foarte bine mese-
ria. |n domeniul chirurgiei cardiovasculare
s-a ajuns la un anume grad de standardizare
a actului operator. Evident c` nu se limitea-
z` totul la protocolul operator. Trat`m un
pacient, pot ap`rea probleme...

|n ce m`sur` conteaz` felul \n care medicul
comunic` cu pacientul?

Rela]ia \ntre medic [i pacient e esen]ial`.
C\nd tratezi un pacient planificat cu o boal`
cronic`, ai timp mai mult s` rela]ionezi, \l cu-
no[ti mai bine. Se stabile[te o comuniune ba-
zat` pe \ncredere, astfel \nc\t pacientul vine
mai lini[tit la opera]ie. Niciodat` nu am for-
]at un pacient s`-l operez. E o mare eroare
s` faci a[a ceva, pacientul trebuie s` fie con-
vins c` medicul respectiv e capabil s` \i re-
zolve problema. C\nd vin pacien]i \n urgen]`,
o asemenea rela]ie nu se poate stabili, c`ci
timpul e foarte scurt: uneori, e vorba de mi-
nute \n care trebuie s` iei o decizie. E un alt
tip de raport, caut s` explic lucrurile esen-
]iale [i s` ob]in acordul pacientului. S\nt mi-
nute importante...

De ce e at\t de important ca pacientul s`
intre lini[tit \n opera]ie?

Am observat, de-a lungul timpului, c` un
pacient care nu a fost lini[tit \n ad\ncul su-
fletului c` opera]ia \i face bine a avut o evo-
lu]ie postoperatorie dificil`. 

Despre rela]ia cu pacientul se \nva]` la fa-
cultate?

Nu se \nva]`. Pe vremuri, \n clinicile de
chirurgie existau psihologi, care ajutau pa-
cientul. Acum, psihologii s\ntem tot noi, da-
c` avem timpul necesar s` comunic`m cu pa-
cientul. Dar \n situa]ii de urgen]`, trebuie
s` ac]ion`m foarte rapid [i la obiect. |n
str`in`tate, colegii no[tri chirurgi stau mult
mai mult timp cu pacien]ii pentru a le da ex-
plica]ii despre boala lor. Exist` [i minibro-
[uri pentru fiecare boal`, \n care s\nt date
explica]ii. Pacientul g`se[te asemenea bro-
[uri \n spital [i \n]elege mai bine.

|n opinia public`, sentimentul general este
c` [coala româneasc` de medicin` e bun`, are
tradi]ie. E adev`rat` aceast` percep]ie?

{coala româneasc` de medicin` a fost [i
este marcat` de personalit`]i de prestigiu, a-
ceasta este realitatea. |n trecut, poate c` a-
ceste personalit`]i erau mai vizibile ca as-
t`zi. C\nd eram eu student, existau ni[te a-
dev`ra]i „mon[tri sacri“, care au creat [coli
\n domeniul chirurgiei, la Bucure[ti, T\rgu
Mure[, Cluj, Ia[i. Toat` lumea \i cuno[tea.
De exemplu, profesorul Dan Gavriliu, care a
avut un procedeu acceptat ast`zi \n tratatele
mondiale de chirurgie. La T\rgu Mure[ era
profesorul Marcu – practic, to]i chirurgii de
acolo au fost elevii lui. {coala româneasc`
produce [i ast`zi medici de mare valoare, dar
mul]i dintre ei s\nt deja pleca]i.

Calitatea studen]ilor s-a schimbat \n ul-
timii 20 de ani?

Imediat dup` Revolu]ie au ap`rut, ca ciu-
percile dup` ploaie, facult`]i de medicin`. La
\nceput, acest fenomen a dus la o sc`dere a
procesului de \nv`]`m\nt medical. Dar dup`
10-15 ani, lucrurile s-au cristalizat, unele fa-
cult`]i n-au mai fost acreditate, au r`mas c\-

teva care au reu[it. La urma urmei, conteaz`
foarte mult materialul uman: dac` studen]ii
s\nt interesa]i s` \nve]e, atunci lucrurile
merg bine. Num`rul absolven]ilor a crescut,
dar resorb]ia \n sistem e foarte sc`zut`. Au
plecat mii de medici din ]ar`. {i pleac` \n
continuare.

De ce pleac`? Sigur, toat` lumea [tie – sa-
larii mai bune, condi]ii de lucru mai bune. To-
tu[i, din experien]a dvs., care e marea proble-
m` care provoac` migra]ia medicilor?

Dac` a[ fi acum un medic t\n`r, poate c`
[i eu a[ fi tentat s` plec. S\nt diferen]e enor-
me \ntre sistemul medical românesc [i cel
din Anglia, de pild`. (Poate c` nu vom ajunge
niciodat` din urm` ]`rile dezvoltate.) Cred
c`, pentru medicii tineri de ast`zi, nu reu[im
– noi, cei care s\ntem cadre universitare, [i
mai ales cei care conduc clinicile universitare
– s`-i fideliz`m [i s` le promitem c` \i vom
opri \n clinici. Ei practic nu au loc s` lucreze
\n timpul specializ`rii. De altfel, unii pleac`
pe o perioad` determinat`, pentru speciali-
zare, dar apoi r`m\n acolo, pentru c` nu mai
au motiva]ie s` se \ntoarc`. Acolo s\nt l`sa]i
s` fac` mult mai multe lucruri, li se acord`
mai mult` \ncredere. Dac` am reu[i s` le
ar`t`m c` s\nt importan]i, s`-i l`s`m s` lu-
creze, am face un pas mare.

Dar de ce r`m\n unii \n România?
Cei care r`m\n se g\ndesc c`, \n România,

exist` o mas` mare de pacien]i. Cu serviciile
medicale s\ntem \ntr-o etap` medieval` –
mai avem multe de rezolvat, [i \n sistemul
de stat, [i \n cel privat. Dar avem ceea ce se
cheam` „obiectul muncii“, avem pacien]i.
Ar trebui, de exemplu, s` avem cel pu]in o
clinic` de chirurgie cardiac` la un milion de
locuitori, adic` vreo 17-20. Nu avem nici 10.
Oper`m vreo 3-4000 de pacien]i pe an, ceea
ce e foarte pu]in. Apoi, avem o patologie foar-
te diversificat`. Dac` te duci \n Fran]a, de
pild`, \ntr-un mic or`[el de provincie, ai toa-
te condi]iile, dar nu ai o at\t de mare diver-
sitate ca \n România. La noi, sistemul tre-
buie schimbat, mai ales din punctul de ve-
dere al mentalit`]ii. Prima problem` este c`
avem datoria s`-i \nv`]`m pe cei mai tineri.
Chirurgia cardiac` se practic` \n echip`, a[a
c` dac` nu ai grij` s`-i formezi pe tineri, nu
vei mai avea cu cine lucra. Trebuie s`-i l`-
s`m pe tineri s` lucreze. Nu putem s`-i ope-
r`m noi pe to]i pacien]ii. S-a transmis [i la
pacien]i ideea c` trebuie s` mearg` neap`rat
la profesori, c`ci numai ei s\nt buni. Ceea ce
nu este adev`rat. Exist` mul]i medici foarte

buni, [i la clinicile de stat, [i la cele particu-
lare, unii cu specializ`ri \n str`in`tate. Sis-
temul \ns` nu face fa]` solicit`rilor, a[a \n-
c\t actul medical se concentreaz` \n c\teva
ora[e mari, ceea ce nu e cel mai bun lucru.
S\nt multe cazuri care nu pot fi rezolvate \n
ora[ele mai mici nu din cauza factorului u-
man, ci din cauza dot`rii materiale proaste.
{i atunci, pacien]ii s\nt transporta]i la spi-
talele din ora[ele mari, se ajunge la un fel
de centralizare. E o mare pierdere de ener-
gie. {i este [i riscant pentru pacien]i.

C\t de departe putem merge cu ideea c` fac-
torul uman e determinant?

Foarte departe. De pild`, c\nd n-am pu-
tut rezolva un caz, am discutat cu colegi din
str`in`tate, pe care i-am chemat s` opereze
aici, sau am trimis pacien]ii la ei. Important
este ca pacientul s` g`seasc` locul \n care
poate fi tratat \n cele mai bune condi]ii. Am
realizat [i o colaborare cu Academia din Bel-
gia, \n domeniul chirurgiei cardiace pentru
copii, care la noi e slab dezvoltat` (exist`
doar o sec]ie la T\rgu Mure[, iar acum se
na[te cea de la Budimex, din Bucure[ti). Lip-
se[te \ns` factorul uman. 

Domeniul \n care lucra]i avea o anume au-
r` legendar` \n deceniile de dinainte de 1989,
datorat` doctorului Christian Barnard, care

a f`cut primul transplant de inim` [i a venit
de c\teva ori [i \n România. Mai exist` azi ase-
menea figuri legendare?

Primul transplant a fost cu adev`rat o
chestiune de mare senza]ie – s` nu uit`m c`
asta s-a \nt\mplat \n 1967. |n România, [i as-
t`zi un transplant de cord ar fi de mare sen-
za]ie, ceea ce nu cred c` ar trebui s` mai fie
normal. Ar trebui s` avem deja un num`r de
asemenea opera]ii, astfel \nc\t s` nu ne mai
„minuneze“ un transplant de cord. Pentru
România, a-l aduce \n anii ’70 pe Christian
Barnard a fost o performan]` extraordinar`.
El a fost \nt\i la T\rgu Mure[, apoi la Bucu-
re[ti, s-a re\ntors apoi [i a operat, al`turi de
fratele s`u Marius Barnard, [i el chirurg.
Ast`zi exist` o alt` „senza]ie“ de acest fel,
cordul artificial realizat de profesorul Car-
pentier: practic, o „ma[in`rie“ artificial` to-
tal implantat` \n corpul uman. Aportul fra-
]ilor Barnard la dezvoltarea chirurgiei car-
diace la noi a fost foarte important. Dar, as-
t`zi, oamenii providen]iali s\nt pu]ini. Noi
trebuie s` [tim s` beneficiem de libertatea
de mi[care [i de comunicare. Fiecare, ast`zi,
\n specialitatea lui, comunic` [i circul`. Vin
mul]i medici str`ini \n spitalele noastre,
mul]i medici români merg la congrese \n
str`in`tate. Problema este c` trebuie s`
schimb`m legea salariz`rii medicilor, astfel
\nc\t ei s` poat` tr`i decent [i s` nu mai aib`
tenta]ia de a pleca.

{i de ce nu se schimb` salarizarea me-
dicilor? C\nd vine vorba despre banii pentru
s`n`tate (sau educa]ie, sau cultur`), auzim re-
frenul „]ara e s`rac`, nu ne permitem mai
mult“…

E un mod de a acoperi ceea ce se \nt\mpl`
de zeci de ani. Nu este posibil ca un medic
rezident s` tr`iasc` cu 250 de euro pe lun`.
S` nu uit`m c` un medic rezident munce[te
uneori mai mult dec\t un medic primar, c`ci
el trebuie s` stea mai mult \n spital, [i are
[i de \nv`]at. Aceast` ]ar` s`rac` pl`te[te
foarte bine anumite categorii de profesii,
ceea ce e foarte bine, c`ci dac` le-ar pl`ti mai
pu]in, ar ap`rea corup]ia. Dar ca s` eradi-
c`m corup]ia din medicin`, trebuie s` rezol-
v`m [i salarizarea medicilor. Dac` \i pl`tim
foarte bine, putem s` schimb`m situa]ia. In-
clusiv rela]ia cu pacientul, care trebuie s` se
bazeze pe \ncredere [i care e esen]ial` \n ac-
tul medical.

Rela]ia aceasta constituie latura uman` a
meseriei, despre care am senza]ia c` se
vorbe[te cam pu]in. C\t mai conteaz` dimen-
siunea uman`?

Pentru noi, doctorii, conteaz` mult, ca [i
pentru pacien]i. Iar pentru cei din jur, care
\n]eleg ce \nseamn` medicina [i actul medi-
cal, r`m\ne important`, dincolo de legisla]ie,
sistem [i toate celelalte. 
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„Niciodat` nu am for]at un pacient s`-l operez. 
E o mare eroare s` faci a[a ceva.“

Doctorul, pacientul, \ncrederea
[i dimensiunea uman`

– dialog cu dr. Alexandru CORNEA –

Mircea VASILESCU

oameni de ttrreeaabb`̀

A f`cut medicina la T\rgu Mure[, \nainte de 1989, iar apoi a venit \n Bu-
cure[ti prin concurs [i a parcurs etapele succesive ale profesiei.
Dr. Alexandru Cornea este medic primar, specializat \n chirurgie car-
diovascular` la Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu“, [i
asistent universitar la Universitatea de Medicin` [i Farmacie „Carol
Davila“. A vrut s` devin` chirurg de c\nd a \nceput facultatea. A[a c` de
acolo am pornit discu]ia.
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N e pl\ngem de mult` vreme de manie-
rele [oferilor. Mai nou, unii se pl\ng
c` ar fi probleme [i cu agresivitatea

bicicli[tilor militan]i. Ei bine, ca unul care
am fost destul de incon[tient s` merg prin
Bucure[ti [i cu ma[ina (c` [i asta poate fi o
incon[tien]`), dar [i cu bicicleta (asta e o in-
con[tien]` cert`), pot s` observ c` a[a cum
s\nt unii [oferii care le fac via]a grea bicicli[-
tilor [i pietonilor, s\nt [i unii bicicli[ti care
\i supun adesea la mari \ncerc`ri pe pietoni
[i chiar pe automobili[ti. |n toate aceste ipo-
staze m` includ [i pe mine \nsumi. Cred c`,
\n esen]`, e vorba de faptul c` ne afl`m de-
abia la \nceputul „urbaniz`rii“. 

A [ face un ocol cu exemple oarecum
tehnice. De pild`, s-a comentat mult
despre ma[inile cu trac]iune 4 x 4,

SUV-urile care au invadat Bucure[tiul [i alte
ora[e. Aceste automobile potrivite pentru
mers pe drumuri grele, neasfaltate sau chiar
off-road, s\nt folosite cu prec`dere pe str`zile
aglomerate [i cu tot mai pu]ine gropi (totu[i)
ale ora[elor. S\nt ma[ini greu de parcat [i de
manevrat prin ora[ [i pu]ini dintre proprie-
tari au cu adev`rat nevoie de performan]ele
de teren ale acestora. Preferin]a pentru ase-
menea ma[ini are \ns` [i destule explica]ii.
Pe de-o parte, av\nd \n minte tradi]ia dru-
murilor proaste de la noi, mul]i vor s` aib`
o ma[in` cu care s` fie c\t mai siguri, s` nu
aib` surprize, s` nu r`m\n` \nnoroi]i, \nz`-
pezi]i sau s` dea cu fundul de p`m\nt la orice
denivelare [.a.m.d. Pe de alt` parte, e ade-
v`rat [i c` \ntr-o societate ca a noastr`, ma-
[ina mare, 4 x  4, creeaz` prestigiu, omul se
m\ndre[te cu ea. P\n` aici nu spun nimic

nou. |n continuare \ns`, a[ \ndr`zni s` ob-
serv c` moda bicicletelor MTB (mountain
bike) pare s` aib` resorturi asem`n`toare.
Pe de-o parte, bicicletele astea s\nt specta-
culoase [i rezistente, dar au ro]i groase [i
s\nt destul de grele. M` \ntreb c\]i dintre po-
sesori le folosesc \n condi]iile pentru care au
fost concepute, adic` pe trasee montane. Si-
gur, exist` [i din ace[tia, dar nu mi se pare
c` mun]ii no[tri chiar s-ar fi umplut de bi-
cicli[ti. Mai degrab` constat c` str`zile [i
parcurile ora[elor s-au umplut de MTB-uri.
Unii posesori se m\ndresc cu ele [i spun c`
e bine s` ai o biciclet` solid`, cu suspensii c\t
mai bune. Nu se g\ndesc c\t` energie \n plus
consum` d\nd la pedale, ca s` \nving` fre-
carea cauciucurilor groase pe asfalt, tot a[a
cum nici proprietarii de SUV-uri nu se g\n-
desc la consumul excesiv al ma[inilor lor \n
ora[. Sigur, de observat c`, \n ultima vreme,
prin ora[e au ap`rut [i destule cursiere, din
acelea sub 10 kg, care merg uns, bune pentru
„rutieri“. Mul]i le folosesc \ns` nu at\t pe [o-
sea – pentru care s\nt f`cute –, c\t mai ales
prin ora[, pentru care nu s\nt, nici ele, chiar
proprii. Pozi]ia e sport [i, dac` folose[ti o
cursier` pentru a merge la serviciu, vei a-
junge acolo transpirat. Jen]ile s\nt sensibile
la borduri, iar \n Bucure[ti, cel pu]in, [tim
bine cum e cu bordurile. Dar, asemeni
MTB-urilor, cursierele pot st\rni admira]ia.
S\nt cool, s\nt echivalentul cu ghidon al ma-
[inilor sport. 

|n schimb, bicicletele cu adev`rat potri-
vite pentru ora[ \[i fac cu greu loc pe pia]`,
nu au ajuns \nc` s` fie la mod`. Asta pentru
c` par umile, dac` nu chiar ni[te rable, sea-

m`n` cu Tohanul bunicului, de pe vremuri.
Nu ne plac, de[i ele s\nt f`cute s` fie comode,
stabile [i eficiente pe asfalt, cu co[ \n care se
pot transporta bagaje u[oare, cu jen]i care
mai suport` [i c\te o bordur`. Unele s\nt
chiar foarte scumpe [i elegante, f`r` s` sar`
\n ochi. De fapt, \n ora[ele din Occident, ele
s\nt peste tot, fiindc` acolo lumea pune in-
teresele practice mai presus de imagine (ca-
re la noi a devenit o adev`rat` obsesie). Evi-
dent, fiecare \[i alege bicicleta sau ma[ina pe
care [i-o dore[te, tot a[a cum \[i alege [i hai-
nele. Dar p\n` c\nd societatea nu se va a[eza
\n rosturile ei, vom continua s` asist`m la
tot felul de inadecv`ri. E o chestiune de cul-
tur` urban` [i, bine\n]eles, [i de infrastruc-
tur` urban`, dar cele dou` se leag` \ntre ele. 

Apropo, cel pu]in la acest capitol, ]`ranii

no[tri par mult mai OK dec\t or`[enii (sau
dec\t ]`ranii de la ora[). Mai toate satele din
România s\nt pline de oameni pe biciclete,
b`rba]i [i femei de toate v\rstele. Ei nu au
nimic de \mp`r]it cu [oferii, nu simt nevoia
s` se adune \n mar[uri pro-piste [i nici s`
mearg` cu bicicleta doar ca s` sl`beasc`.
Continu` s-o foloseasc` \n sensul ei propriu,
adic` acela de mijloc de transport. {i n-ai s`
vezi la ]ar` nici cursiere str`lucitoare [i nici
MTB-uri, ci doar biciclete simple, mai mult
sau mai pu]in rezistente, pe care oamenii o-
bi[nuiesc s` care, de la saco[e [i gen]i, p\n`
la butelii [i chiar m`nunchiuri \ntregi de
lemne de foc, adunate din p`dure. Le repar`
singuri [i merg pe ele chiar [i iarna. Sigur,
ve]i spune, satul e sat [i ora[ul e ora[, fie-
care cu s`r`cia, cu nevoile [i cu aspira]iile
proprii. De acord. Iar bicicli[tii militan]i
s\nt indispensabili \n aceast` faz` pentru c`
se lupt` cu prim`riile pentru ora[e mai ci-
vilizate. Asta \nt`re[te totu[i ideea c` la a-
cest capitol or`[enii au ceva de \nv`]at sau
de recuperat, spre deosebire de ]`rani, care
par s` nu fi uitat ni[te rosturi. Urbanizarea
e problema noastr`.
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Urbanizarea bicicletei

Andrei MANOLESCU

lliibbeerrttaatteeaa  de impresie

C olegul meu, Martinel Pletu], univer-
sitar filolog cu mare putere de cuprin-
dere intelectual`, s-a n`scut – dup`

cum mi-a m`rturisit el \nsu[i recent – cu o
virtute care, practicat` excesiv [i aproape
compulsiv, \n via]a de zi cu zi, s-a transfor-
mat \n viciu. O calitate, cu alte cuvinte, de-
venit`, prin suprasolicitare, un veritabil de-
fect. Recunosc faptul c`, ascult\ndu-l pe ne-
fericitul Martinel, am ajuns s`-mi revizuiesc
p`reri mai vechi. Scriam aici, \n urm` cu
ceva timp, c` rapiditatea cu care noi, româ-
nii, trecem, \n discursul comunitar, de la nor-
mele polite]ii la cele ale familiarit`]ii ne si-
tueaz`, ca exerci]iu al civilit`]ii, \n spatele
unor na]iuni apusene. Ne asum`m, obser-
vam eu, prea u[or [i f`r` o conven]ie mutua-
l` prealabil` cu interlocutorii no[tri, renun-
]area la instrumentarul lingvistic afabil [i,
mai ales, la forma de plural a verbelor la per-
soana a II-a (form` experimentat`, uneori,
\n spa]iul civilizat, ca unic` op]iune \n lim-
b`!). Ei bine, calitatea ori virtutea a[a-zic\nd
„excesiv`“ a profesorului Pletu] ar fi tocmai
polite]ea absolut`, dublat`, se \n]elege, de o
delicate]e pe m`sur`. Cazul lui se manifest`,
de aceea, ca un contraexemplu la teoriile me-
le anterioare. „Nu reu[esc deloc s` trec de la
dumneavoastr` la tu, \n rela]ia cu ceilal]i,
nici m`car c\nd ei insist` asupra acestui de-
taliu. Nu-i pot tutui nici pe cei mai tineri,
precum studen]ii mei, bun`oar`“, mi s-a
confesat omul, cu o \nf`]i[are descompus` de
fric`. Era alb ca varul [i \ncerca, f`r` succes,
s`-[i mascheze o v\n`taie din jurul ochiului
st\ng. Mi-am dat seama c` se \nt\mplase un
lucru mult mai grav dec\t simpla vie]uire sub

presiunea obsesional` a polite]ii [i, prin ur-
mare, am stat s`-l ascult cu aten]ie. „Dac`
un ins cu care am vorbit o perioad` mai lun-
g` sau mai scurt` de vreme cu dumneavoas-
tr` \mi cere subit s`-i spun pe numele mic,
se pr`bu[e[te cerul pe mine, s\nt cuprins de

fr`m\nt`ri apocaliptice. Am senza]ia c` nu
mai discut`m normal din cauza acestei mi-
nore, practic, modific`ri de limbaj, c` nu mai
exist`m de facto noi, cei doi interlocutori de
p\n` atunci. Conversa]ia cap`t` o not` de fal-
sitate, nu m` mai pot concentra pe subiectul
real al discu]iei.“

M artinel oft` din ad\ncul sufletului,
ad`ug\nd: „Bun, admit, am fost \n-
totdeauna un om ru[inos, cu un

surplus boln`vicios de delicate]e, preschim-
bat`, iat`, a[a cum constatam deja, parado-
xal, \n defect structural, \n viciu de fond al
personalit`]ii mele. Am tr`it multe experien-
]e stranii din cauza bolii polite]ii. Am p`rut
stupid \n diverse contexte, am creat confuzii
[i am st\rnit hazul, pur [i simplu, \n altele,
pentru c` – for]at de situa]ie – recurgeam la
discursuri ambigue, din care eliminam, \n-
frico[at, toate verbele [i pronumele cu adre-
sabilitate direct`. Ca atare, \n interac]iunile
cu cei care insistau foarte h`r]uitor s` ne tu-
tuim, atingeam grade de paroxism, similare

delabr`rii. De pild`, dac` participam la
vreun doctorat \n ]ar`, iar \ndrum`torul
(care convenise s` ne apel`m la per tu) m`
\ntreba cum g`sesc noul lui cabinet f`cut cu
fonduri extrabugetare, eu intram \ntr-o vrie
stilistic`, demn` de scenetele bufe – «Reali-

zarea unui astfel de cabinet are ceva remar-
cabil \n ea, denot` preocupare profesoral` [i
spirit administrativ. Cred c` universitarii
autohtoni ar trebui s` urmeze exemplul de
fa]`. Multiplicarea ini]iativei ar \mbun`t`]i
dinamica noastr` educa]ional`.» Sau, dac`
m` aflam la o mas` cu profesori din diverse
zone [i cineva (tot un insistent pe ideea tu-
tuielii) \mi adresa o remarc` de genul «Tu,
Martinelule, e[ti ast`zi foarte t`cut. Un c\r-
cota[ ar putea sus]ine c` nu prea agreezi
compania», eu izbucneam neverosimil: «Oh,
nu, dimpotriv`, ador \nt\lnirea prezent`.
Oamenii serio[i \mi dau o neostoit` \ncredere
\n valorile vie]ii.»“ Colegul meu se opri trist.
„P\n` \ntr-o zi“, relu` el ezitant, „c\nd mi s-a
\nfundat. Domnul Aristotel M\r]oescu – \l
[tii, conferen]iarul ̀ la de la Studiul materia-
lelor, recunoscut pentru impulsivitatea sa! –,
netam-nesam, mi-a propus amici]ia [i, impli-
cit, adresarea reciproc` pe numele mic. Cre-
z\nd c` o s`-mi mearg` [mecheria ca de obi-
cei, am \nceput s`-i vorbesc cu \nflorituri [i

zorzonele, p\n` c\nd l-am b`gat total \n cea-
]`.“ Martinel f`cu iar`[i o pauz` \nc`rcat`
de suspinuri [i m` privi ab`tut.

„Am v`zut c` se \ntunec` la fa]`“, reveni
Martinel cu dificultate, „[i c` m` prive[te tot
mai chior\[, dar mi-am continuat speech-ul
defazat. Odat` \l aud r`stindu-se: «Aha,
mata provii dintre sicofan]ii umani[ti, care
nu se coboar` la nivelul unui inginer pr`p`-
dit [i, cum ave]i voi grij` s` preciza]i cu su-
perioritate, semianalfabet! E[ti un telectual
cu gusturi rafinate, lipsit de organ pentru
muncitorime. Un musiu academic, cu dege-
tu]e de demoazel`. P`i, atunci s` re]ii, mai-
mu]oiule, c` n-om fi noi, inginerii, mari eru-
di]i, ca s` putem s` ne tutuim cu savan]ii fi-
lologi, dar lovim stra[nic cu ciocanul!» P\n`
s` m` dezmeticesc, mi-a ars un pumn cum-
plit \n ochiul st\ng [i… vezi singur urm`-
rile…“  Am neglijat „urm`rile“ respective, \n-
truc\t, brusc, mi-a n`v`lit s\ngele \n cap. Adi-
c` Pletu] `sta nu reu[ea s`-i zic` lui Aris-
totel de la Materiale pe nume (invitat fiind
chiar de mardeia[ul \n chestiune s` o fac`),
\ns` pe mine, [eful lui direct, m` tutuia, cu
obr`znicie, de decenii bune! I-am fixat, a[a-
dar, atent, ochiul drept – s`n`tos \nc` – [i
am eliberat \nspre el un cro[eu formidabil,
cum nu mai executasem din tinere]e.

Codrin Liviu Cu]itaru este prof. dr. la Fa-
cultatea de Litere a Universit`]ii din Ia[i (Catedra
de Englez`). Cea mai recent` carte publicat`: Isto-
reme, Editura Institutul European, 2009.
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Morbiditate politicoas`

Codrin Liviu CU}ITARU

pprreezzeennttuull  discontinuu

„Nu reu[esc deloc s` trec de la dumneavoastr` la tu, 
\n rela]ia cu ceilal]i.“

„Un copil de 8 ani, ce va intra \ntr-un
institut, c\nd va fi de ani 15, va fi destoinic
s` dea r`spuns la \ntrebarea m`car orc`-
ruia profesor, asupra gr`m`ticii, ritoricii,
poesiii, arithmeticii, istoriii \n parte, gheo-
grafiii, \nv`]`turii credin]ii; din filosofie,
asupra loghicii, metafisicii, moralului; al-
gebrii, gheometriii, istoriii a toat` lumea,
istoriii fire[ti, fisicii, astronomiii, antichi-
tatele [i esteticii, mai r`m\indu-i destui
cinci ani p\n` la 20, de va voi s` s` fac`
un bun pravilia[, sau osta[, sau doftor sau
mathematic, sau politicos, sau negu]etor.“

Dinicu Golescu, 
|nsemnare a c`l`toriii mele,

Editura Minerva, 1977

ready made



O ricine crede c` alegerile \n politica ex-
tern` se reduc la unele maniheiste
\ntre bine [i r`u nu trebuie dec\t s`

priveasc` la criza ucrainean`. Este cu ade-
v`rat, a[a cum fostul secretar de stat Warren
Christopher a spus despre Balcani, „o pro-
blem` din iad“. Mai r`u, rezolvarea acesteia
va presupune un temperament [i o claritate
a g\ndirii care au devenit foarte rare \ntr-un
timp c\nd liderii e bine s` fie v`zu]i c` ce-
deaz` emo]iilor, mai cur\nd dec\t s`-[i aleag`
\n mod ra]ional calea deciziilor \n]elepte. E-
xist` multe vinov`]ii \n aceast` criz` c`rora
li se d` t\rcoale, dar asta nu \nseamn` c` e
vreo ambiguitate moral`. Cea mai direct`
responsabilitate \i apar]ine Kremlinului, ca-
re, din nefericire, este mai interesat s` ma-
nipuleze sentimentul na]ionalist pentru a
p`stra capitalismul tov`r`[esc al Rusiei, de-
c\t s` opteze ferm pentru a se al`tura capi-
talismului global. 

Din punct de vedere istoric, pre[edintele
Vladimir Putin este, f`r` \ndoial`, primul
conduc`tor rus care se confrunt` cu o ase-
menea op]iune. Dar el pare s`-[i \ndrepte
preferin]ele c`tre populismul superficial – o
\nclina]ie pentru a c`uta simboluri gata f`-
cute ale legitimit`]ii de a se impune unei
popula]ii neascult`toare. Ceea ce \l face \n
mod special nepotrivit pentru a conduce o
mare putere \n timpuri dificile. 

Rusia de azi combin` cele mai rele tr`-
s`turi ale capitalismului [i etatismului –
condi]ii pe care Putin a avut mai mult dec\t
suficient timp s` le identifice, s` le analizeze,
s` le corecteze. Felul \n care acesta \n]elege
faptele, [i con[tiin]a sa despre r`u arat` c`
\i lipse[te tocmai \n]elepciunea necesar`
pentru a r`spunde potrivit. 

Resursele energetice ale Rusiei, de pild`,
se schimb` rapid dintr-o oportunitate \ntr-un
blestem familiar, \n timp ce ]ara nu reu[e[te
s` fac` schimb`rile structurale necesare
pentru a-[i diversifica economia sf`r\micioa-
s`. Drept rezultat, Rusia e lider \n exportul
de capital, \n timp ce stilul politic autoritar
al lui Putin alieneaz` clasele antreprenoriale
[i intelectuale, cruciale pentru crearea opor-
tunit`]ilor de investi]ii acas`. 

D ar asta nu \nseamn` c` Rusia poate
fi transformat` \ntr-un stat occiden-
tal, \nrudit, s` zicem, cu ]`rile din

Benelux ori din nord-vestul Europei. Rusia
nu are nevoie s`-[i rezolve propriile tensiuni
de secole privind rela]iile ei cu Vestul – ten-
siuni ce continu` s` defineasc` concep]ia li-
derilor ei asupra identit`]ii [i interesului na-
]ional. E[ecul ru[ilor de a \n]elege ce \nseam-
n` ]ara lor va face ca, \n final, al]ii s` ia
deciziile \n locul lor. |n mod ironic, o Rusie

care vrea s` determine viitorul Ucrainei
poate afla c`, de fapt, Ucraina – sau cel pu]in
criza ei – este cea care define[te viitorul Ru-
siei.

Dar conducerea ucrainean` poart` pro-
pria sa vin` pentru criz`. Suveranitatea ne-
cesit` protec]ia asigurat` de guverne efi-
ciente [i sisteme politice. |n cei 23 de ani de
independen]` postsovietic`, Ucraina s-a \m-
pleticit de la o criz` politic` la alta, sub o suc-
cesiune de guverne corupte, inepte, sau, \n

cazul fostului pre[edinte ucrainean Viktor
Ianucovici, ambele. 

Ucraina are resurse naturale bogate [i o
popula]ie \nzestrat`. {i, cu toate acestea,
este unul dintre cei mai pro[ti performeri
economici. Ucrainenii se pot pl\nge c` s\nt
sorti]i s` fie vecinii Rusiei, mai cur\nd dec\t
ai Canadei. Dar ei trebuie s` fac` fa]` acestei
vecin`t`]i [i s` managerieze rela]ia, oric\t de
dificil`. 

|n loc de asta, politica Ucrainei a alternat
\ntre corup]ie [i ignorare arogant` a intere-
selor Rusiei. Proeminen]a for]elor de extre-
m` dreapt` \n Maidanul anti-Ianucovici i-a
oferit lui Putin o arm` politic` eficient`. 

Da, premierul sovietic Nikita Hru[ciov a
cedat Crimeea Ucrainei \n 1954 (pentru a co-
memora trei secole de la Tratatul de la Pe-
reislav, care a unificat Ucraina [i Rusia); [i
da, Boris El]in a confirmat statutul Crimeii
\ntr-o perioad` de negocieri tensionate, de a

dizolva Uniunea Sovietic` [i de a asigura
statalitatea Rusiei. Dar ucrainenii [tiu bine
complexitatea istoriei [i nevoia de a menaja
sensibilit`]ile Rusiei. 

{i, ca s` nu fie vreun dubiu \n aceast`
privin]`, nici Occidentul nu s-a prea acoperit
de glorie. Uniunea European` a avut, cu si-
guran]`, cele mai bune inten]ii \n negocierea
Acordului de Asociere cu Ucraina; dar acea
perspectiv` a avut [i efectul nedorit de a de-
clan[a alarmele \n Kremlin, ceea ce l-a pus

imediat pe Ianucovici \n impas. Destul avea
Ianucovici greut`]i cu deciziile u[oare ale
vie]ii; asta \ns` \l dep`[ea cu mult. 

|n cele din urm`, [i politicienii, [i c`rtu-
rarii SUA merit` un buchet de flori moarte.
Nici o chestiune care intr` \n groapa cu lei
a politicii americane nu poate sc`pa f`r` s`
fie \ncadrat` \n termenii partizanatului in-
tern.

Dar viitorul Ucrainei – sau al Rusiei – nu
este un joc pe care vreun conduc`tor SUA
s`-l joace. Vestul nu are alt` op]iune dec\t
s` impun` sanc]iuni asupra Rusiei lui Putin,
[i acestea vor veni repede [i cu furie. Dar e
pu]in probabil s` fie altfel dec\t punitive, f`r`
o putere coercitiv` care s` schimbe lucrurile
pe teritoriul Crimeii.

O Rusie sanc]ionat` – [i o Rusie care-
[i men]ine propriul set de sanc]iuni
– va fi noua realitate. Dar marea sar-

cin` istoric` va r`m\ne ca Rusia s` fie con-
vins` s` se \ntoarc` \n direc]ia apartenen]ei
la comunitatea interna]ional`. Asta \nseam-
n` men]inerea dialogului \ntre secretarul de
stat John Kerry [i ministrul Serghei Lavrov,
[i c`utarea oportunit`]ilor – Siria? Coreea de
Nord – pentru cooperare \ntr-un context
multilateral. 

|ntr-o vreme c\nd instinctul \]i spune, [i
e de \n]eles s` fie a[a, s` aduci toate acuza-
]iile Rusiei, va fi nevoie de o guvernare in-
teligent`. Ca s` folosim cli[eul lunii, de la
Washington, toat` lumea are nevoie de o
ramp` de ie[ire. |ntrebarea e dac` s\nt su-
ficien]i [oferi buni. 

Christopher R. Hill, fost secretar de stat ad-
junct al SUA pentru Asia de Est, este decan al Kor-
bel School of International Studies, Universitatea
din Denver.

©Project Syndicate, 2014 –
www.project-syndicate.org

traducere de Iaromira POPOVICI
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}in\nd seama de Rusia

Christopher R. HILL 

AAmmeerriiccaa \ntr-o lume nnoouu`̀

Politica Ucrainei a alternat \ntre corup]ie 
[i ignorare arogant` a intereselor Rusiei.



Z ilele trecute. La o discu]ie cu prieteni
dragi. Subiect: caligrafia, ca disciplin`
de studiu \n [coala elementar`. Repli-

ca din care ne-am luat: „C\nd a intrat \n cla-
sa I, fiica noastr` [tia deja s` scrie [i s` ci-
teasc`. Am vorbit cu \nv`]`toarea [i am de-
cis s` s`rim peste linioare [i bastona[e. N-a-
vea nici un rost, erau un efort inutil [i o pier-
dere de vreme…“ Evident, s-a vorbit [i de-
spre faptul c` ast`zi aproape nimeni nu mai
scrie de m\n`, c` tastatura egalizeaz` demo-
cratic abilit`]ile caligrafice ale tuturor, [i c`
important` e substan]a, con]inutul a ceea ce
scrii, nu tortura linioarelor [i a bastona[elor. 

Exist` o euforie s`n`toas` a progresului
tehnologic; un elan al cercet`rii, al descope-
ririi, al punerii sub semnul \ntreb`rii, al
chestion`rii resorturilor care ne fac s` fim
a[a cum s\ntem. „Cercet`torii britanici“ sau
cei americani, al`turi de confra]ii lor de pe
toat` planeta, nu s\nt doar personaje de ban-
curi contemporane, ci [i o veritabil` avangar-
d` a g\ndirii umane, un soi de reprezentan]i
ai no[tri, ai tuturor, \n prima linie a \mpin-
gerii frontierei cunoa[terii spre spa]ii neb`-
nuite chiar [i cu o zi \nainte. Dup` cum e
normal, nimic din dimensiunile acestor des-
coperiri nu r`m\ne f`r` efect \n felul nostru
de a vedea lumea. Dar, \n acela[i timp, [tim
deja c` exist` [i efecte perverse, c` rela-
tivismul joac` un rol important \n felul \n ca-
re stabilim ordinea lucrurilor, c` dezvr`jirea

e o urmare fireasc` a ritmului descoperirilor.
Evident, nu introducem \n discu]ie indivizi
care le spun copiilor c`-i aduce barza, al]ii
care le spun c` Dumnezeu \i pedepse[te pe
rockeri [i-i trimite \n Iad, r`t`ci]i care mu-
tileaz` fiin]e umane \n spiritul unei tradi]ii,
sau cet`]eni \mp`timi]i clinic de ideea c` epi-
larea inghinal` [i lucrul pe computer s\nt
uneltirile de c`p`t\i ale Necuratului.

D ar euforia progresului, ca o ma[in`
de recoltat foarte eficient`, adun` u-
neori doar un anumit fel de gr`un]`,

arunc\nd \n balotul de paie lucruri care nu
s\nt deloc lipsite de utilitate. Da, sigur, lu-
mea se \ndreapt`, pentru moment, spre ex-
primarea prin intermediul tastaturii. A pier-
de vremea cu bastona[e [i linioare, la [coal`,
pare, la prima vedere, \n cel mai bun caz, o
naivitate. |ns` lucrurile nu stau tocmai a[a.
Formarea scrisului e un act de mare profun-
zime. E cultivarea primar` a no]iunii de pro-
ces, de evolu]ie, pas cu pas, spre des`v\r[irea
unei facult`]i fundamentale a fiin]ei umane
– exprimarea [i transfigurarea lumii. Nu
competi]ia \n clas`, nu concursul dep`[it, pe
care \l c\[tig` cei care scriu foarte frumos s\nt
esen]a caligrafiei ca obiect de studiu \n [coa-
la primar`. Ci procesul \n sine al na[terii
scrisului, \nv`]area \n trepte a ajungerii la
un rezultat, care exprim` o form` a mani-
fest`rii eului fiec`ruia. Dac` bastona[ele [i
linioarele s\nt predate ca o corvoad`, ca o

plictiseal`, ca un chin prin care trebuie s`
treac` to]i copiii, caligrafia sigur c` va fi pri-
vit` ca o t\mpenie inutil`. Dar dac` ea va fi
v`zut` ca un dans pe h\rtie, ca un proces al
\nv`]`rii unor pa[i care ne poart` spre o alt-
fel de \nt\lnire cu noi \n[ine, lucrurile se
schimb` radical. 

Sigur c` exist` tenta]ia de a aduce \n dis-
cu]ie orice, de la shodo, arta caligrafiei japo-
neze, p\n` la m`re]ia pictogramelor \ncifrate,
de la magia cuv\ntului scris de m\n`, p\n`
la efemeritatea cosmic` a mandalei desenate
\n nisip. Dar bastona[ele [i linioarele de la
[coal`, de[i se \nrudesc cu marile exemple
spectaculare de mai sus, se situeaz` \ntr-o
zon` de nevoie elementar` a fiin]ei, preg`-
tind pa[ii spre zonele mai spectaculoase. A
\nv`]a faptul c` scrisul e un proces, nu o me-
canic` venit` de nic`ieri, joac` un rol vital
\n rela]ia fiec`ruia cu sine [i cu ceilal]i. P\n`
la banalizarea scrisului [i transformarea lui
\ntr-un instrument de comunicare, ceea ce
internalizezi pe parcusul procesului \nv`]`rii
e ceva vital pentru fiin]a uman`. E un prim
pas al procesului autoreferen]ialit`]ii. Un
proces complicat, care se desf`[oar` \n timp,
f`r` s` [tii, f`r` s`-]i dai seama. Un text
scris de m\n` e un obiect care e contemplat,
mai \nt\i, de c`tre cel care l-a scris. Dar con-
templarea nu are o singur` direc]ie. {i textul
scris se uit` la cel care l-a produs. Acest joc
esen]ial pentru fiin]a uman` nu se poate

juca pe computer. 
Nu vreau, sub nici o form`, s` intru \n ro-

lul retrogradului care cere \ntoarcerea la pa-
na muiat` \n c`limar`. Vreau doar s` amin-
tesc faptul c` un computer folosit de c`tre o
fiin]` f`r` \nsu[iri e doar un obiect, ca ori-
care altul. |ns` unul folosit de c`tre o fiin]`
care a evoluat – \nv`]\nd, \n primul r\nd, cine
este [i de unde vine – devine un instrument
sublim al cunoa[terii. Exemplele din catego-
ria „Las`-m`, nene, cu scrisu’ de m\n`! Ni-
meni nu mai scrie a[a. Conteaz` ce scrii, nu
cum scrii cu pixu’. S\nt at\]ia mari scriitori
care scriau ilizibil…“ s\nt doar mici teri-
bilisme ale unei copil`rii pe care, de fapt, am
pierdut-o. Toat` povestea lumii noastre teh-
nologizate de la ora asta vine din \nv`]area
[i asumarea jocului cu no]iunile elementare.
Numai c` tehnologizarea descurajeaz`, pa-
radoxal, interioritatea. Exist` o fric` de in-
terioritate pe care o masc`m cu maratoanele
exteriorit`]ii. 

C aligrafia, ca disciplin` de studiu la
[coala elementar`, e ca o lum\nare.
F`r` s` [tim, exact a[a e. Rezultatul

ei final, scrisul de m\n`, e unul dintre foarte
pu]inele lucruri cu care r`m\ne fiin]a uman`
din contemporaneitate, c\nd i se ia curentul
electric. Nu panica ridicol` a faptului c` r`-
m\nem f`r` curent e cheia de g\ndire \n acest
caz, ci megadependen]a noastr` fa]` de
obiectele care se bag` \n priz`. Deprinderea
scrisului de m\n` este o parte a esen]ei ideii
de proces. O idee pe care am uitat-o. Cine are
curiozitatea de a se uita \n jur va vedea ime-
diat efectele acestei uit`ri.

C`t`lin {tef`nescu este realizatorul emi-
siunii Garantat 100% la TVR 1.
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R `sfoind gazetele timpului trecut, am
descoperit un text scris de Pantazi
Ghica, \n preajma alegerilor din iar-

na anului 1859. De[i redactat acum dou` se-
cole (\n gazeta D\mbovi]a, din 31 decembrie
1858), dilemele alegerilor electorale r`m\n e-
terne [i de nerezolvat pentru bietul aleg`tor
român. Ieri – Conven]ia de la Paris, ast`zi
– Uniunea European` vegheaz` la respec-
tarea unor principii universal valabile, dar
oare vor fi \nv`]at românii din lec]iile isto-
riei? Greu de spus. Citi]i!

„Lumea toat` este’n mi[care, po[tiile nu-
mai au cai de ajunsu ca s` transporte prin
districte pe acei carii se ducu, se’ntorcu,
scriu [i facu totul ca s` ajung` a fi ale[i sau
a face s` se aleag` candidatul principiilor sa-
le, sau al partidului s`u ce \i pl`te[te. Care
va fi rezultatul acestor mi[c`ri, acestor lupte
morale mai obositoare [i mai importante de-
c\t campania unei armii \ntregi dup` asaltul
unei cet`]i? – Mul]i pretinden]i, pu]ini ale[i!
– Prea pu]ini poate, dar aceii pu]ini fi-voru
oameni de treab`? – Avea-vor sim]`minte,
probe de iubire a ]`rei? – Fi-voru oameni de
legalitate, de capacitate, de bun`credin]`? –
Renun]a-voru la patimi, la interese perso-
nale, la ambi]iuni, invidii [i chiverniseli? –
Alege-voru un domnitoru care s` reprezinte
un principiu de reforme, de progresu, de le-
galitate; sau alege-voru un domnitor care s`
le dea posturi, gratifica]iuni, onoari [i fa-
voari? – Eat` cuestiunea important`, cues-
tiunea de vitalitate, de viitoru pentru na]iu-
nea \ntreag`.

}ara noastr` seam`n` cu o femeie jun`,
frumoas`, melancolic`, pl`cut`, pe care \ns`
o durere profund`, o boal` rea au dobor\t-o
at\t c\t nu i-a mai r`mas dec\t o respirare
obosit`, o via]` sl`bit`, cu des`v\r[ire; ea au

v`zutu moartea de at\tea ori, d’a[a aproape
\nc\t celu mai micu lucru acum \i poate fi fa-
talu. – Conven]ia (este vorba de Conven]ia
de la Paris din august 1858 – n.r.) au fost
pentru d\nsa medicul salutariu care a cercat
o medicin` potrivit`, a reu[it a o scula [i a
o aduce [\n] covalescen]`: Camera Domnito-
rului \i pot produce din aceste dou` efecte
unul, o poate \ntrema cu totul [[i] readuce
la starea ei de s`n`tate fizic` [i moral`, la
re’nflorirea tuturoru cuget`riloru [i senza-

]iuniloru ei; sau \i poate da lovitura cea din
urm`, [i auzi ultimul ei r`cnetu de durere,
de blestemu [i de via]`; o poate \nvia sau o-
mor\. – Dac` deputa]ii viitori vor pricepe da-
toria loru [i vor alege un Domnitor care se
reprezinte un principiu, s` aib` instruc]iune,
talente administrative, ecsperin]` guver-
namental`, cuno[tin]e vaste [i necesare, un
domnitoriu probu, \nv`]atu, \n]eleptu, mo-
deratu, f`r` cugetu de r`pire, [i de nepo-
tismu, f`r` idei ruginite [i simpatii de oa-
meni putrezi]i \n era noastr` politic`, dac`
deputa]ii voru fi progresi[ti, lumina]i, neam-
bi]io[i, neinteresa]i, ]ara va tr`i. Dac`, din
contr`, vom p`[i tot pe calea ilegalit`]ilor, a
p`rtinirei, a interesului, a ambi]iunei, a pa-
timilor, daca [i domnitoru [i camera nu vo-
ru fi dec\t rezultatul unor coterii, ]ara va
muri, blestem\ndu infamia c`l`ilor ei [i,
blestemul ei, la ora ecspir`rii, va c`dea pe ca-
pul copiiloru g\ziloru ce ar fi ucis-o. 

Nu putem a[tepta legalitatea, progresu,

libertate individual` dec\t de la oameni lu-
mina]i, \nv`]a]i, modera]i, probi \n sim]`-
mintele loru patriotice, nep`rtinitori \n cuge-
t`rile loru, dec\t de la talente, capacitate in-
struc]iune[i], onoare [i neinteresare. Depu-
ta]ii trebuie s` fie totdeauna oameni cu averi
ca s` fie independen]i, ca s` fie nesupu[i la
necesit`]ile vie]uirei, trebuie s` aib` cu ce
tr`i a[a \nc\t s` nu alerge la favoarele altora. 

Dac` deputa]ii, dac` Domnitorulu nu vor
\mplini aceste condi]iuni, ]ara va fi ne-

fericit`, Conven]iunea va deveni un steagu
pe care to]i voru c\ta s`-l sf\[ie, ca s` nu mai
r`m\ie nici un peticel din ea.“  

C am acelea[i dileme ne b\ntuie [i
ast`zi: vot`m, dar cu cine, probi sau
[mecheri, morali sau imorali, eu-

ropeni sau na]ionali[ti, buni administratori
sau doar „talenta]i“? Europa a r`mas tot un
steag, util doar \n f\[ii? Sper ca textul lui
Pantazi Ghica s` ne fi l`murit spre ce ar tre-
bui s` ne \ndrept`m. Doar un \ndemn: s` vo-
ta]i bine!

Constan]a Vintil`-Ghi]ulescu este cerce-
t`toare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“. Cea
mai recent` carte publicat`: Evgheni]i, ciocoi,
mojici. Despre obrazele primei modernit`]i româ-
ne[ti (1750-1860), Humanitas, 2013. 
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Dilemele 
alegerilor electorale

Constan]a VINTIL~-GHI}ULESCU

cceeaasslloovv  story

Caligrafia
– un soi de lum\nare –

C`t`lin {TEF~NESCU

f`r` doar [i ccooaattee

„Mul]i pretinden]i, pu]ini ale[i! – Prea pu]ini poate, 
dar aceii pu]ini fi-voru oameni de treab`?“

Mae[trii [i opera
dup` gratii

„Artele au suferit acelea[i restric]ii [i
represiuni ca [i literatura, iar creatorii lor
au fost urm`ri]i, aresta]i, condamna]i ori
de c\te ori se opuneau regimului, fie \n ca-
litate de cet`]eni, fie prin operele lor. Con-
stantin T`nase [i M`rioara Voiculescu, \n
teatru, Dimitrie Cuclin sau Erich Bergel,
\n muzic`, Corneliu Baba sau Nicolae Da-
vid, \n artele plastice, s\nt doar c\]iva din
mae[trii artelor care au fost interzi[i, su-
prima]i ori \nchi[i, mai ales \n perioada
sumbr` a anilor 1945-1964. În lista celor
de]inu]i ve]i \nt\lni [i multe nume necu-
noscute. Este vorba de tinerii aresta]i de
pe b`ncile universit`]ii [i care – murind
sau nemaifiind admi[i la studii – [i-au ra-
tat cariera, r`m\n\nd ni[te simplii necu-
noscu]i. Un panou din aceast` sal` arat`
monumentele clasice distruse de comu-
ni[ti, precum [i c\ntecele tradi]ionale in-
terzise, pentru intonarea c`rora puteai s`
faci \nchisoare. Filmul – fiind o art` sub-
ven]ionat` de stat, era cel mai vulnerabil
la efectele cenzurii. Numeroase filme au
fost interzise, dup` ce fuseser` m`cel`rite
de cenzura diferitelor comisii. Reconstitui-
rea, o capodoper` a regizorului Lucian
Pintilie, a rulat doar patru s`pt`m\ni, la
un singur cinematograf, \nainte de a fi in-
terzis` \n ]ar` [i la export, ceea ce a \m-
piedicat-o s` participe la marile festivaluri
interna]ionale. Filmul Faleze de nisip de
Dan Pi]a [i Bujor Nedelcovici a fost inter-
zis personal de N. Ceau[escu \n cadrul ce-
lebrei conferin]e de la Mangalia, din au-
gust 1983. Ie[it` din comun a fost [i inter-
zicerea, \n septembrie 1972, a spectacolu-
lui de la Teatrul Bulandra din Bucure[ti
cu piesa Revizorul de Gogol, dup` care re-
gizorul Lucian Pintilie n-a mai putut lucra
\n ]ar` ani \ndelunga]i, autoexil\ndu-se \n
Occident.“

|n Memorialul victimelor
omunismului [i al rezisten]ei, Introducere

[i Ghid, Sighet 1993-2013; Sala 42.
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I ntrat` \n tradi]ia manifest`rilor cultu-
rale ale ora[ului, Zilele Bra[ovului de-
buteaz` \n ultima s`pt`m\n` din aprilie

sub sloganul „cel mai frumos [i cel mai ver-
de ora[ din România“. Ora[ turistic cu tra-
di]ie, Bra[ovul \nconjurat de \n`l]imi \mp`-
durite este, \ntr-adev`r, un ora[ frumos, vi-
zitat anual de un num`r impresionant de tu-
ri[ti atra[i \n special de Centrul istoric, care
[i-a p`strat nealterat` configura]ia re]elei
stradale [i fortifica]iile medievale. Acestea
din urm` d`inuie p\n` \n zilele noastre, da-
torit` obstacolelor naturale de relief pe latu-
rile de nord [i sud-est (respectiv, dealul
Warthe [i dealul T\mpa), constituind o deo-
sebit` atrac]ie. Bra[ovul e \ns` din ce \n ce
mai deficitar \n ceea ce prive[te norma de
spa]iu verde/locuitor, [i cu un procent de
planta]ii, disp`rute \n zona central`, de
30%, \n ultimii 60 de ani.

Zona situat` \n partea de nord a ora[ului,
zona p\r\ului Graft – sau „Dup` Ziduri“ –
p`streaz` configura]ia sistemului defensiv
construit pe parcursul secolelor XV-XVIII. 

Constituind un peisaj definitoriu, unic \n
rela]ia care se creeaz` \ntre vestigiile medie-
vale [i peisajul \nconjur`tor, latura fortifica-
]iilor de nord-est ale Cet`]ii Bra[ov – flan-
cate de Bastionul Fierarilor spre vest [i Bas-
tionul Curelarilor spre est – era adiacent` p\-
r\ului Graft. E vorba de un p\r\u artificial,
s`pat \n st\nc`, cu rolul de a colecta o parte
din apele ce veneau din Schei [i totodat` de
a constitui un obstacol natural \mpotriva a-
tacatorilor. Prima centur` de ziduri de for-
tifica]ie, ridicat` \n secolul al XV-lea, prev`-
zut` cu opt turnuri de pulbere, a fost ulterior
dublat` spre exterior de o a doua incint` de
ziduri, f`r` turnuri, prev`zut` doar cu drum
de straje. Spa]iul dintre ziduri era delimitat
\n ]arcuri denumite „zwingere“, repartizate
diferitelor bresle pentru ap`rare \n caz de
atac. Actualul drum de-a lungul zidului a
fost amenajat t\rziu, prin umplerea cu p`-
m\nt a albiei p`r\ului. Din asamblul fortifi-
ca]iilor acestei laturi f`ceau parte [i turnu-
rile exterioare de observa]ie [i ap`rare avan-
sat`, Turnul Negru [i Turnul Alb, situate pe
versantul dealului Warthe, \n direct` leg`-
tur` cu latura nordic` a Cet`]ii. 

|n prezent, \ntreaga zon` delimitat` de
p\r\ul Graft [i Calea Poienii constituie un
parc natural. Terenul este \mp`durit, cu-
prinde alei [i amenaj`ri de agrement \n re-
la]ie cu traseele de vizitare a monumentelor
respective, care au fost de cur\nd restaurate
[i integrate \n circuitul turistic cultural-is-
toric, \mpreun` cu Bastionul Graft [i Zidul
Cet`]ii.

|ntre 1887-1888, Kronstadter Verschone-
rungs Verein (Asocia]ia pentru |nfrumu-
se]area Bra[ovului, \nfiin]at` \n 1880), care
a avut un rol predominant \n amenajarea [i
\ntre]inerea locurilor pitore[ti [i a spa]iilor
verzi ale ora[ului, realizeaz` \n partea de sus
a Livezii Po[tei o alee de promenad` denu-
mit` Promenada Regal`, \n rela]ie cu posi-
bilitatea de vizitare a turnurilor medievale.
Versantul spre ora[ al dealului a fost ame-
najat \n a doua jum`tate a secolului al XIX-
lea, ca loc de recreere [i promenad`, urm`-
rindu-se integrarea vestigiilor istorice \n-
tr-un circuit de vizitare, \n rela]ie cu puncte
de perspectiv` asupra ora[ului [i p`strarea
caracterului peisager \n cadrul parcului na-
tural.

|n a doua jum`tate a secolului al XX-lea,
din necesitatea rezolv`rii unor probleme
tehnice sau de trafic, au fost f`cute unele in-
terven]ii de construc]ie care nu au ]inut cont
de poten]ialul peisager al zonei. Executarea
noii [osele spre Poiana Bra[ov, \n 1960, a
distrus par]ial Promenada Regal`. Actual-
mente, zona \n care se g`sesc c\teva dot`ri
culturale de prim` importan]` pentru ora[
este aglomerat` de circula]ia auto, prin
capul de linie al transportului \n comun [i

parcajul din apropierea Bibliotecii Jude]ene,
realizat prin acoperirea canalului Graft pe
por]iunea din dreptul Liceului „Aprilly
Lajos“, desfiin]area vegeta]iei [i asfaltarea
pe toat` suprafa]a, p\n` la panta dealului. 

De cur\nd, municipalitatea ora[ului pro-
moveaz` cu insisten]` un proiect de trans-
formare a str`zii Mure[enilor \ntr-una pie-
tonal`. Se dore[te devierea traficului auto
prin zona „Dup` Ziduri“, prin crearea, pe o
distan]` de 600 de metri, a unei artere – tu-
nel cu dou` fire de circula]ie de-a lungul tra-
seului p\r\ului Graft, care va face leg`tura \n-
tre Bd. Eroilor (zona Bibliotecii Jude]ene) [i
str. Gh. Bari]iu. Tunelul ar avea debu[eul \n
dreptul bastionului Fierarilor  – actualul se-
diu al Direc]iei jude]ene a Arhivelor Na]io-
nale. De asemenea, se prevede amplasarea,
pe versantul \mp`durit din spatele Bibliote-
cii Jude]ene, a unei cl`diri pentru parc`ri pe
patru niveluri – subteran` [i suprateran` –,
cu 348 de locuri.

Motiva]ia acestei ini]iative este transfor-
marea str`zii Mure[enilor \ntr-una pieto-
nal`. Actualmente, ea e principala arter` co-
mercial`, cu trei fire de circula]ie, care, \n
compara]ie cu str`zile Castelului [i B`lcescu
(situate tot intramuros), asigur` mai fluent
traversarea Centrului istoric. Ideea contra-
vine evolu]iei istorice a ora[ului, av\nd \n ve-
dere c` strada Mure[enilor – care se chema
strada V`mii – constituia principalul drum
de circula]ie a m`rfurilor \n Cetate [i de tra-
versare a ora[ului medieval pe direc]ia est-
vest, dinspre c\mpie spre cartierul Schei.

E xecu]ia lucr`rilor propuse prin proiect
pentru realizarea parcajului [i a tune-
lului (s`p`turi, excav`ri) presupune

dispari]ia parcului natural prin distrugerea
vegeta]iei existente pe o suprafa]` de 12.000
mp. Prin interven]iile asupra reliefului, or-
ganizarea acceselor \n tunel [i astuparea,
chiar [i par]ial`, a cursului de ap`, se modi-
fic` complet aspectul peisajului cultural con-
stituit istoric. Turnul Negru, bastionul Graft
[i celelalte monumente de importan]` na]io-
nal` la care s-au \ntreprins recent lucr`ri de
restaurare din fondurile Consiliului jude]ean
s\nt direct afectate de traseul propus pentru
tunel, lucr`rile de excavare pun\nd \n pericol
stabilitatea acestora.

Constituind un element de unicitate \n
cadrul ora[ului, care contribuie la persona-
litatea Bra[ovului, zona „Dup` Ziduri“ im-
pune o tratare specific`, ]in\nd cont de pre-
vederile documentelor de urbanism \n vi-
goare.

|n regulamentul de urbanism al PUZ, zo-
na este \ncadrat` \n subdiviziunea ZIR 7, ca
zon` „cu poten]ial de rezerva]ie peisagistic`,
ce flancheaz` zona de rezerva]ie de arhitec-
tur` «Cetate», rela]ion\nd organic cu aria cu
]esut preponderent medieval cu reperele na-
turale ale Bra[ovului: Dealul Warthe [i

Muntele T\mpa. Prezen]a la limit` a frag-
mentelor de fortifica]ii (zidul Cet`]ii, tur-
nuri, bastioane) integrate organic \n spa]ii
verzi naturale (masiv plantat) sau amenajate
sus]ine necesitatea men]inerii sau cre`rii
unor noi trasee de parcurs/percep]ie a unui
peisaj cultural de excep]ie. Orice interven]ie
trebuie s` fie prudent`, urm`rind protejarea
maxim` a patrimoniului natural [i construit
existent“, iar ca interven]ii s\nt interzise „ori-
ce construc]ii \n afara celor strict necesare
\ntre]inerii spa]iilor verzi publice sau private
protejate [i amenajate.“ Proiectul \ntocmit de
firma SC KXL SRL Bucure[ti este promovat

de municipalitate [i a primit avizul Minis-
terului Culturii pentru faza Plan urbanistic
de detaliu (PUD).

Datorit` valorii deosebite a sitului [i
prin faptul c` el reprezint` o zon` de un pi-
toresc aparte, care a constituit motiv de in-
spira]ie pentru o serie de arti[ti plastici re-
numi]i, acest loc, intrat \n tradi]ia ora[ului,
este foarte apreciat [i iubit de bra[oveni [i
de turi[tii care viziteaz` ora[ul.

|ngrijora]i de pierderea unui element de
identitate intrat \n memoria locului, de efec-
tul pe care execu]ia tunelului \l poate avea
asupra integrit`]ii vestigiilor istorice, dar [i
de rapiditatea cu care o serie de m`suri de
creare de noi locuri de parcare distrug tot
mai mult spa]iile verzi ale ora[ului (vezi pro-
iectul avut \n vedere pe terenul apar]in\nd
fostului Spital de Dermatologie, care des-
fiin]eaz` \n totalitate parcul spitalului [i cl`-
dirile existente, anularea caracterului pei-
sager al aleii Brediceanu, care a \nceput cu
t`ierea arborilor seculari ce bordau aleea [i
continu` prin desfiin]area spa]iului verde de
pe latura construit`, \n vederea cre`rii de
locuri de parcare), cet`]enii interesa]i de
calitatea locuirii \n ora[ au ini]iat o peti]ie
online adresat` Prim`riei Municipiului
Bra[ov. Se \ncearc` informarea publicului [i
instituirea unei dezbateri publice privind
proiectul, ]in\nd cont de distrugerile
ireversibile pe care le-ar produce [i mai ales
de costurile pe care le implic` [i care ar
putea fi dirijate pentru alte priorit`]i.

D ezavantajele solu]iilor s\nt at\t de
evidente, \nc\t perseveren]a cu care
se insist` \n promovarea lor nu poate

da na[tere dec\t unor suspiciuni.
|n speran]a unui dialog constructiv \ntre

edili [i cet`]enii interesa]i de soarta ora[u-
lui, dar [i cu arhitec]ii urbani[ti, se pot g`si
\mpreun` solu]ii mai viabile, care s` ofere so-
lu]ii mai func]ionale [i mai economice.

Marina Iliescu este arhitect.
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S puneam s`pt`m\na trecut` c` lumea s-a
schimbat dup` decizia lui Putin de a a-
nexa o bucat` din alt` ]ar` [i c` regulile

au fost aruncate \n aer. Mai spuneam c` p\n`
c\nd Rusia nu va fi afectat` economic cu a-
dev`rat, renegocierea regulilor i-ar conveni lui
Putin. {i \ncheiam spun\nd c` cel mai bun lu-
cru pe care \l pot face europenii e s` mar[eze
la ideea unei Uniuni Energetice, care tocmai
fusese lansat` de premierul polonez Donald
Tusk.

Energia reprezint` [i principalul atu al
Rusiei \n rela]ia cu Europa, dar [i c`lc\iul lui
Ahile. Uniunea European` import` din Rusia
o treime din gazul pe care \l folose[te. Acest
procent \n sine nu sun` dramatic, \ns` exist`
diferen]e mari \ntre ]`rile UE. Cehia [i Esto-
nia s\nt, teoretic, dependente de gazul rusesc,
ca [i Bulgaria – \ns`, \n realitate, cehii [i es-
tonienii au avut strategii de diversificare a sur-
selor de energie (c`rbune; energie nuclear` la
cehi; regenerabile la estonieni). La fel au f`cut
[i polonezii, care import` din Rusia 60% din
gazul consumat, dar cota gazului \n mixul e-
nergetic e mic`, Polonia baz\ndu-se pe c`rbune
mai mult. Alte ]`ri europene (Ungaria) au in-
vestit \n capacit`]i subterane de depozitare,
deci \n caz de \ntrerupere, pot consuma luni
bune din rezerve. |n schimb, Bulgaria nici nu
a diversificat, nici nu a construit depozite;
drept urmare, a avut de suferit \n 2009, la pre-
cedenta criz` a gazului dintre Rusia [i U-
craina. Deci, exist` diferen]e semnificative
\ntre ]`rile chiar foste comuniste, [i cele care
au vrut s` ias` de sub spectrul dependen]ei de
Rusia au f`cut pa[i concre]i. România este un
caz special, av\nd resurse interne de gaz – cele
conven]ionale mai acoper` necesarul pe 10-15
ani, dar avem rezerve importante confirmate
\n Marea Neagr` [i estimate din surse ne-
conven]ionale ([ist).

De cealalt` parte, 52% din bugetul de stat
al Rusiei provine din exportul de energie, cea
mai mare parte spre Europa. John McCain a
spus c` Rusia este o pomp` de benzin` cu pre-
ten]ii de ]ar` [i a exagerat doar pu]in. Rusia
este captiv` unei elite de prad` – pentru care
e u[or s` pr`duiasc` o economie bazat` pe ex-
trac]ie. Acesta este blestemul ]`rilor care des-
coper` energie prea devreme: g\ndi]i-v` la cine
export` energie \n lume – Arabia Saudit`,
Irak, Rusia, Iran, Nigeria. Cum se face c` nu
v` dori]i s` emigra]i \n aceste ]`ri bogate \n
resurse? Explica]ia e simpl`: aceste state nu
au nevoie de cet`]eni-contribuabili, ci de su-
pu[i u[or de cump`rat. Regele saudit e pro-
prietarul ]`rii – de fapt, ]ara respectiv` este
un domeniu feudal preluat [i guvernat ca ata-
re de dinastia saudit`. |n celelalte ]`ri de acest
tip, sistemul feudal e mai pu]in stabil [i mai
pu]in clar, dar sensul puterii este acela[i: con-
duc`torii nu au nevoie de votul cet`]enilor [i
banul contribuabilului, pentru c` fac bani din
exportul de energie produs` cvasigratis. Acest
sindrom este numit blestemul resurselor. Sin-
gurele state care au sc`pat de el s\nt cele care
au g`sit energie c\nd deja aveau o democra]ie
func]ional` (SUA, Norvegia). {i interesant
este c` Rusia e afectat` de blestemul resurse-
lor mai mult dec\t URSS. Ca nivel de sofisti-
care a economiei, Rusia reu[e[te, \n 2014, s`
fie \n urma URSS de acum 25 de ani. Sovieticii
mai exportau [i altele \n afar` de gaze, petrol,
arme [i marxism – Rusia lui Putin a crescut
rata de dependen]` fa]` de exportul de ener-
gie.

A vem, deci, de o parte, o Uniune Euro-
pean` care are nevoie de energie din
afar`, de cealalt` parte, o Rusie care

are nevoie s` exporte energie. Ar trebui s` se
\n]eleag`. Dar din motive de abuz de pozi]ie
al Rusiei, UE \[i propune \n mod oficial [i ex-
plicit s` reduc` dependen]a de Rusia. Cum a-
nume vrea s` fac` asta? Povestea e mai veche
[i nu ]ine de criza actual` din Ucraina. |n mai
anul trecut, [efii de state din UE s-au \ntrunit
la Consiliul European special dedicat energiei
[i \n declara]ia final` se spune c` e nevoie de
diversificarea surselor de aprovizionare. Di-

versificare fa]` de cine? |n mod evident, e vor-
ba despre Rusia.

{i nu e vorba doar de declara]ii. Exist` o
serie de directive (al treilea pachet energetic)
care s\nt menite a crea o pia]` unic` europea-
n` a energiei. {i aici ajungem la miezul pro-
blemei. Adev`rul este c` statele membre UE
au fost reticente s` considere energia ca fiind
o marf`, pretabil` cre`rii unei pie]e unice. De[i
nucleul actualei UE a plecat din industriile de
c`rbune (deci energie) [i o]el, c\nd a fost vorba
despre petrol [i gaze, au existat mereu dubii.
Energia a fost tratat` mereu ca ceva special
[i intim legat de suveranitatea na]ional` – ba
din considerente militare, ba din considerente
de siguran]` a popula]iei, ba din orgoliu [i e-
goism na]ional. Tratatul de la Lisabona are un
articol special dedicat energiei (art. 194), dar
dac` \ncerca]i s`-l citi]i, ve]i ajunge la conclu-
zia c` e o varz`. Pe de o parte, UE ar trebui
s` asigure o bun` func]ionare a unei pie]e e-
nergetice, s` asigure securitatea furniz`rii [i
interconectarea re]elelor energetice. Pe de al-
t` parte, zice alineatul urm`tor, condi]iile de
exploatare [i mixul energetic constituie pre-
rogativa suveran` a statelor membre, [i nici
o m`sur` de tip fiscal nu poate fi decis` la nivel
de UE dec\t \n unanimitate. Cu alte cuvinte,
e ceva de genul: noi, statele membre, vrem s`
control`m cum [i ce energie se exploateaz` [i
ce taxe se pun, dar UE trebuie s` asigure o pia-
]` energetic` [i securitatea furniz`rii de ener-
gie. Cum s` fac` UE asta? Nu e clar. Acest ar-
ticol exprim` ambiguitatea mereu prezent` \n
acest sector: statele europene ar vrea [i nu
prea ar vrea s` pun` la comun deciziile care
privesc sectorul sensibil al energiei. 

Al treilea pachet energetic ar trebui s` pu-
n` la punct aceast` pia]` unic` a energiei. Po-
trivit acestor directive, statele membre trebuie
s` oblige companiile energetice s` sparg` dis-
tribu]ia de produc]ie (re]elele urm\nd a putea
fi folosite contra cost, [i de alte companii). Tot
statele membre au obliga]ia de a construi con-
ducte de interconectare; \n cazul României –
cu Ungaria [i Bulgaria. Ideea este ca gazul s`
devin`, de-a lungul [i de-a latul Uniunii Eu-
ropene, o marf` ca oricare alta, lesne de trans-
portat [i de v\ndut, \n func]ie de pre]. 

Ideea asta e un co[mar pentru Rusia, care
face tot ce poate pentru a sabota construc]ia
acestei pie]e. |n primul r\nd, Gazprom \nc`lca
aproape toate directivele respective, de]inea,
\n unele ]`ri europene, [i conducte, [i produc-
]ia. Rusia afirm` c` directivele nu se pot aplica
retroactiv – ceea ce este un nonsens: tocmai
de aceea s\nt f`cute legile antimonopol peste
tot \n lume, pentru a sparge monopoluri deja
create. Alternativa ar fi ca UE s` creeze o pia]`
liberalizat` a energiei, de la care s` excepteze
doar Gazprom, care este principalul beneficiar
[i promotor al practicilor antiliberale, pe motiv
c` dac` \l avem, ne-am pricopsit cu el pe veci. 

B`t`lia asta se duce deja de c\]iva ani, pe
teren juridic, \ntre Comisia European` [i Gaz-
prom – nu are leg`tur` cu criza din Ucraina,
dar probabil va c`p`ta noi dimensiuni acum.
|n Germania, conducta OPAL continu` pe con-
tinent gazoductul maritim North Stream, con-
struit ca s` livreze gaze Germaniei, ocolind U-
craina. Gazprom [i compania german` care \l
opereaz` au sus]inut c`, fiind o continuare a
unei conducte externe UE, OPAL ar trebui s`
nu se supun` directivelor UE. Comisia Euro-
pean` nu a acceptat acest argument [i a por-
nit o disput` cu Gazprom – operatorul OPAL
va fi obligat s` foloseasc` doar 50% din capa-
citatea de transport a OPAL, l`s\nd restul liber
pentru al]i poten]ial doritori. Este un exemplu
doar de cum se duc luptele – chiar [i \mpotriva
unei alian]e comerciale ruso-germane aparent
puternice. 

|n ceea ce prive[te apoi pre]ul – acesta este
condi]ionat politic de rela]ia dintre Rusia [i gu-
vernul din fiecare ]ar`. Comisia a atacat acest
principiu la cererea Lituaniei [i a Poloniei. A-

nul trecut, Comisia a anun]at preliminar o a-
mend` de (sta]i jos!) 10 miliarde de euro
pentru Gazprom, pentru abuz de putere
dominant`, [i urma ca \n acest an s` confirme
amenda [i s` anun]e c` Gazprom e obligat` s`
schimbe clauzele contractuale. Jocurile politice
ale Gazprom ar fi imposibil de f`cut \ntr-o
Uniune European` \n care ]`rile membre ar fi
conectate \ntre ele, iar pre]ul stabilit prin
contracte pe burs`, pe termen scurt (pre]urile
fixe pe termen lung s\nt alt motiv pentru care
a pornit investiga]ia contra Gazprom). 

Toate acestea s\nt posibile pentru c` ener-
gia a \nceput s` fie tratat` ca o pia]` – iar Co-
misia European` este supervizorul pie]elor in-
tegrate \ntre ]`rile europene. Dar vorbim doar
de c\]iva ani de c\nd a pornit acest proces. Pro-
blema e c` aproape toate statele UE au \nt\r-
ziat aplicarea celui de-al treilea pachet ener-
getic, iar conductele interconectoare s\nt pro-
gramate s` fie terminate \n anii ce vin. Europa
are la dispozi]ie o arm` redutabil` – cea ener-
getic` –, trebuie doar s` se foloseasc` de ea. 

P rin Uniunea sa Energetic`, Donald
Tusk propune doar o recunoa[tere po-
litic` a acestei realit`]i economice care

se afl` \n construc]ie. Dintre elementele pro-
puse de [eful guvernului polonez, se remarc`
ideea unui organism european care s` nego-
cieze cu furnizorii externi, \n numele tuturor
]`rilor europene [i un mecanism de solidari-
tate (dac` un stat membru r`m\ne f`r` ener-
gie, s` fie ajutat de alte state). Pentru noi, e
foarte important` [i ideea de a ajuta vecinii
UE – România face asta pentru Republica
Moldova, prin gazoductul Ia[i – Ungheni; con-
tinuarea acestuia ar trebui f`cut` cu fonduri
europene, prins` explicit \n lista de proiecte de
interes comun ale UE. 

Din p`cate pentru noi, pre[edintele Traian
B`sescu a ratat din nou un prilej de a-[i ]ine
frustr`rile \n fr\u, zic\nd la o emisiune: „P`i,
pentru mine este o glum` ce spune domnul
Tusk! P`i, c\nd tu, Tusk, ai t`cut c\nd a fost
schimbat traseul [gazoductului] Nabucco, (…)
vii acum s`-mi vorbe[ti despre Pia]a Ener-
getic` Comun` a Uniunii Europene? C\nd eu
nu s\nt dependent de gazul rusesc?“ |ncerc s`
urm`resc logica lui Traian B`sescu [i nu reu-
[esc. |n primul r\nd, c` Polonia a sus]inut Na-
bucco – exist` declara]ii publice ale lui Tusk
[i Sikorski \n acest sens, [i \nc` din 2010 apare
\n strategia energetic` polonez` ideea con-
struirii unui interconector prin care s` bene-

ficieze de gazele ce urmau s` vin` pe Nabucco.
Apoi, nu e clar ce anume ar fi trebuit s` fac`
Tusk pentru Nabucco. B`sescu a ajuns s` fie
obsedat de acest e[ec. Nu e de vin` Polonia [i
nici m`car nu e de vin` UE – cum tot zice pre-
[edintele. Din punctul de vedere al Uniunii,
obiectivul era de a aduce gaz din Azerbaidjan,
ocolind Rusia. Azerii au decis s` construiasc`
o conduct` prin Turcia, care venea p\n` la gra-
ni]a UE. De acolo, a existat o concuren]` \n-
tre Nabucco (varianta scurt`) [i TAP (conducta
Trans-Adriatic`). TAP a c\[tigat contractul
acordat de Azerbaidjan. Din punctul de vedere
al Comisiei Europene, [i Nabucco, [i TAP
\ndeplineau obiectivul gaz-azer-f`r`-Rusia.
Nu a fost nici o conspira]ie \mpotriva Nabucco.

Oricum, ce leg`tur` are Polonia cu poves-
tea asta? {i dac` e dependent` mai pu]in fa]`
de alte ]`ri, România nu e interesat` de in-
strumente comune europene? Traian B`sescu
ar trebui s` se limiteze cu h`h`iala la politica
intern` [i la h\rjoanele cu Ponta. Trist este c`
România are un parteneriat strategic cu Po-
lonia [i a lansat [i o trilateral` România – Po-
lonia – Turcia. Nici unul dintre aceste instru-
mente nu func]ioneaz`. Iar B`sescu \i tot pi[-
c` pe polonezi \n ultima vreme – despre Si-
korski (ministrul de externe polonez, care e o
for]` \n diploma]ia regional`) spunea c` s-a
dus s` se pupe cu unii pe Maidan. H`, h`, h`.
Duminic` seara f`cea mi[to de „mentorii U-
crainei“ – iar o referire la polonezi. Poate o fi
frustrant s` vezi c` al]ii fac jocurile, dar nu e
musai s` o zici la televizor mereu. |n Traian
B`sescu url` frustrarea unui om vechi la Con-
siliile Europene, dar care e spectator \n cea
mai mare criz` regional` din mandatul s`u.
Traian B`sescu vorbe[te ca un analist care
afl` de la televizor [i propune, tot la televizor,
ce ar trebui s` afle [i s` propun` direct omo-
logilor s`i. L-au adus aici o politic` autist` [i
consilieri prost ale[i – genul de consilieri care
se ceart` pe Facebook cu premierii altor ]`ri
sau care \i anun]` ritos pe diploma]ii din UE
c` cutare premier moldovean sus]inut de UE
pentru c` ]ine ]ara pe traseul european este
agent KGB. Apoi, Traian B`sescu e frustrat
c` nu \i mai r`spunde lumea la telefon prin
Moldova. Din p`cate, Pre[edin]ia României a
ajuns subiect de bancuri \n cercurile diploma-
tice, politica noastr` spre Est are la Cotroceni
o piatr` de moar` – o spun cu responsabilitate
[i cu triste]e.
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O, TTEEMMPPOORRAA!…

Despre Uniunea Energetic` 
– [i o nou` gaf` a lui Traian B`sescu –

Cristian GHINEA

aattiittuuddiinnii
mic-burgheze

Arm` de lupt` 
Privi]i l\ng` voi cine se strecoar`, cine

face opturi? Da, ma[inile de mare vitez`. |n
Bucure[ti ]\[nesc de la stop zeci, sute de
astfel de ma[ini zilnic, automobile de la
treizeci de mii de euro \n sus, exclusiviste
de la suta de mii \n sus. Bucure[tiul gro-
pilor din pavaj, \nghesuit, plin de [antiere,
de repara]ii nesf\r[ite este plin ochi de tr`-
suri puternice. Audi, Mercedes? Mici copii
ai unei lumi dep`[ite la un stop din Pruni-
[or de Mehedin]i. Maserati-ul, maibachul,
por[ele arat` c` ]ara are bani la Bucure[ti.
Cump`r`. Ma[inile astea dovedesc c`, \n-
cet-\ncet, cuceritorii acestei lumi s-au
schimbat. Ei demareaz` de la stop cu 60 la
or` pentru a fr\na brusc peste zece metri.
Ei te dep`[esc st\nga-dreapta pentru c` tu
mergi cu adev`rat prea \ncet, mult prea \n-
cet [i nu \ncet pentru gustul lor, ci \ncet
pentru pedala de accelera]ie. Dac` p\n` a-
cum vreo [ase-[apte ani, o asemenea ma[i-
n` era o arm` de lupt` \n fa]a unui Bu-

cure[ti \n haos edilitar, acum, aceste nin-
sori, lapovi]e, tr`snete, fulgere ale [oselelor
Bucure[tiului s\nt o stare de normalitate,
s\nt firescul. Ele alt`dat` au f`cut legea, ele
s\nt firescul acum. Nu, nimeni nu se mai
g\nde[te la specificul str`zilor Bucure[tiu-
lui. La greutatea de a parca o asemenea de-
men]` de ma[in`. Chiar s\nt detalii nesem-
nificative. Tiptil, exclusivismul [i luxul s\nt
normale \n Bucure[ti. Ele parcheaz` cu
non[alan]` pe bordura oric\t de \nalt`, pe
trotuarul b`tut prea \ncet [i m`runt de tre-
c`torii prin via]a asta. Ma[inile astea dau
un pic de eternitate. P`i, este exclusivist`,
numai [i numai pentru tine, creat` pentru
tine. Eternitatea exclusivist` trece pe ro[u
fiindc` vine cu vitez` [i nu mai poate opri
la banalul ro[u. Eternitatea exclusivist` are
cedeaz` trecerea, dar ea taie regula, urc`
\n strada principal` \naintea ta, doar pen-
tru c` demareaz` de pe loc mai tare dec\t
tine. Te taie [i intr` \n drum cu prioritate.
Este, adic`, legal. Care poli]ist contest`?
Exclusivismul este pe drum de prioritate.

negustori [i mu[teriiEugen ISTODOR
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TTeexxttee  [[ii  ooppiinniiii  ddee::  
l Angela FILOTE (diplomat european)

„Exist` un discurs \n care «ei» s\nt \ntotdeauna mai buni dec\t «noi»“ – interviu
l Jonathan SCHEELE (diplomat european)

„România este un loc mai bun“ – interviu
l Alin Cristian MITU}~, (director Europuls)

„Frustrarea de a fi pe h\rtie a [aptea putere \n UE, dar, \n realitate…“
l Otilia NU}U, Sorin IONI}~ (membri Expert Forum)

„Costurile op]iunii non-Occident“

CCoooorrddoonnaattoorrii:: Cristian GHINEA
[i Bianca TOMA

Î n 1999, un Occident unit ca nicio-
dat` de atunci a decis interven]ia
militar` \mpotriva Serbiei, pen-

tru a stopa un nou masacru etnic \n
Kosovo, dup` ce ratase aceast` misiu-
ne \n Bosnia. Dup` trei ani de reforme
haotice ale unor coali]ii de centru-
dreapta fragmentate, România se o-
rientase spre Vest, dar r`m`sese \n
urma ]`rilor pentru care era progra-
mat` extinderea. Cererea NATO de
sprijin a fost sus]inut` la limit` de
pu]ine persoane din elita politic` [i a
fost vehement contestat` de pres` –
pre[edintele Emil Constantinescu a
pl`tit cu popularitatea sa. Criza din
Serbia [i loialitatea României [i a Bul-
gariei au f`cut ca negocierile de ade-
rare s` fie deschise, [i cu aceste dou`
]`ri, \n decembrie acel an. A urmat a-
poi un ritm alert al negocierilor, con-
duse \n cea mai mare parte de Guver-
nul Adrian N`stase, care a \nchis ne-
gocierile \n alt decembrie, 2004.
Schimbarea de putere care a urmat
imediat a f`cut ca integrarea efectiv`
s` se produc` \n 2007. Dac` ne g\ndim
numai la cariera echivoc` ulterioar`
a acestor doi oameni – Emil Constan-
tinescu [i Adrian N`stase –, ne d`m
seama c` nimic nu era predestinat
sau programat \n aceast` poveste.
S\ntem, pe hart`, noi [i Bulgaria, o pre-
lungire a blocului politic [i economic
occidental \ntre dou` zone care devin pe
r\nd instabile: Balcanii [i vecin`tatea
european` imediat` a Rusiei.

Dac` am fi \napoi \n 1999, un sce-
nariu de perpetu` candidatur` la a-
derare ar fi mai probabil dec\t cel care
chiar s-a \nt\mplat. Albania, Bosnia,
Serbia s\nt ]`ri candidate la aderare,
dar deja vorbim despre o criz` intern`
a UE [i despre crize na]ionale \n aces-
te ]`ri, care pun sub semnul \ntreb`rii
extinderea propriu-zis`. În cealalt`
vecin`tate, Ucraina a devenit teatrul

unui nou r`zboi deocamdat` rece, cu
mici erup]ii calde, iar Moldova se chi-
nuie brav s` se integreze pe sub ra-
dar, dar f`r` perspectiv` cert`.

S\ntem la [apte ani de la momen-
tul ader`rii [i avem genul de angoase
banale: fonduri UE, cum ne folosim
influen]a \n UE, cum performeaz`
europarlamentarii no[tri, ce facem
cu directiva privind raportarea non-fi-
nanciar`, cum contribuim la uniunea
bancar`. Teme interesante, dar an-
goase de ]ar` a[ezat`, p\n` la urm`.
Ce am f`cut cu aderarea la UE? Am
discutat asta \n dou` evenimente re-
cente, de unde am extras idei [i con-
tribu]ii pentru aceast` tem`. Primul
a fost Eurosfat – un eveniment anual
organizat \n Casa Republicii foste So-
cialiste, acum sediul Parlamentului
democratic. Eurosfat a plecat ca o
ini]iativ` a unui grup de tineri ro-
mâni care lucreaz` la Bruxelles –
str\n[i \n organiza]ia Europuls. Unii
lucreaz` la Parlamentul European,
al]ii la Consiliu, al]ii predau la uni-
versit`]i de acolo. Ei s\nt genera]ia
postaderare – români care se mi[c`
natural \n a doua capital` a României
– Bruxelles. Anul acesta, Eurosfat a
fost organizat \mpreun` cu Centrul
Român de Politici Europene. Al doilea
eveniment a fost organizat pe 16 a-
prilie de c`tre Reprezentan]a Comi-
siei Europene \n România pentru a
marca zece ani de la marea extindere.
S-a vorbit despre bilan]ul polonez,
despre bilan]ul bulgar, dar mai ales
despre bilan]ul României. 

Dup` ce ve]i citi aceste analize [i
g\nduri \n jurul unor angoase a[ezate,
v` invit s` v` g\ndi]i la cum ar fi dac`
nu s-ar fi \nt\mplat. Bilan]ul scena-
riului real trebuie pus \n contrapar-
tid` cu scenariile alternative, reale \n
sud-vestul [i \n nord-estul României.
(Cristian Ghinea)

argument
Cum ar fi fost f`r`…

Cititori, fi]i ascult`tori!
Tema acestui num`r va fi discutat` joi, 

8 mai, la ora 19,10, la Radio France Internationale, 
\n emisiunea Punerea pe g\nduri, 

realizat` de Luca Niculescu [i Lauren]iu Diaconu-Colintineanu.

Cei [apte ani de UE



În cei [apte ani de la aderarea României
la Uniunea European` au mai ap`rut, uneori
destul de ap`sat, \ntreb`ri legate de c\t de pre-
g`tit a fost Bucure[tiul pentru acest proces.
S\nte]i \n cea mai bun` pozi]ie s` evalua]i du-
biile legate de meritul României de a fi mem-
bru cu drepturi depline al UE.

Eu cred c` România a meritat \ntot-
deauna s` fie parte a Uniunii Europene. În-
trebarea este mai cur\nd dac` 2007 a fost
momentul potrivit, dac` ar fi trebuit s` se \n-
t\mple mai t\rziu sau tot ce trebuia \ndeplinit
\nainte de aderare a fost f`cut. R`spunsul la
aceast` a doua \ntrebare este clar, nu, nu s-a
\nt\mplat a[a [i de aceea exist` Mecanismul
de Cooperare [i Verificare. Dac` ne uit`m
\napoi la 2007 [i la lucrurile care au fost f`-
cute de Guvernul României [i de al]i actori
europeni \n acest proces, poate c` multe
chestiuni ar fi trebuit rezolvate \n 2007.
Dar \ntrebarea cea mai important` este da-
c`, ader\nd \n 2007, România a fost \n pozi]ia
de a fi folosit oportunitatea pe care aderarea
i-a oferit-o, aceea de a dezvolta România sub
toate aspectele. Iar r`spunsul la aceast` \n-
trebare este c` România nu a folosit opor-
tunitatea ader`rii \n m`sura \n care ar fi fost
de dorit s` o fac`.

În 2012, c\nd a]i vorbit despre România,
la cinci ani dup` integrare, avea]i un ton foar-
te optimist. C\teva luni mai t\rziu, Comisia
European` a pus serios la \ndoial` angaja-
mentul României fa]` de valorile europene [i
statul de drept, urmare a ac]iunilor Guver-
nului de atunci. Apoi au fost evenimentele din
Ungaria, [i ele criticate de Comisia Europea-
n`. Întrebarea este dac` nu cumva [i UE are
nevoie de noi [i instrumente pentru a preveni
derapaje precum cele ale Bucure[tiului \n
2012, ori ale Ungariei.

Ar fi fost de dorit ca UE s` fi avut instru-
mente. Exist` \ns` o balan]` \ntre suverani-
tatea na]ional` [i c\t de departe s\nt preg`-
tite statele membre s` accepte decizii ale in-
stitu]iilor europene. Exist` aceea[i problem`
[i \n chestiunile economice. Este o situa]ie
complicat`. S\ntem \n fa]a unor guverne ca-
re au dreptul de a formula politici [i a lua
decizii. {i aici mai vine [i \ntrebarea c\t` le-
gitimitate pot avea institu]iile europene.
Dac` ne uit`m la situa]ia din Ungaria, fie c`
ne place sau nu ce face Viktor Orbán \n Un-
garia, el este produsul unui proces democra-
tic. {i mai trebuie s` ne uit`m [i la echilibrul
politic. Ac]iunile lui Viktor Orbán nu au fost
condamnate de unii membri ai grupului s`u
politic, din cadrul Partidului Popular Euro-
pean din Parlamentul European. În timp ce
alte ac]iuni au fost condamnate. Dar acest
lucru reflect` o judecat` a partidelor politice.
Este a[adar un echilibru extrem de compli-
cat de care trebuie ]inut cont. Este \ns` la
fel de clar c` ce s-a \nt\mplat \n vara lui 2012
\n România nu a fost cu siguran]` un semnal
bun transmis pentru Guvernul de la Bucu-
re[ti [i pentru angajamentul democratic al
acestuia.

V-a]i g\ndit c` Mecanismul de Cooperare
[i Verificare se va dovedi cel mai eficient in-
strument de presiune pentru România [i c` \n-
c` mai este nevoie de el, dup` [apte ani de la
aderare?

A[ fi sperat s` nu-l mai ave]i. {i este de-
zam`gitor... MCV a fost, dac` vre]i, partea
a doua a mecanismului de salvgardare ini]ial
g\ndit pentru a preveni fenomene de derapaj,
a fost o chestiune mai larg`, care a mers mai
departe de domeniul justi]iei [i al adminis-
tra]iei publice. A fost o modalitate prin care
am dorit ca reformele administra]iei [i jus-
ti]iei s` fie p`strate.

Anali[ti [i diploma]i str`ini, \n special din
statele membre vechi ale UE, \nc` \ntreab` c\t`
vreme va mai trebui s` existe mecanisme de
presiune (tehnice sau politice), astfel \nc\t lu-
crurile s` evolueze sau s` nu derapeze la Bu-
cure[ti. {i acesta este un r`spuns greu de dat...
Cum a]i r`spunde dumneavoastr`?

Depinde de c\t de puternic` este societa-
tea civil`, dar societatea civil` \ntr-un sens
mult mai larg, [i, prin urmare, de c\t de efi-
cient` este presiunea intern`. Crede]i c`
ave]i o coali]ie de interese suficient de puter-
nic` printre reprezentan]ii clasei de mijloc
ai societ`]ii, printre organiza]iile neguverna-
mentale, inclusiv printre reprezentan]ii par-
tidelor politice, care s` apere [i s` sus]in`
foarte puternic statul de drept? Întotdeauna
am sus]inut c` un aspect-cheie pentru a avea
un stat de drept puternic este o clas` de mij-
loc puternic`. Dac` e[ti bogat, dar statul de
drept nu func]ioneaz`, exist` riscul ca drep-
tatea s` poat` fi cump`rat`. Clasa de mijloc
este prima interesat` \n men]inerea [i func-
]ionarea statului de drept. A[adar, România
nu va mai avea nevoie de presiune extern`
ori presiunea extern` nu va mai determina
nici o schimbare atunci c\nd presiunea inter-
n`, de care este foarte mare nevoie, va fi su-
ficient de puternic`. Îns` acest proces ia
mult timp. În Europa de Vest, avem de-a face
cu societ`]i care au sisteme [i institu]ii re-
lativ stabile din 1945, iar \n unele cazuri
exist` organiza]ii care func]ioneaz` de 100
de ani sau chiar mai bine. Astfel c`, nu e de
mirare c`, la numai 25 de ani de la c`derea
comunismului \n România (nici at\t \nc`) nu
este coagulat` aceast` coali]ie de interese ca-
re s` sus]in` puternic statul de drept [i care,
din interiorul societ`]ii, s` fie suficient de
puternic` astfel \nc\t s` previn` interese as-
cunse, care vor exista \ntotdeauna, fie c` este
vorba despre oameni de afaceri ori politi-
cieni. Ave]i \n continuare un sistem politic \n
România mult prea personalizat, [i se vede
acest lucru din mi[carea continu` a membri-
lor politici de la un partid la altul.

Un bilan] nu e \ntotdeauna un moment \n
care listezi doar ce nu ai f`cut. Care s\nt cele
mai bune lucruri pe care România le-a f`cut
ca membru al UE?

Cet`]enii României au libertatea de a c`-
l`tori [i de a munci oriunde, poate c` stan-

dardul de via]` nu este cu mult mai bun fa]`
de a[tept`rile cet`]enilor de dinainte de
aderare, \ns` din multe puncte de vedere Ro-
mânia este o ]ar` mai bun` fa]` de cea de
dinainte de 2007. România mai trebuie s` lu-
creze \ns` pentru a crea o tradi]ie \n exerci-
tarea influen]ei sale la nivel european [i s`
exerseze continuu aceast` influen]`. A[adar,
România este un loc mai bun [i va continua
s` fie un loc mai bun. Ave]i institu]ii eficiente
[i independente, cum ar fi Banca Na]ional`,
una din cele mai solide [i stabile. Alte insti-
tu]ii func]ioneaz` de asemenea f`r` influen-
]` politic`, \ntr-un fel care era de neconceput
dac` ne \ntoarcem la anii ’90. Mai este \ns`
un drum lung p\n` ca administra]ia public`
[i structurile administrative s` func]ioneze
la nivelul la care cet`]enii României ar me-
rita, \ns` calitatea de membru a UE e un fac-
tor pentru men]inerea acestor institu]ii in-
dependente, ceea ce este parte a statului de
drept.

Jonathan Scheele a lucrat \n cadrul Comi-
siei Europene din 1974 p\n` \n 2012. Din 2001 p\-
n` \n 2006, a fost [eful delega]iei Uniunii Europene
\n România. A avut un rol important de-a lungul
negocierilor de aderare cu UE, fiind foarte prezent
\n spa]iul public [i mediatic românesc [i o figur`
foarte popular` \n România – a ales s` fie un di-
plomat activ [i implicat, folosind bine pozi]ia sa ofi-
cial` [i influen]a func]iei. Ulterior, \ntre 2007 [i
2010, a fost director pentru politici de transport \n
cadrul Comisiei Europene. Ultima sa pozi]ie ca
func]ionar european, \nainte de a se pensiona, a fost
cea de [ef al Reprezentan]ei Comisiei Europene \n
Marea Britanie. În prezent, este cercet`tor asociat
la South East European Studies Oxford (SE-
ESOX).

a consemnat Bianca TOMA
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„România este un loc mai bun“
interviu cu Jonathan SCHEELE

Ce-am avut [i... 
ce-am putea avea

Dezvoltare economic`. La conferin]a
organizat` de Reprezentan]a Comisiei
Europene \n România – „Dup` 10 ani...“
– Drago[ P\slaru (Grupul de Economie
Aplicat`) a f`cut o sintez` a c\[tigurilor
care au dus la dezvoltarea României du-
p` aderarea la Uniunea European`:
cre[terea PIB, a salariului minim pe
economie, a evolu]iei exporturilor, a me-
diului privat \n economie, cre[terea con-
sumului – \n mare parte [i datorit` ac-
cesului la servicii. „To]i ace[ti indicatori
compun o imagine a unei op]iuni, \n care
datele arat` c` exist` dezvoltare, pro-
gres, chiar dac` exist` o permanent`
dezbatere c` nu beneficiem de ele pe c\t
am putea s` o facem“ – a explicat P\s-
laru.

Macroeconomic. Criza financiar` din
zona euro a ar`tat defectele de func]io-
nare [i de raportare a statelor UE care
au aderat la moneda unic`. A fost un mo-
ment decisiv \n care regulile, raport`rile,
limitele deficitelor [i ale datoriei publice
au fost renegociate. O serie de instru-
mente de coordonare, verificare [i control
au fost impuse statelor membre, pentru
disciplin` fiscal`. Cu toate c` nu este
parte a zonei euro, România particip` ac-
tiv la mecanismele economice de coordo-
nare ale Uniunii Europene [i este parte
a procesului de negociere a Uniunii ban-
care, \n special din cauza expunerii b`n-

cilor din ]ar` la turbulen]ele din zona eu-
ro. România a ie[it din procedura de de-
ficit excesiv, este bine pozi]ionat` pentru
\ndeplinirea obiectivelor bugetare asu-
mate. „Totu[i, România trebuie s` se
concentreze pe combaterea [omajului.
Atractivitatea pie]ei române pentru in-
vesti]ii str`ine a crescut \n ultimul timp
[i se poate observa o prezen]` dinamic`
a investi]iilor \n România“ – a explicat
George Ciamb`, secretar de stat \n
Ministerul Afacerilor Externe.

Obiectivele politice ale României ca
membru al Uniunii Europene. Ce a f`cut
România cu cele 14 voturi ale sale, \n
Consiliul UE? „România este o promo-
toare activ` a politicilor europene de ve-
cin`tate, av\nd un interes comun ca la
toate frontierele s` aib` ]`ri stabile eco-
nomic, cu acela[i sistem de valori“ – a ex-
plicat George Ciamb`. El a indicat [i
obiective na]ionale prioritare: dezvolta-
rea de proiecte regionale cu valoare a-
d`ugat` din perspectiv` european`, con-
solidarea profilului european, ob]inerea
unei convergen]e economice. C\t despre
ce va face cu cele 14 voturi pe care le are
\n cadrul Consiliului, cel mai important
test pentru puterea de negociere a Bu-
cure[tiului se va da \n 2019, c\nd Ro-
mânia va de]ine pre[edin]ia rotativ` a
UE, an \n care obiectivul formulat de a-
cum este ob]inerea unui nou buget eu-
ropean: 2020 – 2027.

Bugetul UE – spulberarea unui mit.
România este un beneficiar net al buge-
tului Uniunii Europene, at\t \n perioada
2007 – 2013, c\t [i \n urm`torul exerci]iu

financiar multianual, 2014 – 2020. De la
aderare, România a contribuit la bugetul
Uniunii Europene cu 9 miliarde de euro.
C\t a primit de la bugetul comun? Nu e
u[or de calculat, dat fiind c` perioada de
absorb]ie nu s-a \ncheiat. Unele voci
spun c` România contribuie mai mult la
bugetul UE dec\t prime[te, dat` fiind
rata sc`zut` de absorb]ie. Acesta este un
mit. Chiar [i cu rata mic` de absorb]ie,
\n România au intrat efectiv mai mul]i
bani europeni dec\t contribu]ia na]ional`
la bugetul comun. Cea mai simpl`
estimare a fost f`cut` recent de Socie-
tatea Academic` din România („Raport
anual de analiz` [i prognoz` 2014 –
Cum facem din integrarea european` un
succes“) [i poate fi rezumat` astfel:
România a contribuit cu 9 miliarde la
bugetul UE 2014 – 2020 [i, \n schimb, a
avut alocate 32,9 miliarde pe toate
instrumentele financiare (fonduri de
coeziune, subven]ii agricole, dezvoltare
rural`, preg`tirea pentru Schengen).
P\n` \n acest moment, au fost efectiv
pl`tite 15 miliarde – deci jum`tate din
sumele alocate [i oricum mult peste con-
tribu]ia ]`rii noastre la bugetul comun.
Pentru a ajuta România s` absoarb`
banii, UE a fost de acord cu cererea Ro-
mâniei de a extinde cu trei ani perioada
maxim` \n care proiectele pot fi finan-
]ate. Ministerul Fondurilor Europene
din România a fixat ca ]int` absorb]ia a
80% din fondurile structurale, la \nche-
ierea celor trei ani suplimentari. (B.T.)



A]i lucrat mult \n zona de integrare, chiar
\nainte de aderarea României acum, uit\n-
du-ne \napoi, este cum v-o imagina]i?

Cred c` visele mele, atunci, nu mergeau
at\t de departe, \n 2014, ci se opreau undeva
la 1 ianuarie 2007. La fel ca [i ceilal]i cet`-
]eni ai României, care vedeau aderarea ca pe
un sf\r[it al aventurii, al pove[tii integr`rii
europene a României. Este adev`rat \ns` c`,
dup` aceea, am v`zut c` povestea abia \nce-
pe, era doar o \nchidere de capitol [i o des-
chidere a altuia. Venit` \n ]ar` dup` opt ani
de absen]`, am g`sit o Românie diferit`, \n
sensul c`, pe anumite planuri, s-au schimbat
foarte multe, chiar nea[teptat de multe; pe
alte planuri, a r`mas, mai mult sau mai pu-
]in, situa]ia pe care o l`sasem \n urm` cu opt
ani. În c\teva, s-au f`cut pa[i \nainte, la al-
tele, pa[i \napoi. Cred c` diferen]a au f`cut-o
oamenii – „omul sfin]e[te locul.“

Au plecat foarte mul]i la Bruxelles. Este a-
cesta unul dintre pa[ii pe care i-am f`cut, \n
urm`? Se pl\ng mereu oamenii din ministere,
de pild`, c` cei care au preg`tit aderarea au
plecat \n mas` la Bruxelles, \n institu]iile
europene. Este acesta un brain drain nedorit?

S-ar putea ca eu s` fiu subiectiv`, \ntru-
c\t s\nt unul dintre oamenii care au plecat
din ]ar`. Eu cred c` e un pas \nainte, pentru
c` este foarte important s` avem români
buni \n institu]ii europene. Am s` v` dau un
singur exemplu. Ultima secretar` pe care am
avut-o c\nd am lucrat la Bruxelles era o da-
nez`. Noi avem un exerci]iu anual de evalua-
re, \n care fiecare [ef st` cu fiecare angajat
[i \i d` un feedback. În acest exerci]iu, aceas-
t` danez`, de v\rsta mamei mele, mi-a spus
un lucru care m-a bucurat foarte mult, ca ro-
mânc`. Ea mi-a spus: „De c\nd ai venit tu
aici, mi s-a schimbat p`rerea foarte mult de-
spre români, \n bine“, pentru c`, \nainte de
a ajunge eu \n unitatea respectiv` din Comi-
sia European`, nu avuseser` nici un român,
de[i era o unitate mare, de 40 de oameni. Im-
presia pe care o fac românii, peste tot, \n Co-
misie cel pu]in, este excelent`. Oameni se-
rio[i, profesioni[ti, muncitori, pe care te po]i
baza. Iar \nainte, impresia pe care o aveau
colegii despre români, inclusiv din Comisie,
era cea proiectat` de media – nu era o ima-
gine bun`. Atunci eu am \ntrebat-o: „Bun,
din cele dou` imagini, totu[i care prevalea-
z`?“ Ea mi-a r`spuns: „Bine\n]eles c` ulti-
ma, \ntruc\t a fost experien]a mea direct` [i
am v`zut cum s\nt românii, de fapt.“ De asta
eu percep acest lucru ca un pas \nainte, pen-
tru c` fiecare român care \[i face treaba bine
\n institu]iile europene, devine un ambasa-
dor al României \n Uniunea European`.

Ce a reu[it s` pun` România pe agenda co-
mun`? A]i sim]it c` am avut un impact, c` au
adus ceva reprezentan]ii României pe aceast`
zon`?

M` feresc, din actuala pozi]ie, s` vorbesc
despre ce au f`cut reprezentan]ii României,
pentru c` eu, totu[i, reprezint Comisia. Ce
pot spune este c` s\nt unele teme prioritare
pentru România, precum, de exemplu, [i te-
ma extinderii UE, [i c` România \[i joac` ro-
lul destul de bine, \n institu]ii pe aceste te-
me, pentru a le pune pe agend`. A[a cum al-
te state \[i pun propriile teme pe agend`. În
cazul României, cu siguran]` Parteneriatul
Estic [i, \n special, perspectiva european` a
Moldovei reprezint` o prioritate, cooperarea

la Marea Neagr` – o alt` prioritate, apoi coo-
perarea energetic`. S\nt domenii \n care Ro-
mânia este destul de activ` [i i se cunosc po-
zi]iile. {i \n Parlamentul European exist` ro-
mâni care au pus pe agenda european` su-
biecte extrem de importante, [i pentru Ro-
mânia, [i pentru Europa. Un alt subiect \n
care România este prezent` prive[te situa]ia
integr`rii minorit`]ii romilor \n Uniunea
European`. De altfel, aici a fost o dezam`gire
a mea, c\nd am venit dup` opt ani, impresia
mea este c` s-au f`cut pa[i \napoi \n aceast`
problem`, am \ncercat s` aflu de ce. Primele
semnale ar fi c` ace[ti pa[i \napoi au fost le-
ga]i de criz`, de t`ierile bugetare, [i [tim c`,
\n momentul \n care trebuie s` tai, minori-
t`]ile au deja o pozi]ie vulnerabil`.

Urma s` v` \ntreb care au fost pa[ii \napoi.
Num`r`m aici minoritatea rom` \n sine, sau
cadrul institu]ional pentru minoritatea rom`?

Eu a[ spune situa]ia minorit`]ii romilor
[i capacitatea acestei minorit`]i de a influen-
]a politici publice la nivel local [i central. Aici
constat eu regres.

În ce alte domenii au fost f`cu]i pa[i \na-
poi?

O alt` surpriz` nepl`cut` a fost stagna-
rea pe anumite teme care continu` s` fie pro-
bleme nerezolvate ale României, precum re-
forma administra]iei publice. Iar pentru Co-
misia European` este extrem de important
s` ai o administra]ie public` stabil`, profe-
sionist`, pentru c` o mare parte din povara
ac]iunii ca stat membru cade pe umerii ad-
ministra]iei publice, toat` partea de aplicare
a legisla]iei care se decide \n Uniune. Iar`[i
un laitmotiv care exista \nainte de aderare
[i pe care l-am reg`sit este: implementare,
implementare, implementare. Exist` o ab-
sorb]ie a legisla]iei europene destul de bun`
\n România, dar nu \ntotdeauna legea se [i
aplic`. Trebuie s` ne asigur`m c` nu exist`
lege numai pe h\rtie, ci ea produce efecte con-
crete \n via]a de zi cu zi.

Care este viziunea pentru viitor privind pre-
zen]a Comisiei \n România? A fost foarte pro-
eminent` \nainte de aderare, iar acum s\ntem
\n perioada \n care se amestec` rolul din trecut
cu prezen]a \ntr-un stat membru nou [i cu
probleme. Ce v` propune]i ca institu]ie?

Mandatul nostru postaderare este unul
aproape pur de comunicare [i de reprezen-
tare. Reprezent`m Comisia European` aici
[i, \n acela[i timp, nu mai s\ntem singura
punte de comunicare cu Comisia European`.
România fiind stat membru, are leg`turile
directe cu colegii de la Bruxelles. Pentru noi,
este foarte important s` \n]elegem ce se \n-
t\mpl` \n România, care s\nt preocup`rile,
care s\nt priorit`]ile, [i s` ne asigur`m c` [i
colegii de la Bruxelles le \n]eleg. Sigur c` e-
xist` o linie oficial` de comunicare \ntre sta-
tul membru [i institu]iile de la Bruxelles,
dar este important s` ob]ii din mai multe
surse informa]ii, ca s` ai o imagine c\t mai
complet`. A doua parte a mandatului este de
consiliere, \n special fa]` de colegii de la Bru-
xelles. Aproape pentru fiecare ini]iativ` le-
gislativ` de politici europene care se ia la
Bruxelles, ni se cere, \nainte de a se lansa
aceast` ini]iativ` birourilor Comisiei Euro-
pene din fiecare stat membru, s` le spunem:
este sau nu un subiect de dezbatere \n ]ara
respectiv`, [i dac` da, care s\nt opiniile ex-
primate public. Trebuie s` lu`m temperatu-

ra \nainte de a se porni ma[in`ria de produs
legisla]ie [i apoi \n momentele-cheie. În a-
cela[i timp, avem un rol de consiliere [i vi-
zavi de partenerii no[tri din România. S\nt
foarte mul]i parteneri activi, organiza]ii ne-
guvernamentale, institu]ii publice, care vor
s` \[i asume c\t mai mult rolul de actori \n
societatea european`. {i atunci ne \ntreab`,
din c\nd \n c\nd: Cum s` facem asta mai
bine? Care s\nt cele mai bune canale de co-
municare? {i facem [i acest lucru. {i \n al
treilea r\nd, partea care poate reprezint` cel
mai mult mandatul nostru este cea de comu-
nicare, unde priorit`]ile de comunicare se
stabilesc la Bruxelles, pentru \ntreaga Uniu-
ne, [i s\nt completate apoi cu priorit`]i loca-
le, \n fiecare stat membru. 

România nu are o for]` politic` puternic`
explicit eurosceptic`, spre deosebire de multe
alte state membre. Crede]i c` se va men]ine a-
ceast` situa]ie?

Cred c` da, din mai multe motive: oric\t
de critici am fi, orice persoan` de bun` cre-
din]`, c\nd trage linia, chiar dup` ace[ti [ap-
te ani \n care nu s-a mers poate tot timpul
\ncolonat \n aceea[i direc]ie, vede c` bilan]ul
este mai degrab` pozitiv. Sigur, totul este per-
fectibil. Pe de alt` parte, \ntr-o mare m`sur`,
sprijinul pentru o guvernan]` european`
poate veni [i dintr-o dezam`gire fa]` de
guvernan]a na]ional`. Exist` acest trend pe
care \l vedem \n toat` Europa [i \n lume: vo-
tul negativ. Oamenii s\nt din ce \n ce mai ne-
satisf`cu]i de serviciile politice pe care le pri-
mesc de la clasa politic`. {i atunci \[i pun spe-
ran]ele \n al]i actori importan]i, [i Uniunea
European`, desigur, este un actor important.

Marin Lessenski este un expert bulgar, in-
vitat la conferin]a organizat` de dumnea-
voastr`, la zece ani de la extinderea din 2004.
El spunea c`, \n medie, bulgarii au mai mare
\ncredere \n institu]iile europene dec\t ceilal]i
europeni, \n schimb, se simt mai pu]in euro-
peni. Crede]i c` s\ntem \n aceea[i situa]ie?

Cred c` sentimentul mai slab de aparte-
nen]` european` se leag` mai degrab` de
campania media antimigran]i din unele sta-
te membre, unde românii [i bulgarii au fost
pe nedrept viza]i. Pe de alt` parte, conteaz`
[i ce au g\ndit cei care au r`spuns la aceast`
\ntrebare, dac` ei s-au referit la ei ca per-
soan` sau ca na]ie. De exemplu, românii nu
se simt europeni, dac` se uit` la vecin, care
nu se comport` european, chiar dac` cel care
r`spunde se consider` o minoritate proeuro-
pean`, \ntr-o majoritate care nu se comport`
european. Exist` \ns` un discurs \n România
despre „noi“ (românii) [i „ei“ (europenii), \n
care „ei“ s\nt \ntotdeauna mai buni dec\t
„noi“ – de unde apare un complex de inferio-
ritate. {i m` \ntorc la provoc`rile Reprezen-
tan]ei: va trebui un act de onestitate \n co-
municarea Uniunii Europene ca un loc nu
perfect, ci imperfect, perfectibil. Am auzit, de
mai multe ori, expresia: „a[a ceva \n alt` ]a-
r` nu s-ar fi \nt\mplat“ [i am [ansa de a fi
lucrat [i \n Bruxelles, [i \n alte ]`ri, [i de a
avea acces la informa]ii care veneau din alte
]`ri. Astfel de lucruri se \nt\mpl` [i \n alte
]`ri. Asta nu \nseamn` c` e OK, dar [i acolo
Comisia are o reac]ie prompt`.

A[ vrea s` \nchidem cercul, revenind la
dialogul cu secretara dvs. Modul \n care s-a
raportat la dvs. ca etnic român arat` c`, pen-
tru ea, avea]i ceva de demonstrat.

Cu asta se confrunt` to]i românii care
muncesc \n str`in`tate, nu numai \n insti-
tu]ii – \ncep\nd de la v\nz`toare, zidar [i
babysitter, p\n` la comisarul român. Fiecare
român trebuie s` demonstreze c` este altfel
dec\t „portretul robot“ creat de mass-media.
Dar, \ncetul cu \ncetul, se schimb` [i acest
portret, conteaz` foarte mult experien]a per-
sonal`.

a consemnat Cristian GHINEA
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„Va trebui un act de onestitate 
\n comunicarea Uniunii Europene.“

„Exist` un discurs \n care «ei» s\nt
\ntotdeauna mai buni dec\t «noi»“
interviu cu Angela FILOTE, [efa Reprezentan]ei Comisiei Europene \n România

A fost [efa Departamentului de Comunicare al Delega]iei Comisiei Eu-
ropene, \n vremea lui Jonathan Scheele. Apoi a lucrat, vreme de c\]iva
ani, \n delega]iile UE din Turcia [i Egipt, a fost la Bruxelles purt`tor de
cuv\nt al Comisarului pentru Extindere [i, recent, Angela Filote a preluat
conducerea Reprezentan]ei Comisiei din România.

„Va trebui un act de
onestitate \n comunicarea

Uniunii Europene 
ca un loc nu perfect, ci
imperfect, perfectibil.“

ANGELA FILOTE



P rin 2010, \n grupul nostru de tineri
profesioni[ti, pasiona]i de Uniunea
European`, aveam o dilem` con-

stant` legat` de România \n UE: ne \ntre-
bam cum este posibil ca subiectele legate de
politicile europene s` fie at\t de inexact pre-
zentate sau, pur [i simplu, cu totul absente
din mass-media româneasc`, fie ea pres`
scris`, online, televiziuni sau radio. De ce
chiar [i media de calitate era mai interesat`
s` prezinte, spre exemplu, ultimele gafe ale
unor europarlamentari cu totul marginali,
dec\t s` vorbeasc` despre lucrurile cu ade-
v`rat importante care aveau loc la Bruxelles
[i cu care se \nt\mpla ca noi s` avem un con-
tact c\t se poate de direct? Nu era vorba doar
de ni[te preocup`ri intelectuale care \i afec-
tau doar pe pasiona]ii din ni[a afacerilor eu-
ropene, ci de lucruri concrete [i foarte impor-
tante: regulamente [i directive care consti-
tuie aproximativ 70% din legisla]ia apli-
cabil` \n România, alocare de fonduri, nego-
cieri pe subiecte complexe, care afecteaz` nu
doar statul, ci via]a de zi cu zi a românilor,
\n mod direct. Dup` ce ne aruncasem \n pro-
iectul de integrare european` cu un record
de aproape 90 de procente cot` de aprobare
fa]` de UE, 1 ianuarie 2007 ne g`sea \ncre-
meni]i \n proiect: „[i acum ce-o s` facem?“

R`spunsul la dilem` nu putea fi redus
doar la a-i \nvinov`]i pe jurnali[ti pentru c`
s\nt interesa]i mai mult de pove[tile care
v\nd sau la a reitera eterna poveste cu de-
p`rtarea „birocra]iei bruxelleze“ de via]a de
zi cu zi a simplilor cet`]eni. Fire[te c` exist`
o doz` de adev`r \n cele dou` argumente, \n-
s` acestea s\nt doar v\rful aisbergului. Rea-
litatea este c` aderarea la Uniunea Euro-
pean` fusese partea u[oar`. Înv`]area UE
era mult mai grea, iar lipsa ei ar fi fost cu
siguran]` periculoas`, duc\nd invariabil c`-
tre dezam`gire, resemnare [i necombativi-
tate. Or, la Bruxelles, s` fii combativ, s` fii
original, s` vii cu idei inovatoare este funda-
mental, altfel risc\nd s` stai degeaba la ma-
sa celor 28 [i apoi s` te pl\ngi c` e[ti ]ar` de
m\na a doua. Probabil c` scenariul pare fa-
miliar multora.

I deea cre`rii organiza]iei Europuls [i,
mai t\rziu, a forumului Eurosfat a venit
pe acest fond \n care integrarea \n U-

niunea European` stagna, \n care interesul
fa]` de politicile europene era apropiat de
zero [i \n care cet`]enii se dezangajau, din
ce \n ce mai mult, fa]` de Europa, \n condi-
]iile \n care nu doar c` nu curgea lapte [i
miere, a[a cum se a[tepta, dar o criz` eco-
nomic` tocmai \ncepea. Riscurile dezumfl`rii
bulei euroentuziasmului erau extrem de
mari [i puteau duce nu doar la euroscepti-
cism, ci, [i mai grav, la respingerea mo-
delului occidental, adev`rata miz` la nivelul
societ`]ii române[ti.

Ideea Europuls era simpl`: vom aduce
aportul nostru la a nu mai fi „noi [i Europa“,
ci „noi \n Europa“, prin crearea unei platfor-
me de expertiz` care s` func]ioneze ca un
liant \ntre Bruxelles [i România [i care s`
contribuie la o mai bun` \n]elegere a Uniunii
Europene.

Organiza]ia a manageriat evenimentul
numit Eurosfat, \ncadrat tocmai \n acest pro-
iect, pe termen lung, de \n]elegere [i de a-
propiere \ntre români [i Europa. Mai con-
cret, ideea la baza Eurosfat a fost [i este a-
ceea de a avea un forum anual bine stabilit,
\n care to]i cei care tr`iesc [i fac s` tr`iasc`
cet`]enia european` particip` activ la dez-
batere, contribuind astfel la diseminarea nu
doar a ceea ce numim, \n termeni generici,
„spirit european“ – de fapt, setul de valori pe
care este cl`dit` lumea liber` occidental` –, ci
[i a \n]elegerii practice a politicilor europene.

Prima edi]ie a forumului Eurosfat a avut

loc pe 15 martie 2013 [i putem spune c` am
fost surprin[i de interesul pe care l-a susci-
tat. Peste 600 de exper]i, politicieni, antre-
prenori, oameni de afaceri [i studen]i au par-
ticipat, atunci, la cele zece dezbateri care au
avut loc pe durata unei zile \ntregi, \n cadrul
c`rora s-au abordat subiecte esen]iale, de ac-
tualitate pentru România [i pentru Uniune,
precum criza economic`, aderarea la zona
euro, agricultura, politicile energetice, pro-
tec]ia datelor personale.

Convingerea noastr` este c`, de[i Uniu-
nea European` a fost creat` de elite, ea nu
poate fi un proiect durabil dec\t cu implica-
rea ra]ional` [i emo]ional` a cet`]enilor.
Tocmai de aceea, abordarea noastr` a favo-
rizat un tip de dezbatere participativ`, \n ca-
re cet`]enii s` fie c\t mai mult asculta]i [i im-
plica]i \n cadrul discu]iilor, astfel \nc\t s`
poat` avea un aport c\t mai consistent la de-
rularea dialogului. De[i exerci]iul dezbaterii
are o valoare \n sine, poten]area lui vine din
aplicarea sa \n pozi]iile [i politicile promo-
vate de reprezentan]ii români \n institu]iile
europene. De aceea, dup` Eurosfat a urmat
un exerci]iu de sintetizare a principalelor
concluzii din cadrul dezbaterilor, care au fost
puse \mpreun` \ntr-un raport [i prezentate
eurodeputa]ilor români [i reprezentan]ilor
guvernamentali de la Bruxelles [i Bucure[ti,
\n cadrul unei conferin]e organizate la Par-
lamentul European.

Valoarea Eurosfat vine [i din mesajul pe
care simpla sa existen]` \l transmite c`tre
public. Acela c` exist` un loc unde oricine
poate veni \n fiecare an s` \[i spun` opiniile
despre România european`, s`-[i exprime
frustr`rile, s` explice problemele pe care le
\nt\lne[te, c\t [i s` dezbat` solu]ii. Probabil
c` nimic nu poate legitima mai mult o con-
struc]ie politic` dec\t \ncrederea pe care un
cet`]ean i-o acord`, iar acest lucru devine po-
sibil c\nd vocea sa este ascultat` [i opiniile
sale s\nt luate \n considerare. Noi vrem s`
credem c` s\ntem unii dintre cei care faci-
liteaz` acest proces de formare a unui spa]iu
public european, a unui sfat european care
s` construiasc` treptat \ncrederea \ntr-o no-
u` Europ` a cet`]enilor. Îns` pentru aceasta
este nevoie de consisten]` [i de continuitate,
ceea ce duce la nevoia de a dezvolta Eurosfa-
tul [i de a-i imprima o existen]` peren`..

Edi]ia a doua Eurosfat, care a avut loc pe
7 aprilie 2014 [i la care Centrul Român de
Politici Europene s-a raliat \n calitate de
coorganizator, a fost centrat`, \n mod natu-
ral, pe alegerile europene din 25 mai. Spu-
nem „\n mod natural“, din mai multe motive.
Primul este acela c` alegerile reprezint` u-
nul din rarele momente \n care cet`]enii au
p\rghia influen]`rii directe a cursului Uniu-
nii Europene. Din p`cate \ns`, prea pu]ini
aleg s` fac` uz de acest drept, din cauza fap-
tului c` nu \i \n]eleg miza. Al doilea motiv
este c`, \nc` din 1979, data primelor alegeri
directe pentru Parlamentul European, agen-
da de campanie a candida]ilor avea prea pu-
]in a face cu Uniunea European` [i prea
mult – cu treburi interne ale fiec`rui stat
membru, prea pu]in relevante pentru ce ur-
ma s` se \nt\mple la nivelul institu]iilor eu-
ropene. În sf\r[it, al treilea motiv este [i cel
mai inovator [i ]ine de posibilitatea acordat`
cet`]enilor europeni de a decide compozi]ia
Comisiei Europene prin alegerea pe care o
vor face pentru Parlamentul European. De
altfel, aceast` apropiere de cet`]eni [i demo-

cratizarea institu]iilor reprezint` marele pa-
riu strategic al Uniunii Europene, din ultimii
ani. Cum fiecare mare familie politic` euro-
pean` [i-a desemnat candidatul pentru [efia
Comisiei, cet`]enii nu vor vota doar pentru
lista \nchis` a partidelor na]ionale, ci,
indirect, [i pentru candidatul acestora la
[efia Executivului european, ceea ce reprezin-
t` un pas istoric pentru Uniunea European`,
\n direc]ia democra]iei reprezentative.

Eurosfat 2014 a \ncercat s` r`spund` a-
cestor provoc`ri [i de aceea a adus fa]` \n fa-
]` candida]i din toate partidele na]ionale,
pentru a dezbate \mpreun` cu cet`]enii [i so-
cietatea civil` despre teme europene de in-
teres pentru România – precum agricultura,
economia, aderarea la Schengen, protejarea
democra]iei [i a statului de drept sau mobi-
litatea românilor pe pia]a european` a mun-
cii. În plus, am \ncercat s` mergem [i mai de-
parte [i s` d`m forumului o anvergur` eu-
ropean`, prin organizarea unei dezbateri
\ntre liderii principalelor partide politice eu-
ropene, printre care s-a aflat [i Guy Verhof-
stadt, candidatul desemnat al liberalilor eu-
ropeni la pre[edin]ia Comisiei Europene [i
unul dintre cei mai importan]i lideri politici
europeni ai ultimilor ani.

Cet`]enia european` [i sentimentul a-
partenen]ei la familia european` se formea-
z` \n timp, iar condi]ia sine qua non pentru
a avea succes \n acest demers este de a pro-

mova, pe scar` c\t mai larg`, valorile lumii
la care aspir`m, adic` o cultur` a dialogului,
respectul pentru reguli, ideea de libertate [i
de societate deschis`, cultura meritocra]iei
[i nevoia cunoa[terii. Deocamdat` \ns`, ce ni
se pare c` domin` \n tabloul României eu-
ropene este frustrarea. Frustrarea de a fi pe
h\rtie a [aptea putere \n Uniunea Europea-
n`, dar, \n realitate, de a fi printre ultimele
la absorb]ia fondurilor europene, de a nu a-
vea \nc` dreptul deplin de a c`l`tori sau lu-
cra liber, de a avea constant cet`]eni români
trimi[i \napoi \n ]ar`, din marile capitale eu-
ropene. De[i aceste frustr`ri s\nt c\t se poate
de justificate, ar fi o gre[eal` s` le conside-
r`m ni[te pietre ag`]ate iremediabil de g\tul
românilor sau sculptate \n frunte de biro-
cra]ii de la Bruxelles ori de partenerii din
cele 27 de state membre. Ele s\nt rezultatul
unor probleme specifice, pe care, cu siguran-
]`, ne st` la \ndem\n` s` le remediem. La
Eurosfat, \ncerc`m tocmai ca, prin dialog [i
dezbatere, s` transform`m aceste frustr`ri
\n [antiere de lucru pe care reprezentan]ii
români din institu]iile europene, inclusiv vii-
torii europarlamentari, s` lucreze, \n urm`-
torii cinci ani, al`turi de societatea civil`, de
exper]i [i, nu \n ultimul r\nd, de cet`]eni.

P ariul pe care \l avem este unul care
necesit` dedicare, r`bdare [i mult`
munc`, dar România european`, pe

care o \ntrevedem la orizont, ne motiveaz`
s` continu`m eforturile, astfel c` sper`m ca
Eurosfat s` devin`, cu fiecare an, un forum
de discu]ii recunoscut, unde românii s` \[i
poat` exprima opiniile, frustr`rile [i solu]iile
fa]` de Uniune [i s` participe astfel la con-
struc]ia Europei de m\ine.

Alin Cristian Mitu]` este directorul Euro-
puls. A studiat afacerile europene la Sciences Po –
Institutul de Studii Politice din Paris [i a lucrat
la Consiliul UE [i la Parlamentul European.
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Alin Cristian MITU}~

„Frustrarea de a fi pe h\rtie 
a [aptea putere \n UE, dar, 

\n realitate…“
de ce este nevoie de Eurosfat

Riscurile dezumfl`rii 
bulei euroentuziasmului.

„De[i Uniunea European` 
a fost creat` de elite, 

ea nu poate fi un proiect durabil
dec\t cu implicarea ra]ional` 
[i emo]ional` a cet`]enilor.“

„Ce ni se pare c` domin` 
\n tabloul României europene

este frustrarea.“



C \nd vrei s` faci bilan]ul ultimilor [apte
ani [i s` pui pe h\rtie ce-a f`cut UE
\n România sau cum s-a schimbat

România de c\nd a intrat \n UE, g`se[ti o lis-
t` lung` de teme, mize, legi, reforme, politici.
S\nt importante fiecare \n parte, \ns` dou`
mari teme au dominat ultimul deceniu al ce-
lei mai tinere democra]ii europene – cum
mai \ncerc`m s` scuz`m România \n discu-
]iile cu criticile Occidentului: banii de la UE
[i dreptatea! Cum s` c\nt`re[ti care din cele
dou` e mai important`? Economia, nivelul de
trai, satul românesc [i agricultura depind de
banii UE. Da, dar f`r` institu]ii care s` func-
]ioneze corect, independent [i eficient, banii
UE s\nt folosi]i electoral, prost [i/sau frau-
dulos. 

Justi]ia, independen]a plus reformarea
ei, ca [i lupta \mpotriva corup]iei r`m\n, a-
[adar, cele mai grele probleme \nc` de rezol-
vat pentru România. {i mai e ceva. În cur\nd,
banii de la UE vor veni doar dac` valorile
fundamentale ale clubului \n care am intrat
vor fi respectate. Vremea celor care g\ndesc
\n cheia „Vrem de la UE doar bani de auto-
str`zi, mai l`sa]i-ne cu statul de drept“ se va
termina.

România intr`, a[adar, \n 2007, \n Uniu-
nea European`, cu rezerve pe capitolul jus-
ti]ie [i anticorup]ie [i este acceptat` cu con-
di]ia vestitului instrument – Mecanismul de
Cooperare [i Verificare (MCV). A fost asu-
mat, a fost meritat, a fost eficient [i a ajutat
România. {i da, evenimentele din vara lui
2012 au demonstrat c` \nc` mai este nevoie
de el. Într-o prezentare f`cut` la evenimen-
tul organizat de Reprezentan]a Comisiei
Europene \n România, la mijlocul lunii apri-
lie – „Dup` zece ani…“, Laura {tefan, expert
anticorup]ie, a f`cut o sintez` a ceea ce a
schimbat UE \n România, cu instrumente-
le ei pe justi]ie [i stat de drept. „În ceea ce
prive[te reforma justi]iei [i lupta \mpotriva
corup]iei, se poate vedea c` s-au \nt\mplat
lucruri m`re]e [i c` exist` diferen]e majore
fa]` de perioada anterioar` ader`rii la
Uniunea European`“, a spus {tefan.

O alt` concluzie important`: s\nt pu-
]ine state membre UE care s`-[i pu-
n` \ncrederea \n institu]iile antico-

rup]ie a[a cum o face România. De altfel, un
apropiat – apolitic [i cu o meserie tehnic` –
\mi spune, zilele trecute, dup` ce m-a bom-
bardat toat` diminea]a cu link-uri despre un
caz de corup]ie pe care \l urm`rea \n pres`:
„Auzi, fat`, dac` DNA `sta [i-ar face partid,
io l-a[ vota!“ {i nu e vorba doar de \ncredere.
E vorba de construc]ia unor institu]ii eficien-
te, precum DNA [i ANI, care au f`cut din an-
ticorup]ie o performan]`.

{i a mai f`cut ceva UE, cu legile [i
MCV-ul ei. {efi de institu]ii, baroni locali sau
na]ionali, mini[tri [i adjunc]ii lor dau soco-
teal` [i trebuie s` explice (uneori, \n anchete
penale) despre folosirea banului public. „În
aceast` perioad`, ne afl`m \n situa]ia de a
inventa un mod de a func]iona normal, \n in-
teriorul unui stat de drept. Este important
s` reu[im s` coagul`m, \n interiorul ]`rii, o
rezisten]` la schimbarea neadecvat` [i la a-
nularea progreselor f`cute p\n` acum, pro-
grese care s\nt extraordinare \n cei zece ani
de la aderarea la Uniunea European`“ – a
mai spus Laura {tefan.

C\t mai ave]i nevoie 
de presiune extern`?

Rezisten]a din interiorul ]`rii – cheia so-
lu]iei problemei. Din zbaterile [i isteriile te-

levizate, e greu s` \n]elegi unde [i mai ales
cum trebuie c`utate solu]iile pentru Ro-
mânia 2020. Membrii clubului \n care Româ-
nia a intrat – statele membre vechi ale UE
– se [i ne \ntreab`: P\n` c\nd crede]i c` ve]i
mai avea nevoie de presiunea extern` a UE
[i a Bruxelles-ului? Aceast` \ntrebare, pus`
recent de un diplomat str`in, g`se[te cu greu
r`spuns la Bucure[ti. „Dac` nu era Bruxel-
les-ul furau `[tia ca \n codru“, „Doar Bruxel-
les-ul \i mai opre[te“ – s\nt doar c\teva din
remarcile, adev`rate de altfel, ale pesimi[-
tilor din spa]iul public. Am g`sit \ns` un
foarte bun r`spuns la \ntrebare, adres\nd-o
unui alt diplomat str`in – România nu va
mai avea nevoie de presiune extern` atunci
c\nd presiunea intern` a societ`]ii civile,
asumat` [i acceptat` de toate partidele po-
litice, va fi suficient de puternic` [i eficient`.

P`i, nu url`m destul? S\nt televiziunile
(etichetate „b`siste“), s\nt ziarele (tot „b`-
siste“) unde jurnali[ti cu experien]` au f`cut
o a doua profesie din a comenta, a discuta,
a ap`ra justi]ia, pe procurorii [i pe judec`-
torii ambi]io[i, independen]i, eficien]i. Mai
s\nt [i ONG-uri (etichetate „macoveiste“
[i/sau „b`siste“), care scriu, analizeaz`, vo-
cifereaz`. Nu o fi destul? Nu. Societatea ci-
vil` [i politicul trebuie s` asume \mpreun`
aceast` misiune.

Statul de drept, 
variante electorale

O alt` discu]ie, de dat` recent`, cu poli-
ticieni, din care am s` v` relatez c\teva pa-
saje, ne arat` c` statul de drept nu e \n si-
guran]`, [i mai e nevoie de timp p\n` ca pre-
siunea intern` s` \nlocuiasc` Bruxelles-ul. 

7 aprilie 2014, Eurosfat – cel mai impor-
tant forum de dezbateri pe teme europene,
la Bucure[ti, Palatul Parlamentului. Una
din cele mai actuale teme \n UE – „Proteja-
rea democra]iei [i a statului de drept: ce in-
strumente la nivel european?“ – este adus`
\n discu]ie [i \ncurajat` deopotriv` de fun-
da]iile germane „Friedrich Ebert“ (de st\nga)
[i „Konrad Adenauer“ (de dreapta). Invita]i
pe scen`: candida]i pentru Parlamentul Eu-
ropean, din toate partidele cu [anse, [i can-
dida]i experimenta]i, de la st\nga p\n` la
dreapta politicii române[ti. Întreb`rile mo-
deratorilor: directe, concentrate, f`r` simpa-
tie politic`.

Prima \ncercare: România are MCV de
cinci ani, cum v`d partidele dvs. acest instru-
ment? 

C`t`lin Ivan (candidat PSD): „Este un
deziderat s` sc`p`m de aceast` vulnerabili-

tate. Este, evident, un instrument util. Jus-
ti]ia din România are nevoie de un astfel de
mecanism, \ns` el a fost mai cur\nd un in-
strument de verificare [i mai pu]in de coope-
rare.“ Adaug` [i faptul c` nu e corect c` \l
avem doar noi, c` de ce nu e \n toate statele
membre, iar ca s` nu fie discriminare dac`
tot se \nc`p`]\neaz` UE s`-l p`streze, atunci
s`-l pun` la toate statele membre.

Monica Macovei (candidat PDL):
„MCV a sus]inut [i a p`strat institu]ii \n Ro-
mânia. Dac` nu exista MCV, ast`zi nu mai
aveam nici DNA, nici ANI, nici anchete cu
politicieni. Nu e nici o discriminare. C\nd au
intrat \n UE, at\t Bulgaria, c\t [i România
[i-au asumat acest lucru.“ Macovei le r`s-
punde [i celor care vor „s` sc`p`m de MCV“:
„E simplu. Sc`p`m numai atunci c\nd tot ce
scrie acolo e ireversibil.“

Norica Nicolai (candidat PNL):
„MCV-ul ne-a creat o vulnerabilitate de or-

din politic: aderarea la Schengen. Trebuie s`
existe standarde comune pentru administra-
rea justi]iei.“ Pledeaz` pentru \ncetarea a-
cestui mecanism.

Cristian Preda (candidat PMP):
„I-am mai auzit pe al]ii spun\nd c` este un
mecanism discre]ionar. Nu e adev`rat. Este
un instrument necesar [i a fost util. MCV
trebuie \n]eles \n termeni de angajament, [i
nu de autoritate. Preda explic` [i faptul c`,
recent, acest mecanism a fost \mbog`]it (Co-
misia European` a adoptat, \n martie anul
acesta, un cadru nou pentru abordarea ame-
nin]`rilor sistemice la adresa statului de
drept, \n oricare dintre cele 28 de state
membre ale UE – n.n.).“ „MCV ar trebui s`
fie [i mai riguros, [i mai sever“ – a mai spus
Preda.

Concluzia: MCV – \ncotro? 2-2
Provocarea merge mai departe. Este su-

ficient [i eficient acest nou instrument al
Bruxelles-ului ca r`spuns la amenin]`rile
privind statul de drept? Candida]ii din
partidele aflate la putere au repro[uri de
f`cut acestui nou instrument al Comisiei
Europene. „Interven]iile de la Bruxelles ]in
de culoarea politic`. Nu cred c` cei de acolo
de]in adev`rul absolut. Exist` un cadru
transparent [i obiectiv? Mecanismul prin
care Comisia European` \[i culege infor-
ma]iile nu este transparent“ – apreciaz`
C`t`lin Ivan.

M onica Macovei spune c` acest meca-
nism e necesar, exist` un cadru
clar \n care Comisia poate ac]iona.

Iar apoi explic` publicului ce \nseamn` sta-
tul de drept. „Ce s-a \nt\mplat \n vara lui
2012, de exemplu, a fost o lovitur` dat` sta-
tului de drept. Iar acestea au fost fapte, nu
opinii. Statul de drept \nseamn` lege egal`
pentru to]i (boga]i [i s`raci), \nseamn` s` nu
schimbi legea c\nd nu-]i convine, \nseamn`
lege egal` pentru cet`]eni [i politicieni.“

Bianca Toma este cercet`toare \n cadrul
Centrului Român de Politici Europene (www.
crpe.ro).
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„Auzi, fat`, dac` DNA `sta [i-ar face partid, 
io l-a[ vota!“

Bianca TOMA

Candida]ii fa]` cu statul de drept

„Statul de drept \nseamn`
lege egal` pentru to]i (boga]i [i

s`raci), \nseamn` s` nu schimbi
legea c\nd nu-]i convine,

\nseamn` lege egal` pentru
cet`]eni [i politicieni.“  

MONICA MACOVEI

„MCV-ul ne-a creat o
vulnerabilitate de ordin politic:

aderarea la Schengen.“

NORICA NICOLAI

„Partidele politice [i
autorit`]ie guvernamentale s`

respecte independen]a
sistemului judiciar; asumarea
angajamentului de a impune
sanc]iuni disciplinare tuturor

membrilor de guvern sau de
partid care submineaz`

credibilitatea judec`torilor.“ 

„Lista lui Barroso“,
12 iulie 2012



Î n vreme ce entuziasmul integr`rii \n
UE s-a cam spulberat din cauza crizei
care a acoperit aproape toat` perioada

postaderare, politicienii populi[ti ofer` pu-
blicului gur`-casc` un nou „model“ social [i
economic: abandonarea t`cut` a Occidentu-
lui [i g`sirea unor solu]ii „alternative“, pre-
cum rela]iile mai str\nse cu China sau Rusia,
care s` aduc` investi]ii [i s` umple miraculos
buzunarele unei popula]ii s`r`cite, \n caz c`
Occidentul ne p`r`se[te, exasperat. C` nu e
un scenariu fantezist, o arat` evolu]iile schi-
]ate de guvernul Orbán \n Ungaria vecin`.
În realitate, avem aici de-a face cu o fals` di-
lem`: UE [i SUA nu ne \mpiedic` nici acum
s` atragem investi]ii din Rusia sau China,
\n acelea[i condi]ii \n care joac` pe pia]` [i
companiile europene sau americane. Op]iu-
nea pe care o prezint` politicienii – „dac` nu
ne vrea Occidentul, atunci ne vrea Orientul“
[i „n-avem nevoie s` ne vindem ]ara UE sau
SUA“ – e doar o escamotare pentru public a
consecin]elor dezastruoase pe care le-ar avea
\nc`lcarea regulilor statului de drept, explo-
zia corup]iei [i eliminarea anticorpilor din
justi]ie, un risc real anul acesta din cauza
marilor dosare de corup]ie ajunse la scaden-
]`. Regulile pe care le impun UE [i SUA, ]i-
n\nd de continuarea luptei anticorup]ie, s\nt
\n beneficiul nostru, nu al lor. Renun]area
la direc]ia occidental` cu tot ce presupune ea
– adic` nu \n viziunea „meniu“ pe care o \n-
]eleg unii: noi alegem doar ce vrem din UE,
anume fondurile, [i l`s`m \n farfurie statul
de drept – ar avea consecin]e grave, at\t eco-
nomice, printr-un posibil boicot, c\t [i prin
faptul c`, din abandonarea anticorup]iei
„impuse din afar`“, principalii pierz`tori
s\ntem noi, „cei 99%“.

nn  Ce ne dorim noi, de fapt? Un sondaj
recent arat` c` aproape jum`tate din români
(45%) regret` comunismul. Un asemenea re-
zultat pare s` sugereze c` românii s-au s`-
turat de o tranzi]ie care nu se mai sf\r[e[te
[i ar dori mai cur\nd \ntoarcerea la un regim
autoritar [i o economie centralizat`, pe care
[i le amintesc roman]at din tinere]e. De fapt,
oamenii s\nt par]ial dezam`gi]i c` România
nu avanseaz` pe m`sura a[tept`rilor de la
\nceputul unei tranzi]ii dureroase: am ajuns,
cu chiu, cu vai, \n UE de [apte ani, dar tot
nu tr`im ca \n Germania. Cu toate acestea,
este esen]ial s` nu uit`m de unde am pornit
\n 1989, realmente: de la binecuv\nt`rile ne-
sf\r[itului stat la coad`, ale frigului [i ale t`-
ierii de curent; [i, c`, de fapt, noi ne-am dori
ca, \n anii ace[tia, s` ardem etape de moder-
nizare, prin care alte ]`ri au trecut \n c\teva
decenii, un lucru dificil [i ambi]ios, [i care
va mai dura mul]i ani de acum \ncolo, dar
care nu e imposibil.

L `s\nd la o parte percep]ia subiectiv`
a lui „\nainte era mai bine“, realitatea
e c`, \n ciuda unei tranzi]ii dureroase

\n anii ’90, standardul nostru de via]` s-a \m-
bun`t`]it substan]ial. De pild`, PIB-ul pe
cap de locuitor s-a dublat \ntre 1992 [i 2008,
iar num`rul de autoturisme a crescut de 3,6
ori din 1990 p\n` azi (dup` o analiz` a Con-
siliului Concuren]ei). În Bucure[ti, ne apro-
piem de media european` la ambii indica-
tori. Ar fi nedrept s` spunem c` nu o ducem
mai bine dec\t \nainte, c\nd, \n propriul a-
partament, cu greu se mai poate g`si vreun
obiect dinainte de 1989 care s` nu fi fost \n-
locuit \ntre timp cu unul mai modern, mai
pu]in ur\t [i mai func]ional. Bunurile noas-
tre s\nt cump`rate dintr-o pia]` liber`;
\nainte de ’89, un televizor color cu 100 de
canale sau o mobil` de culoarea dorit` nu
s-ar fi g`sit, nici cu bani, nici cu pile, nici cu
stat la coad`. Dar n-am fi ajuns la nivelul re-
lativ de azi de bun`stare dac` n-am fi pre-
luat modelul capitalist liberal al economiilor
occidentale, care ne-a dat alegere, economic`
[i politic`, a deschis o pia]`, a atras investi]ii.
La fel, cre[terea economic` [i atingerea unor
standarde democratice (cum ar fi libertatea
de exprimare sau pluralismul politic, chiar

a[a distorsionate [i abuzate cum s\nt ele la
noi) n-ar fi fost posibile dac` ne-am fi izolat
[i nici dac` ne-am fi \ndreptat spre modele
autoritare tip Rusia sau China. C` exist` o
leg`tur` direct` \ntre modelul capitalist [i

democratic occidental, pe de o parte, [i dez-
voltare economic`, pe de alt` parte, o putem
observa uit\ndu-ne la ]`rile din jur. Între ve-
cinii no[tri, cu c\t s-a mers mai repede spre
Occident [i valorile sale, [i cu c\t desprinde-
rea de influen]a estic` a fost mai rapid`, cu
at\t [i evolu]ia economic` [i democratic` a
]`rii respective a fost mai spectaculoas`.
Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, statele
baltice, Slovenia, mai angajate pe drumul re-
formelor [i pe tranzi]ia rapid` spre economia
de pia]`, nu au irosit primii [apte ani ai tran-
zi]iei ca România, Bulgaria sau Albania [i au
intrat \n UE cu trei ani mai devreme dec\t
noi, r`m\n\nd [i azi cu un avans economic
consistent fa]` de noii intra]i.

În acest timp, Ucraina, Moldova, Cauca-
zul de Sud, Serbia, Albania etc. r`m\n cu de-

calaje importante fa]` de statele dezvoltate
[i cu probleme majore de func]ionare at\t a
economiei, c\t [i a statului de drept. Mai
mult, pentru cine a sim]it-o pe pielea lui, \n
regiunea noastr`, op]iunea Occident vs Ru-
sia e deseori alegerea dintre libertate [i
[antaj, mai brutal sau mai cu fereal`. Occi-
dentul niciodat` nu [antajeaz`, nu for]eaz`
o ]ar` s`-[i schimbe priorit`]ile, prin ame-
nin]`ri; Rusia \ns` amenin]` cu sanc]iuni
economice de fiecare dat` c\nd cineva din
zona pe care o percepe ca fiind „sub influen]a
sa“ vrea s`-[i sporeasc` leg`turile cu Occi-
dentul, f`r` permisiune prealabil` (a se ve-
dea povestea Moldovei cu vinurile, a Litua-
niei cu laptele, a Ucrainei [i a altor ]`ri din
Estul Europei cu gazul). Cu Occidentul, op-
]iunea de a avea rela]ii economice [i politice
e consensual`. Vrei s` intri \n r\ndul ]`rilor
dezvoltate [i democratice [i s` faci afaceri cu
ele, trebuie doar s` \ndepline[ti ni[te prin-
cipii, acelea[i pentru toat` lumea, [i care nu
se schimb` \n timp (de pild`, respectarea
drepturilor omului, minime standarde eco-
nomice, reciprocitate \n rela]iile comerciale).
C\nd am negociat s` intr`m \n UE, a fost c`
am vrut noi [i a fost \n beneficiul nostru s`
ader`m la un set de principii democratice [i
la economie [i circula]ie liber`; nu ne-a
str\ns nimeni cu u[a, amenin]\ndu-ne c` alt-
minteri ne ]ine \n frig. „Condi]ionalit`]ile“
negociate cu UE \nainte de aderare nu s\nt
\n „beneficiul Uniunii“ [i \n „detrimentul
nostru“, ci, dimpotriv`, s\nt angajamente de
respectare a unor reguli elementare, demo-
cratice, de pia]` liber`, de stat de drept, din
care, \n primul r\nd, publicul iese \n c\[tig.
Tocmai din cauz` c` este consensual`, liber`,
orientarea c`tre Occident nu \nseamn` ex-
clusivitate: numai Rusia, \n regiunea asta,
g\nde[te \n termeni de „cine nu este cu mine

este \mpotriva mea“. În calitate de membru
UE, nu for]eaz` nimeni Guvernul României s`
nu \ncheie acorduri, \n]elegeri, afaceri, [i cu
state ca Rusia [i China, sau cu firme de acolo.
Doar c` aceste \n]elegeri trebuie s` fie com-
plementare, nu alternative, [i trebuie s` res-
pecte regulile la care ne-am angajat, adic`, de
pild`, f`r` distorsionarea concuren]ei care s`
dezavantajeze firmele europene \n pia]a unic`.
Nu putem da ajutor de stat unei firme din
China, [i nici nu putem construi vreun
monopol Gazprom \n vreun col] din pia]a
unic` de energie. Este evident c` am ie[it \n
c\[tig din orientarea c`tre Occident, [i am fi
ie[it [i mai bine, dac` n-am fi [ov`it, p\n` spre
sf\r[itul anilor ’90, cu reforme la jum`tate.

Azi, România este foarte integrat` eco-
nomic cu Occidentul [i economia româneasc`
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Op]iunea Occident vs Rusia e deseori alegerea 
dintre libertate [i [antaj, mai brutal sau mai cu fereal`.

Otilia NU}U    Sorin IONI}~

Costurile op]iunii non-Occident

nn  Studiu de caz: dl X din Finlanda.
Dl X este reprezentantul unei firme finlan-
deze care analizeaz` dac` s` fac` investi]ii
\n România, \ntr-un domeniu \n care exist`
cerere [i oportunit`]i bune de afaceri. Ob-
serv` pia]a local` de aproximativ [apte ani,
imediat dup` aderarea României, f`r` a se
hot`r\ s` fac` investi]ia. Motivul pentru ca-
re nu risc` este c` reglement`rile i se par
haotice: se schimb` mult prea des Codul
Fiscal, legisla]ia muncii, dar [i reglemen-
t`rile din sectorul \n care e interesat, iar
corup]ia din sectorul public e incompatibil`
cu modul \n care concepe el lumea. În vara
lui 2012, a urm`rit cu stupoare puciul par-
lamentar din România [i, ca atare, \n sep-
tembrie s-a hot`r\t s` renun]e la România
([i Ungaria) dintre pie]ele poten]iale pen-
tru afacerea sa, din motive legate de ne-

siguran]a privind sistemul de justi]ie/de-
mocra]ie/risc de derapaj populist-na]iona-
list din cele dou` ]`ri.

nn  Studiu de caz: mitul investi]iilor
chineze[ti. Chiar presupun\nd c` toate
proiectele anun]ate pentru Europa Centra-
l` [i de Est de guvernul chinez s-ar putea
realiza, nu ne putem permite abandonarea
Occidentului \n baza acestor promisiuni.
De pild`, \n energie, necesarul de investi]ii
estimat este de 30-35 miliarde de euro p\-
n` \n 2020, din care chinezii au venit cu
propuneri pentru proiecte de 5 miliarde.
Statul nu are bani s` fac` restul. A[adar,
ar trebui s` ne baz`m tot pe investitori pri-
va]i, care vor accepta s` intre \n pia]`
doar dac` percep regulile jocului ca fiind
corecte [i nediscriminatorii. Dar ace[tia nu
vor veni s` investeasc` \n proiecte de pro-

duc]ie de energie dac` altcineva bene-
ficiaz`, odat` cu proiectul „Tarni]a“, de
controversatul acces preferen]ial la infor-
ma]ii confiden]iale privind alte proiecte hi-
dro. La fel, nu vor fi interesa]i s` participe
la construc]ia unei centrale dac` reactoa-
rele 3 [i 4 beneficiaz` de ajutor de stat ne-
verificat de Comisia European`, pentru a
confirma c` nu este excesiv [i nu va distor-
siona major pia]a. Desigur, ei ar avea \n-
credere [i mai mare dac`, \ntre timp, ar fi
ancheta]i [i cei care au beneficiat p\n`
acum de rela]ii preferen]iale cu statul \n
sector, \mpreun` cu partenerii politici ai
acestora, deoarece pur [i simplu nu pot
concura de pe aceea[i baz` cu ei (contracte
de „b`ie]i de[tep]i“, scutiri de taxe, con-
tracte avantajoase cu statul etc.).



pur [i simplu nu ar pu-
tea func]iona dac` re-
la]iile comerciale cu ]`-
rile occidentale ar fi
perturbate. Aproxima-
tiv 80% din rela]iile co-
merciale interna]io-
nale (importuri [i ex-
porturi) s\nt cu ]`ri din

Occident (UE, SUA, alte ]`ri europene non-
membre, cu excep]ia Rusiei) [i, \n ciuda
impresiei generalizate de „invazie de produse
din China“, datele statistice oficiale arat` c`
doar 13% din importuri ([i 7% din exporturi)
s\nt cu Asia. Mai mult dec\t at\t, e impor-
tant` [i structura exporturilor: cel al Româ-
niei c`tre UE este mai sofisticat industrial
dec\t exporturile noastre \n general. Asta, c`
tot se pl\ngea publicul c` export`m prea mul-
te minerale [i materii prime neprelucrate, cu
valoare ad`ugat` mic`; dac` a[a o fi, nu cu
UE ie[im \n pierdere la acest capitol. Dac`
\n medie (conform Eurostat) aproximativ
50% din exporturile noastre totale s\nt pro-
duse manufacturate, echipamente, utilaje,
ma[ini de transport, \n rela]ia cu UE pon-
derea acestor bunuri variaz` \ntre 70-74%.
Cu alte cuvinte, cazul României infirm`
spectaculos ideile naiv-spontane sau pe cele
mai elaborate, bazate pe teoriile dependen]ei
(tip hegemon/periferie) cum c` integrarea co-
mercial` cu state sau regiuni avansate eco-
nomic te „\ncuie“ \ntr-o structur` defavo-
rabil` de produc]ie ieftin`, adic` \n subdez-
voltare. În realitate, s-a \nt\mplat exact opu-
sul. Deschiderea grani]elor Occidentului
pentru libera circula]ie a for]ei de munc` a
contribuit [i ea enorm la cre[terea nivelului

de bun`stare [i la deschiderea ]`rii c`tre va-
lorile occidentale. Se estimeaz` c` exist` a-
proape 3 milioane de români care lucreaz`
\n Occident, p`streaz` leg`tura cu familia [i
trimit bani acas`: \nainte de criz`, \n 2008,
sumele din astfel de transferuri dep`[eau 5
miliarde de euro pe an, din care 70% numai
din Spania [i Italia (criza a \njum`t`]it su-
mele, dar ele reprezint` \n continuare o sur-
s` important` de acoperire a deficitului de
cont curent). Ace[ti oameni aduc \n ]ar` nu
doar bani, ci [i idei [i atitudini noi. În ceea
ce prive[te investi]iile str`ine directe, din sol-
dul de aproximativ 60 de miliarde de euro de
la sf\r[itul lui 2012, peste 98% (!) s\nt inves-
ti]ii din ]`ri occidentale. Nici Rusia, nici Chi-
na nu se g`sesc \n primele 30 de ]`ri de ori-
gine pentru investi]iile str`ine \n România,
de[i nu le-a oprit nimeni s` investeasc` p\n`
acum, dac` doreau. În loc de asta, plutonul
e condus deta[at de Olanda, care, culmea, se
\nt\mpl` s` fie principalul adversar al in-
tr`rii României \n Schengen. Ceea ce spune
multe: cu siguran]` c`, economic, Olanda (cu
aproape un sfert din totalul investi]iilor
str`ine directe din România) ar avea tot in-
teresul pentru propriile firme s` intr`m
odat` \n Schengen; dar \ndeplinirea standar-
delor de stat de drept este o chestiune at\t de
important` pentru clubul select al statelor
membre, \nc\t merit` costurile non-integr`rii
\n Schengen, pe care le suport` propriile
firme. La fel, Germania [i Fran]a, alte dou`
oponente ale integr`rii României \n Schengen,
s\nt [i ele \n top 5 investitori str`ini.

Cu alte cuvinte, viziunea mercantilist-
\ngust`, conform c`reia lumea occidental` se
conduce doar dup` interese materiale
meschine, se infirm` [i \n aceast` privin]`.
Companiile occidentale serioase (fie ele mari
sau IMM-uri) vin \ns` nu doar cu bani, ci [i
cu o practic` diferit` de a face afaceri, cu
reguli de guvernan]` corporativ`; \n calitate
de outsider-i, de noi intra]i \n pia]` [i mai
pu]in conecta]i, pot chiar strica regulile
jocului pentru [mecherii locali, c`rora le fac
concuren]` [i contribuie la cur`]area
mediului de afaceri autohton. Astfel, \n
anumite sectoare, de pild`, sectoarele avan-
sate tehnologic sau sectorul financiar bancar,
\n structura ac]ionariatului, majoritari s\nt
investitorii str`ini; dac` ace[tia func]ioneaz`
\n condi]ii concuren]iale, f`r` rela]ii speciale

cu statul, devine \n interesul lor s` se
\nt`reasc` [i reglementatorii, pentru reguli
egale pentru toat` lumea, [i sectorul \ncepe
s` func]ioneze sustenabil, ca \n cazul
sectorului bancar dup` anii 2000. Nu \n
ultimul r\nd, aderarea la UE ne-a adus [i
bani europeni pentru infrastructur`, [i recu-
perarea decalajelor, granturi UE sau \mpru-
muturi avantajoase de la BERD [i BEI –
chiar dac` nu i-am cheltuit cum trebuie. Din
cei 500 de kilometri de autostrad` pe care,
de bine, de r`u, \i avem \n sf\r[it, peste 90%
s-au (re)construit din ace[ti bani, nu de la
bugetul nostru, lucr\ndu-se c\t de c\t dup` re-
guli europene. La fel, faptul c` am respectat
ni[te proceduri de bun` guvernare fiscal` [i
de minime reforme administrative, \n acord
cu donori interna]ionali (UE, FMI, Banca
Mondial`), a ]inut banii b`ncilor \n ]ar` [i a
dat [ansa Guvernului s` se \mprumute ief-
tin [i pentru un deficit mai mic, evit\ndu-se
derapaje macroeconomice majore \n timpul
crizei; pe scurt, s-a evitat falimentul sistemic.

nn  Ce ni se cere? Pe scurt, partenerii no[-
tri occidentali cer lucruri care s\nt, f`r` ex-
cep]ie, \n primul r\nd \n beneficiul nostru: co-
rup]ii s` nu ne fure banii, nici pe ai no[tri,
nici pe ai donorilor occidentali; echilibrele
macro s` respecte aritmetica, adic` s` nu ex-
plodeze vreun deficit, infla]ie, [omaj mai \n-
colo; pie]ele s` func]ioneze dup` reguli obiec-
tive, nediscriminatorii, transparente; iar sta-
tul s`-[i \nt`reasc` institu]iile care asigur` c`
regulile acestea se respect` [i dup` ce nu mai
st` Vestul cu nuiaua pe noi. Absolut toate
aceste reguli s\nt \n beneficiul cet`]eanului
român, nu al „Vestului“; prin asta nu ne vin-
dem ]ara unor interese obscure antina]ionale.

S\nt \n interesul nostru [i lovesc uneori dur
\n interesele personale sau de grup ale po-
liticienilor. Ca urmare, ace[tia vor s` ne con-
ving`, de fapt, c` protejarea propriilor clien]i
[i promovarea a tot felul de idei heterodoxe
s\nt acte de patriotism [i demnitate na]ional`.

nn  Adev`ratele op]iuni nucleare. Ca
urmare, costurile luptei anti-anticorup]ie,
chiar \n spatele pretextului de a prefera Ru-
sia [i China, Occidentului, pot fi uria[e. Pe
de o parte, România nu poate fi abandonat`
u[or, din cauza intereselor strategice ame-
ricane [i a riscului de contagiune \n ]`ri cre-
zute p\n` de cur\nd democratice, dar care se
dovedesc vulnerabile (Ungaria, Bulgaria,
Grecia). Exist` riscul ca derapajele politice
majore – tendin]e autoritariste [i iresponsa-
bilitate fiscal` – s` se extind` \n toat` regiu-
nea. Chiar \n condi]iile \n care Occidentul
are [i alte probleme dec\t România (Siria, U-
craina, alegeri europene, alunecarea Unga-
riei pe panta dictaturii, deteriorarea demo-
cra]iei \n Bulgaria etc.), nu va trece cu ve-
derea abaterile din România at\t de u[or, toc-
mai din cauza instabilit`]ii din zon`, pentru
care nimeni nu are nevoie de o problem` \n
plus. Exist` multe sanc]iuni [i instrumente
pe care UE le-ar putea folosi, la o adic`, de[i
ele nu s\nt formalizate \n documente, dincolo
de greu-aplicabila „op]iune nuclear`“ a sus-
pend`rii votului României din Consiliu, de-
spre care pu]in` lume [tie exact ce \nseamn`
[i ce efecte are. Oricum, nici aceasta n-ar
conta prea mult \n campaniile electorale
na]ionale [i nici nu-i va intimida pe politi-
cienii hot`r\]i s` scape de pu[c`rie cu orice
pre]. Exist`, \ns`, alte arme pe care le-ar pu-
tea folosi UE: de pild`, t`ierea banilor euro-
peni pe motiv de corup]ie, ca banul contri-
buabilului european s` nu fie irosit, o palm`
teribil` \n an electoral, dar justificat` inclu-
siv prin slaba calitate a Acordului de Parte-
neriat respins a treia oar` de Comisie. Fon-
durile de la UE pentru 2014 – 2020 nu s\nt
mici: 22 miliarde de euro \n fonduri structu-
rale plus 17,5 miliarde de euro \n Politica A-
gricol` Comun`. Apoi, \n cazul \n care dera-
pajele se agraveaz` [i Guvernul nu se ]ine
de promisiuni privind reforma administra-
]iei, nu este exclus ca acordul FMI / UE /
Banca Mondial` s` fie rupt, ceea ce ar afecta
\ncrederea cam zdruncinat` a investitorilor
str`ini. Acordul, o garan]ie de dou` miliarde

euro de la FMI [i dou` miliarde de la UE,
conteaz` mai mult pentru credibilitatea pe
care o ofer` \n stabilitatea economic` din Ro-
mânia: de pild`, b`ncile str`ine nu-[i retrag
finan]area sucursalelor de aici, principalul
sprijin al sistemului bancar, tocmai din cau-
za acestei \ncrederi. În cel mai r`u caz, UE
sau statele membre ar putea recurge chiar
la \nchiderea grani]elor [i restric]ii pentru
lucr`torii români afar`, o chestiune cu ade-
v`rat devastatoare [i care s-ar resim]i public
instantaneu: dac` Spania [i Italia ar aplica
o asemenea m`sur` drastic`, am pierde ime-
diat peste 3 miliarde de euro pe an, iar cei
3 milioane de români trimi[i acas`, plus fa-
miliile lor, [i-ar exprima din plin furia la vot
(sau cine [tie cum altfel). Asemenea sanc-
]iuni ar lovi, din p`cate, pe moment, foarte
puternic \n economia [i societatea României,
\ns` ar putea fi adev`rata „op]iune nuclear`“
din m\neca Occidentului, capabil` s` ne a-
duc` pe linia de plutire dac` derapajele de-
p`[esc orice m`sur`. De la un asemenea de-
zastru nu ne-ar putea sc`pa nici m`car cele
8,5 miliarde de euro promise (neangajant) de
chinezi pentru urm`torii ani, care ar repre-
zenta abia 14% din totalul investi]iilor occi-
dentale sau transferurile de la lucr`torii
din str`in`tate pe doi-trei ani. Pe de alt` par-
te, vestea \mbucur`toare este [i aceea c`, \n
ultimii ani, \n România s-au mai [i consoli-
dat ni[te institu]ii [i au ap`rut stakeholders
care, de[i [i-ar dori s` evite s` se implice sau
s` ias` public cu critici la adresa Guvernului,
nu mai au alternative. Este \n principal si-
tua]ia mediului de afaceri, care \ncepe s`-[i
dea seama c` negocierile individuale [i [pa-
ga, caz cu caz, s\nt periculoase [i nerentabile
\ntr-un mediu politic instabil, \n care al]ii
s\nt marii rechini [i joac` \n alt` lig`. Cu c\t
derapajele s\nt mai grave, cu at\t juc`torii
cinsti]i din mediul de afaceri vor fi mai afec-
ta]i, pentru c` ei produc, de fapt, ceea ce se
fur`: bani publici. Anul trecut, a fost pentru
prima dat` c\nd mediul de afaceri s-a mani-
festat public [i tran[ant \mpotriva deciziilor
politice care lovesc \n institu]iile statului de
drept. În decembrie, Camera de Comer] Ro-
mâno-American` a ie[it cu un protest \mpo-
triva mai multor acte normative ce \ncalc`
principiile transparen]ei [i consult`rii, inclu-
siv modific`rile la Codul Penal din „mar]ea
neagr`“. Pentru a controla abaterile de la bu-
na guvernare cu eforturi externe [i interne
c\t mai mici este esen]ial ca astfel de actori
s` sanc]ioneze public derapajele, for]\ndu-i
pe politicieni s` se comporte c\t de c\t respon-
sabil [i ajut\nd [i Occidentul s` blocheze ini-
]iativele distructive. Pe scurt, nu avem alter-
nativ` real` la op]iunea Vest [i, oric\t de
greu [i contraproductiv ar fi pentru o parte
din clasa politic`, trebuie s` abandon`m
exotismele [i s` ne punem pe treab` \n ca-
drele pe care le-am promis Europei.

Sorin Ioni]` [i Otilia Nu]u s\nt membri ai
Expert Forum (www.expertforum.ro). Textul de
mai sus este o form` u[or adaptat` a unui capitol
din raportul anual al Expert Forum, intitulat
„Costurile desprinderii de Occident. O evaluare pe
stat de drept [i economie“. Întregul raport poate fi
accesat la adresa: http://expertforum.ro/raportul-
anual-2014.
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Cazul României infirm` spectaculos ideile naiv-spontane
sau pe cele mai elaborate, bazate pe teoriile dependen]ei.

nn  Studiu de caz: dl Y din Germa-
nia. Dl Y este cet`]ean german. A venit \n
România \n 2006, cu misiunea, din partea
companiei la care lucra, s` \nchid` su-
cursala din România, singura sucursal`
care mergea pe pierdere \n anii dinaintea
crizei. Ajuns \n Bucure[ti, dl Y sufer` un
adev`rat „[oc cultural“ \n primele c\teva
zile: salaria]ii nu lucreaz`, chiulesc [i \[i
fac treaba prost, s\nt to]i angaja]i pe pile,
rude, vecini, na[i, fini, prieteni, amante,
parteneri de alte afaceri, \ntr-un cuv\nt,
c`pu[e pe firm`. Dl Y define[te situa]ia
drept „corup]ie“ [i e pur [i simplu [ocat de
amploarea fenomenului; analizeaz` situa-
]ia [i, \n c\teva zile, \i concediaz` pe to]i
angaja]ii. Caut` [i g`se[te oameni compe-
ten]i \n pia]`, \i formeaz`, le spune c` sti-

lul lui de conducere e altul dec\t cel cu care
s\nt ei obi[nui]i, vrea oameni cu ini]iativ`
[i idei de afaceri. În cei c\]iva ani de c\nd
este aici, dl Y a reu[it s` pun` pe picioare
mai multe afaceri (IMM-uri) \n diverse do-
menii. A \nv`]at române[te, i-a \nv`]at pe
al]ii un nou stil de management. Refuz` s`
dea [pag` [i le spune [i celorlal]i din jur,
colegi, angaja]i, func]ionari publici, c` n-o
va face; \i ia ceva mai mult timp s`-[i re-
zolve treburile cu statul, dar are r`bdare
[i se rezolv`. Nu [i-ar fi imaginat niciodat`,
acum opt ani, c` va ajunge \n România; pri-
mul contact cu ora[ele cenu[ii, \n con-
struc]ie, pr`fuite [i noroioase l-a deprimat;
dar azi nu ar mai pleca \napoi. Dl Y con-
sider` c` România este o ]ar` cu un uria[
poten]ial de afaceri, dar cinstite.



R omânia a fost [i a r`mas ast`zi cea
mai mare societate rural` [i agricol`
din Europa. Anii de comunism l-au

\mpins pe ]`ranul român c`tre ora[e [i uzine,
prin industrializarea for]at`, iar apoi tranzi]ia
(\n special ultimii zece ani) a venit cu o ten-
din]` de sens opus. }`ranii au fost re\mpro-
priet`ri]i cu mici sau foarte mici parcele de
p`m\nt, dar cam aici s-a oprit reforma dup`
1989. Timp de 18 ani, p\n` la integrarea \n
Uniunea European`, România nu a avut a-
dev`rate politici agricole. Noii ]`rani-fermieri-
gospodari au primit p`m\nt, dar f`r` s` fie a-
juta]i \n mod coerent pe partea economic` [i
logistic`, nu s-a propus nici un fel de model
– fiecare s-a descurcat cum a putut [i dup`
propria \n]elegere a economiei de pia]`.

În 2007, România a intrat \n Uniunea Eu-
ropean` [i lucrurile au \nceput s` se schimbe.
Banii europeni pentru agricultur` (\n afar` de
subven]ia pe suprafa]`) vin doar pe baza
unei viziuni \nchegate a direc]iei \n care
vrem s` ne \ndrept`m, iar aceast` viziune tre-
buie s` devin` o strategie – „Programul Na-
]ional de Dezvoltare Rural`“ (PNDR). A tre-
buit s` ne facem, \n sf\r[it, politici agricole.
Au schimbat acestea ceva din fa]a agriculturii
române[ti?

Cred c` r`spunsul cel mai elocvent l-a dat
Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii din
Republica Moldova, \n cadrul unei recente
conferin]e la care a participat al`turi de omo-
logul s`u român. La un moment dat, minis-
trul român Daniel Constantin depl\ngea anu-
mite probleme procedural-tehnice \nt\mpinate
\n implementarea unor m`suri din PNDR, la
care Bumacov a suspinat [i a spus cu toat`
franche]ea de care era capabil: „Sincer, a[ dori
s` am [i eu problemele dumneavoastr`.“

Este nevoie doar de o privire limpede din
exterior, pentru a ne da seama c`, cel pu]in
din punct de vedere cantitativ, evolu]ia este
evident`. Agricultura a \nsemnat, anul trecut,
6% din PIB [i ]inte[te, \n anii ce vor urma,
c`tre un meritoriu 10%. De asemenea, pentru
prima dat`, dup` Revolu]ie, am echilibrat ba-
lan]a comercial` [i am exportat mai multe
produse agricole [i alimentare dec\t am im-
portat.

Desigur, au existat scandaluri de genul
aeroportului care a primit subven]ii destinate
p`[unilor, sau blocaje la Bruxelles, generate
de faptul c` banii destina]i construc]iei de
drumuri \n zona rural` au fost cheltui]i pe
tractoare, iar PNDR-ul a fost modificat de nu
mai pu]in de 12 ori. Tr`g\nd linie, totu[i, rea-
litatea este c` integrarea european` a ge-
nerat, p\n` \n momentul de fa]`, o infuzie de
peste 5 miliarde de euro \n dezvoltarea agri-
culturii române[ti (o absorb]ie de aproximativ
70%).

L u\nd la cuno[tin]` toate acestea, este
obligatoriu s` ne uit`m \n continuare
la calitatea viziunii din spatele indica-

torilor macroeconomici. A devenit un truism
faptul c` agricultura româneasc` are nevoie
de politici publice care s` ]inteasc` cre[terea
competitivit`]ii, eficientizarea exploata]iilor
prin ajust`ri ale suprafa]ei lucrate, care s` di-
minueze pr`pastia existent` \ntre marile fer-
me de sute [i mii de hectare [i micile ferme
(le tot zicem a[a, dar sub\n]elegem cu to]ii
gospod`rii ]`r`ne[ti), care se chinuie s` scoat`
capul pe pia]`. Cifrele rezultate \n urma ul-
timului recens`m\nt agricol din 2010 s\nt
gr`itoare: \n 31.000 de exploata]ii, cu o supra-
fa]` medie pu]in peste 190 ha, lucreaz`
111.000 de persoane, \n timp ce, \n peste
3.800.000 de exploata]ii cu suprafa]a medie
de 3,45 ha, lucreaz` peste 7 milioane. Iar a-
cest tablou este \ntregit de propor]ia imens`
(30%) a terenurilor l`sate p\rloag` (nelucrate)
din totalul suprafe]ei arabile. În mod para-
doxal, avem extrem de mul]i agricultori care
lucreaz` suprafe]e at\t de mici, \nc\t nu le per-
mit ob]inerea unor randamente satisf`c`toa-
re, dar, \n acela[i timp, terenuri nefolosite, ca-
re chiar pun \n pericol culturile din \mpreju-
rimi.

Actualul PNDR nu a ajutat prea mult \n
acest sens. Nu vorbim aici despre celebra sub-
ven]ie pe hectar, aceea se d` separat. PNDR
este un instrument ce vine cu un fel de meniu
– \ncuraj`m anumite tendin]e [i d`m bani
doar acelora care urmeaz` tendin]a pe care
vrem s` o \ncuraj`m. Vrem s` intre tineri fer-
mieri \n agricultur` – d`m bani celor care fac
un dosar de t\n`r fermier. A]i \n]eles ideea.
S` vedem cum am g\ndit m`surile pentru
PNDR 2007 – 2014 [i c\t de eficiente au fost.
Am vrut s` scoatem gospod`rii din zona de s`-
r`cie [i s` le d`m o [ans` de intrare pe pia]`.
Am avut deci o m`sur` adresat` fermelor de
semisubzisten]` (m`sura 141, pe numele ei
din acte): a fost considerat` mai mult o form`
de ajutor social, care nu a reu[it s` consoli-
deze acel segment de mijloc, al fermelor co-
merciale. Modalitatea alternativ` de a rezolva
aceast` polarizare – asocierea micilor produ-
c`tori – nu [i-a g`sit r`spunsul corect \n cro-
iala unei alte m`suri, cea destinat` grupurilor
de produc`tori (nu s-au constituit nici 20% din
]inta asumat` de Ministerul Agriculturii \n
2006, de 750 de grupuri). De ce nu s-a \nt\m-
plat asta? Simplu: statul român a promis s`
dea ni[te bani fermierilor care se asociaz`, un
procent din v\nz`rile la comun. Problema e c`
asocierea nu se face natural, deci oamenii tre-
buie ajuta]i s` se asocieze, s` poat` vinde pe
pia]` (mai greu dec\t pare) [i abia apoi ar aju-
ta subven]ia pe v\nzare.

În ultimii doi ani, am f`cut deci lobby pen-
tru ca, \n viitorul PNDR, banii europeni s` fie
folosi]i mai pe profilul realit`]ii: asocierea tre-
buie stimulat` cu m`suri de facilitare comuni-
tar ,̀ dialog, legalizarea cooperativei, asigurarea
unor servicii comune (contabilitate, marketing),
investi]ii. Am f`cut asta pun\nd pe masa
deciden]ilor studii de impact [i analiz`, pri-
vitoare la unele cooperative care deja exist` cu
succes, finan]ate de c`tre Funda]ia Româno-
American`. Am reu[it (g`sind urechi deschise
[i \n]elegere la Ministerul Agriculturii) ca, \n
proiectul curent privind PNDR (pentru 2014 –
2020), s` schimb`m aceste m`suri care \i
vizeaz` pe micii produc`tori [i asocia]iile lor.

Din fericire, reforma Politicii Agricole Co-
mune (PAC), promovat` de Dacian Ciolo[, a
venit \n \nt\mpinarea acestor lec]ii \nv`]ate
de România. Am organizat, \n cadrul Euro-
sfat, o serie de consult`ri cet`]ene[ti privind
agricultura: consolidarea agriculturii de mij-
loc prin facilitarea exit-ului celor care doresc
[i prin asocierea celor care r`m\n. Reprezen-
tantul DG Agri, din cadrul Comisiei Europe-
ne, Mihail Dumitru, a explicat schimbarea de
paradigm` agricol` care s-a produs pe par-
cursul ultimelor dou` exerci]ii financiare ale
UE: \n ultimii dou`zeci de ani, Europa [i-a dat
seama c` fermele ei mici [i multe – care nu
produc hran` la volumele intensive din Sta-
tele Unite ale Americii, dar aceasta este mai
gustoas` [i mai s`n`toas` – s\nt asul din m\-
nec` \n vremuri \n care, la nivel global, „se-
curitate alimentar`“ a \nceput s` se scrie cu
litere stacojii [i a urcat sus de tot \n priorit`-
]ile legiuitorilor. Paradigma s-a schimbat
sim]itor: agricultura mare trebuia s` coexiste
pa[nic cu cea mic`. Dumitru a demonstrat c`
noua PAC, prin prioritatea sa de baz` – dez-
voltarea rural` durabil` – se adreseaz` ]`rilor
cu o structur` a exploata]iilor similare Româ-
niei, care trebuie s` \[i defineasc`, de data a-
ceasta mult mai precis, „micul fermier“ [i „fer-
mierul activ“ [i s` \l sprijine \n a ajunge pe
pia]`, prin intermediul unor m`suri mult
mai flexibile [i adaptate nevoilor individuale.

Unul dintre documentele care a stat la ba-
za dezbaterilor este raportul CRPE – „Cum
valorific` România reforma PAC“, \n care am
analizat principalele nout`]i propuse \n pro-
iectul Programului Na]ional de Dezvoltare
Rural` 2014 – 2020. În viziunea noastr`, ac-

tuala form` a noului PNDR denot` o viziune
mai conectat` la necesit`]ile agriculturii ro-
mâne[ti: fermele familiale s\nt ajutate s` de-
vin` competitive pe pia]`, se constituie un
subprogram tematic pentru sectorul pomicul-
turii, se ofer` stimulente mai clare tinerilor,
pentru a intra \n agricultur`.

Am atras aten]ia, \ns`, asupra faptului c`
instrumentul-cheie prin care se poate stimula
ajustarea structurii fermelor lipse[te, deocam-
dat`, din meniul ales de România: stimulul
pentru ie[irea din agricultur`. Înc` din 2011,
CRPE propunea continuarea cu bani europeni
a politicii rentei viagere care, \n perioada \n
care a func]ionat, a condus la o diminuare a
num`rului exploata]iilor \ntre 1 [i 10 ha, pro-
duc\nd [i alte efecte benefice colaterale. Noua
Politic` Agricol` Comun` deschide oportuni-
tatea adopt`rii unei noi politici – Schema Fer-
melor Mici – care, printre altele, ar urm`ri a-
celea[i obiective ca renta viager`, [i chiar mai
mult dec\t at\t – i-ar stimula pe micii proprie-
tari de terenuri agricole (indiferent de v\rst`),
care nu le exploateaz` la poten]ialul econo-
mic, s` \[i v\nd` sau s` arendeze p`m\ntul
pentru urm`torii [apte ani, primind, \n
schimb, 120% din subven]ia pe care ar primi-o
dac` ar r`m\ne cu p`m\ntul. Practic, am reu-
[it ca propunerea noastr` din 2011 s` ajun-
g` \n meniul propus de Dacian Ciolo[ pentru
toate ]`rile europene. Acum, trebuie s`
convingem Guvernul român s` aplice m`sura

asta \n România. E ironic, dar asta e situa-
]ia. În cadrul Eurosfat, oficialii [i reprezen-
tan]ii agricultorilor au discutat aceast` idee
[i ce urmeaz` \n finalizarea viitorului PNDR.
Dac`, \n urm`torii [apte ani, ve]i auzi prin
familie, vecini sau cuno[tin]e de ]`rani ro-
mâni care nu mai ]in p`m\ntul degeaba, doar
pentru a \ncasa subven]ia, ci, dimpotriv`, au
un stimulent s`-l v\nd` (pentru c` vor lua
astfel 120% subven]ie), atunci s` [ti]i c` am
avut [i noi o contribu]ie la acest fapt.

Am continuat apoi s` discut`m despre
asocia]ii [i cooperative agricole. A-
jungem \n zona bubei celei mari \n a-

gricultura româneasc`: lipsa de organizare a
fermierilor, care \i men]ine pe ace[tia \n afa-
ra pie]ei. În continuare România nu are des-
tule tractoare pe agricultor, sistemul de iri-
ga]ii este deficitar, cadastrul nu este finalizat.
Toate acestea s-ar rezolva \ns` mai u[or dac`
ar exista lipiciul social: \ncrederea [i dorin]a
de a lucra \mpreun`. A[a c`, la marele eve-
niment de la Bucure[ti, l-am invitat pe Sorin
Bob, pre[edintele Cooperativei „Lunca So-
me[ului Mic“, sprijinit` prin intermediul pro-
gramului Funda]iei Româno-Americane. Bob
a povestit c\t de anevoios a fost tot procesul
de constituire a cooperativei [i c\t` munc` de
facilitare comunitar` [i consultan]` a depus
Funda]ia Civitas pentru a-i determina pe le-
gumicultorii din comunele Apahida [i Jucu s`
se \nhame la un proiect economic comun [i
apoi s` g`seasc` [i debu[eul de v\nzare. În a-
nul agricol 2013 – 2014, Cooperativa „Lunca
Some[ului Mic“ a reu[it s` v\nd` aproximativ
350 tone de varz` c`tre un mare lan] de hi-
permarket-uri [i c`tre magazine din munici-
piul Cluj-Napoca. La \nceput, Sorin Bob avea
probleme \n a-i convinge pe oameni s` intre
\n asocia]ie, acum are o problem` invers`: cei
r`ma[i pe afar` vor [i ei, dar membrii s\nt
greu de convins s` mai primeasc` [i pe al]ii,
care nu s-au b`gat de la bun \nceput.

Alexandra Toderi]` este cercet`tor la Cen-
trul Român de Politici Europene, unde implemen-
teaz` un proiect privitor la agricultura de mijloc
[i asocia]iile agricole; a scris rapoarte despre fis-
calizarea, accesul la pia]` [i politicile publice care
\i vizeaz` pe fermierii mici.
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Cap pentru PAC
discut\nd despre agricultur` la Parlamentul României

A reu[it s` v\nd` aproximativ 350 tone de varz`.

Apari]ia acestui Dosar a bene-
ficiat de asisten]a Uniunii Euro-
pene, \n cadrul unui grant oferit de
Parlamentul European \n dome-
niul comunic`rii. De con]inutul a-
cestui Dosar este responsabil` doar
revista Dilema veche, [i nu se poate
considera sub nici o form` c` textul
reflect` punctul de vedere al Uniu-
nii Europene.

Proiectul „BeEU – 8 organiza]ii
mass-media pentru un Parlament“
este cofinan]at de Uniunea Euro-
pean`.

Agricultorii 
[i p`m\nturile

45% dintre români tr`iesc 
\n mediul rural; 28% 

din popula]ia ocupat` activeaz`
\n sectorul agricol.

În 31.000 de exploata]ii, 
cu o suprafa]` medie pu]in

peste 190 ha, lucreaz` 111.000
de persoane;

\n peste 3.800.000 
de exploata]ii, cu suprafa]a

medie de 3,45 ha, lucreaz` peste
7.000.000 de persoane.

În prezent, aproximativ 30%
din suprafa]a agricol` a
României este nelucrat`.

Politica Agricol` Comun`
\n România

În cadrul noului exerci]iu
financiar (2014 – 2020),

România are alocate 17,5
miliarde de euro pentru

agricultur` (o cre[tere cu 27%
fa]` de bugetul curent).
S-au absorbit 70% din

fondurile dedicate perioadei
2007 – 2013.

Nivelul credit`rii din
agricultur` a crescut cu

aproape 50% de la intrarea
României \n UE.

Subven]ia pe hectar a mers
c`tre aproximativ 1 milion de
fermieri [i a crescut cu 5% \n
fiecare an. Va ajunge la 196

euro/hectar, \n 2020.
Aproximativ 3 miliarde de

euro vor intra \n agricultura
din România, \n fiecare an din

urm`torii [apte (socotind [i
banii din fondurile na]ionale).



SSTTIILLUURRII & STILOURI

13
l Anul XXII l  nr. 553344 l  8-14 mai 2014

Emisiune de (fals`) dezbatere la
una dintre televiziuni. Subiectul:
cartea istoricului Lucian Boia –

Primul R`zboi Mondial. Controverse,
paradoxuri, reinterpret`ri, ap`rut` re-
cent la Editura Humanitas. Invita]i
s\nt un gazetar (ardelean), trei istorici,
dintre care doi ardeleni, doi preo]i, de
confesiuni diferite. Titlurile de pe bur-
tier` anun]` cu precizie c` va urma nu
un schimb de idei, argumente, interpre-
t`ri, controverse. Ci scandal. Scandal
cu orice pre]: „Noi vrem România Ma-
re!“ ne avertizeaz` jurnalistul impar-
]ial. „Lucian Boia [ocheaz` din nou!“ ]i-
p` otevist ecranul. De o parte avem car-
tea istoricului [i argumentele profeso-
rului Adrian Niculescu. De cealalt`
parte – chem`ri la lupt` pentru uni-
tate, false \ngrijor`ri \n fa]a unor false
amenin]`ri, isterie, ur`, \ntreb`ri re-
torice l`crimoase despre ]ar` [i popor,
r`st`lm`ciri pline de rea-voin]`. Din
c\nd \n c\nd, jurnalistul prive[te exof-
talmic spre spectatori, cer\ndu-le s`
r`m\n` str\ns uni]i \n fa]a du[manului:
faptele istorice descrise nepatriotic \n
carte de istoricul Boia. 

|n realitate, nu exist` nici o dezba-
tere. |ncerc`rile firave ale profesorului
Niculescu de a opune date [i documen-
te, emo]iilor rev`rsate decerebrat \n
platou s\nt sortite e[ecului. Emisiunea
\ns`[i este un e[ec din punctul de ve-

dere al scopului ei declarat: acela de a
pune \n dialog opinii [tiin]ifice cu pri-
vire la ideea de unitate na]ional` a ro-
mânilor din ]ar` [i din afara grani]elor
României la \nceput de secol XX. Dar
la sf\r[itul emisiunii, jurnalistul, scrii-
torul, preo]ii s\nt cu to]ii satisf`cu]i: au
reu[it s` b`l`c`reasc`, eficient, numele
oric`rui c\rtitor cu privire la unirea \n
cuget [i-n sim]iri, de veacuri, a tuturor
românilor. 

T ipul acesta de e[ec, care nu este
singurul, te duce cu g\ndul la
trei consecin]e.

1. Istoria României poart` pe umeri
povara unor decenii \ntregi \n care a
fost m`sluit` grosolan prin falsuri, a-
comod`ri la scopuri ideologice sau, de-a
dreptul, ignoran]`. Istoria predat` co-
piilor no[tri ast`zi, este, cu mici modi-
fic`ri conjuncturale, aceea[i cu cea pre-
dat` \nainte de ’89, plin` de lozinci, de
idealiz`ri strepezitoare ale faptelor is-
torice. Avem nevoie de istorici curajo[i,
care s` cure]e manualele de mistific`ri,
dar avem nevoie [i de dialoguri serioa-
se, de opinii argumentate corect, de mai
pu]ine replici „de[tepte“ sau furioase,
[i mai mult` reflec]ie. 

2. Moderatorul a sf\r[it emisiunea
cu pricina convins fiind c` a livrat, ca
la carte, o lec]ie de patriotism. Ceea ce

ar fi adev`rat, dac` patriotismul ar \n-
semna ignoran]`, delir na]ionalist, cli-
[ee scuipate cu r`suflarea t`iat`, emo-
]ii expuse f`r` discern`m\nt. Unul din-
tre motivele pentru care copiii asimilea-
z` greu istoria [i r`m\n f`r` palpit pa-
triotic este acela c`, la orele cu pricina,
li se serve[te m\ncare gata mestecat`:
nu au nevoie s` fac` un minim efort,
mintea le este \nce]o[at` cu lozinci,
concluzii gata f`cute, portrete f`r` fi-
sur`, legende inatacabile. N-au de ru-
megat nici o dilem`, nici o \ndoial`, nici
o contradic]ie. Or, patriotismul auten-
tic are mai cur\nd de-a face cu „a \n]e-
lege“, „a crede“ [i „a face“, dec\t cu „a
sim]i“.

3. Lipsa dezbaterilor veritabile este
una dintre sursele bramburelilor ivite
\n \nv`]`m\ntul românesc. Reforma
[colii, \n loc s` fie rezultatul unui dialog
eficient, pragmatic, realist, profesionist,
\ntre speciali[ti [i guvernan]i, \ntre
p`rin]i [i dasc`li, pare a fi doar un pri-
lej de ]\fn` politic`, de irit`ri minis-
teriale, de demagogie patriotard`.

Maria Iord`nescu este psiholog.

n n n

|mi plac s`rb`torile [i mi le doresc.
Am f`cut, mult timp, parte dintre
cei ce vor s` fie Cr`ciun \n fiecare

zi. Dar nu orice fel de s`rb`tori. Cele
care au o semnifica]ie real`, care chiar
celebreaz` ceva esen]ial, din perspecti-
v` religioas` [i tradi]ional`. 

Dar exist` [i s`rb`tori care nu-mi
spun nimic. Printre ele se num`r` [i
ziua de 1 Mai. Am \n]eles c` e Ziua In-
terna]ional` a Muncii, c` a fost aleas`
\n memoria victimelor grevei generale
din Chicago, din 1886, care au [i regle-
mentat ziua de lucru de 8 ore (fapt ul-
tranecesar, de care ne bucur`m cu to-
]ii). Pentru genera]ia mea, pe jum`tate
comunist`, memoria zilei de 1 Mai se
leag`, \ns`, strict de demonstra]iile co-
muniste care se organizau atunci, ur-
mate de un derizoriu festin cu mici [i
bere. Cred c` scena lui Pintilie din Ba-
lan]a e revelatorie \n acest sens. 

Desigur, am [i amintiri pl`cute din
perioada aceea. Mai ales \n privin]a ul-
timului 1 Mai comunist, din 1989, c\nd
am urmat „schema de ac]iune“ a tine-
retului utecist de atunci (care s-a p`s-
trat p\n` acum), [i anume: m-am dus
la mare de 1 Mai. Cred c` \n anul acela
(nu s\nt sigur` dac` era ’88 sau ’89.),
Pa[tile [i 1 Mai c`deau \n aceea[i zi. Ca
atare, nebunia din trenuri era mai ma-
re ca oric\nd, mai ales c`, pe vremea a-
ceea, num`rul de ma[ini era infim...
}in minte c` am intrat \n Acceleratul
de mare pe geam. A fost o experien]`,
mai ales pentru o fiin]` ultraprudent`
ca mine.

Apoi, la mare, cu iubitul de atunci,
a trebuit s` mituim recep]ionera ca s`

ne lase \mpreun` \n aceea[i camer`: nu
aveai voie dac` nu ar`tai certificatul de
c`s`torie... La hotelul de prin Eforie,
pare-mi-se, personalul de acolo g`sise
o solu]ie genial` s` serbeze, f`r` s` fie
acuzat de ceva, cumva, [i Pa[tile: vop-
sise cartofii pr`ji]i \n culorile tricoloru-
lui: ne a[teptau \n uria[e mald`re, pe
bufet – ro[ii, galbeni [i alba[tri.

|n afar` de acel 1 Mai, nu prea \mi
aduc aminte de vreunul pe care s`-l
mai fi petrecut cu pl`cere. Sau m`car
semnificativ. |n general, zilele libere de

felul ̀ sta, \n care nu sim]eam nici un...
fior sacru m` cam l`sau rece. Erau pre-
cum duminicile din copil`rie, \n care nu
[tiam ce s` fac [i m` plictiseam \ngro-
zitor. Nu [tiam de mersul la biseric`,
pe atunci. Nu eram destul de mare \nc\t
s` am g`[tile mele, cu care s` ies \n o-
ra[. {i ]in minte c` m` sculam diminea-
]a [i m` \ntrebam, fix ca vulturii din
Cartea junglei: ce s` fac?.

Recunosc, nu m` omoram dup`
mersul \n parc, care mi se p`rea un soi
de obliga]ie \n toate zilele frumoase de
s`rb`toare. S` te \mbraci frumos – sau
sport – [i s` ie[i cu familia la prome-
nad`, ca s` te vad` lumea. |ntr-un soi
de parad` ori defilare neoficial`. Sau s`
mergi \n tromb` cu bicicleta (asta, ori-
cum, m`car e s`n`tos), \ntr-o cohort`
de al]i bicicli[ti, pentru c` atunci e mo-

mentul c\nd... trebuie. 
Ori, [i mai tipic – s` faci gr`tare. De

1 Mai s-a inventat, totu[i, o tradi]ie: cea
a gr`tarelor. Tradi]ia folosirii naturii ca
fundal al pl`cerilor pantagruelice. Ce
mai mare pl`cere po]i s` ai \n mijlocul
naturii dec\t pe cea gastronomic`? O
paji[te frumoas`, cu c\]iva copaci \nver-
zi]i pe de l`turi, e ca un tablou ag`]at
pe perete pe care po]i, \ns`, s`-l percepi
cu toate sim]urile. La care adaugi \nc`
unul, cel mai pregnant, \n jurul c`ruia
te axezi: gustul. 

Tabloul e invadat de pachete [i pa-
che]ele, de la saci de c`rbuni, la pa-
chete de mici, c\rna]i, legume [i p\ine
feliat`. Apoi de binecunoscutul fum,
semn al victoriei omului asupra naturii
(noroc cu bietul Prometeu). {i a[a, na-
tura se domestice[te, devenind precum
propria buc`t`rie (f`r` hot`), iar noi so-
cializ`m gargantuesc.

S ` nu m` \n]elege]i gre[it, \mi
plac [i mie gr`tarele. Dar nu am
fost niciodat` ini]iatoarea lor,

doar am participat, l`s\ndu-m` de bun`
voie \n seama unui dezm`] culinar... A[
prefera \ns` oric\nd o mas` \ntr-un
restaurant [ic [i, separat, o plimbare \n
natur`, prin aceea[i p`dure [i paji[te
neafumate. Precum [i o s`rb`toare mai
pu]in terre à terre...

n n n

Iaromira POPOVICI
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At\ta s`rb`toare...

Momente de cump`n`

N -a[ putea s` spun – [i nici nu mi-a[ dori s` pot
zice – c` am trecut p\n` acum \n vreun fel pe l\ng`
moarte. Mi s-a p`rut \ns` c` am trecut printr-o

situa]ie \nsp`im\nt`toare \ntr-un zbor cu avionul, c\nd
pilotul a ratat aterizarea, pe o furtun` oribil`.

Nu ]in minte ca la \nceputuri s`-mi fi fost fric`, m`car
o clip`, de zbor. |n incon[tien]a \ncep`torului, probabil,
m` distrau teribil golurile de aer [i h\]\n`rile turbulen-
]elor. Apoi, habar n-am cum, teama a \nceput s` r\c\ie
din ce \n ce mai ad\nc. M-oi fi uitat prea mult la docu-
mentarele acelea de pe Discovery care disec` pe \ndelete
zboruri definitiv [i tragic ratate – mi-am zis. Dar p\n`
la aterizarea asta nefericit`, n-am realizat c`, de fapt,
m` sperie p\n` la mu]enie momentele teribile de dinain-
tea finalului. Minutele, clipele, secundele de dinaintea
dezastrului. Ce naiba faci atunci? }ipi, le[ini, \l sugrumi
p-`la de l\ng` tine, te ag`]i de stewardes`, te rogi, r\zi,
c\n]i, cam ce faci? Eu una mi-am dat seama c` a[ face
orice s`-mi p`strez m`car o aparen]` de, cum s`-i zic,
de persoan` compus`, dac` vre]i. A[a c`, nu r\de]i, m-am
pref`cut c` dorm. Am \nchis ochii [i at\t.

Avionul trebuia s` aterizeze \n jur de 12 noaptea, pe
un cer dr`cesc, str`luminat c\nd [i c\nd de fulgere spec-
taculoase. V\nt din lateral [i ploaie cu nemiluita. Oricum,
minute bune p\n` la aterizare, toat` lumea a fost zgu-
duit` bine, \n avionul care p`rea c` trosne[te din toate
\ncheieturile. |n bur]ile tuturor se cl`tina temeinic sand-
vi[ul auster al Lufthansa. Apoi avionul a p`rut c` o ia
otova cu botul \n jos, viteza p`rea grozav`, ploaia biciuia
cu furie, unghiul de \nclina]ie nu p`rea deloc \n regul`,
iar aripile – o n`scocire origami. Picajul `sta a fost \n-
grozitor. Cineva s-a speriat cu voce tare, altcineva a \n-
ceput s` povesteasc` cu haio[enie ostentativ` o \nt\m-
plare oarecare, mult` lume a t`cut brusc, iar eu, cum v`
spuneam, cic` dormeam. Mi-a[ fi dorit enorm ca, dac` e
s` se \nt\mple totu[i ceva, s` se \nt\mple repede, \n frac-
]iuni de secund` [i f`r` dureri. Nu [tiu de ce sim]eam
nevoia s` \mpart cu ceilal]i o moarte demn`, habar n-am,
eventual s` m` g`seasc` la final st\nd dreapt` pe scau-
nul ̀ la, cu centura de siguran]` \nc` prins`, dac` se poa-
te cu gura \nchis`, v` rog. G\ndul `sta, \n toat` groz`-
venia lui, m-a f`cut s` z\mbesc. Am r\s un pic de mine:
dar n-ai vrea tu mai bine s` te g`seasc` direct pe un pie-
destal, eventual c`lare, flutur\nd o sabie glorioas` spre
orizont? Sau a[ezat` picior peste picior pe scaunul `sta
[i cu un deget la frunte – semn suprem al concentr`rii
intelectuale? G\ndul unui cap sucit la spate, sau al m\i-
nilor [i picioarelor r`sp\ndite \n lanul de jos nu-mi d`-
dea \ns` pace.

Dup` picajul care a p`rut f`r` sf\r[it, avionul a luat-o
la fel de brusc \n sus, c`pitanul ne-a anun]at c` s-a ra-
tat aterizarea; p\n` la urm`, dup` o a doua \ncercare,
am ajuns-evident-cu bine. 

Ce-i face pe oameni s` se g\ndeasc` la cele mai n`s-
tru[nice chestii c\nd se afl` \n pericol? |]i faci manichiura
\nainte de a merge la spital. Te fardezi \nainte de o ope-
ra]ie grea. Doar nu crezi c` anestezistul are timp s` ob-
serve c` te-ai dat cu rimel. Sau poate c` da, habar n-am.
O fi [i asta o m`sur` de protec]ie. Te asiguri c` e totul
\n regul`, c` lucrurile n-au cum s` se schimbe din r`u
\n mai r`u, c` e[ti compus [i de pe lumea asta. C` dai
bine, a[a vulnerabil cum e[ti.

S\nt oameni \ngrozi]i c` i-ar putea c`lca ma[ina \n
ziua \n care au ie[it din cas` \n tricoul `la ponosit. |n
ziua \n care au pe ei chilo]ii cu elasticul l`rgit. S\nt oa-
meni care p`]esc ceva \ngrozitor [i nu se pot g\ndi dec\t
la ]eava care picur` \n buc`t`rie sau la factura de tele-
fon r`mas` nepl`tit`. Circula pe vremuri o legend` ur-
ban` cu o femeie care se duce la ortoped pentru c` nu
[tiu ce probleme avea la un picior. C\nd medicul \i cere
s` i-l vad` [i pe cel`lalt, femeia cic` i-ar fi r`spuns \n-
grozit`: „Domnule doctor, la cel`lalt nu m-am preg`tit.“
Plauzibil, a[a-i? 

Selma Iusuf este jurnalist`, redactor-[ef la [tiri, radio Kiss
FM [i Magic FM.

Selma IUSUF

legende urbane

las`-]i ccooppiiiiii s` vin` la ttiinnee
Maria IORD~NESCU

O lec]ie
isteric` de istorie

De 1 Mai s-a inventat, totu[i, o tradi]ie: 
cea a gr`tarelor. 



ll C`r]i, filme, muzici [i alte distrac]ii
din comunism, volum coordonat de Dan
Lungu [i Amelia Gheorghi]`, Editura
Polirom, 2014.

Primul volum colectiv de istorii personale
dedicat perioadei antedecembriste a fost  |n
c`utarea comunismului pierdut (Paralela 45,
2000); urmat de O lume disp`rut` (Polirom,
2004) [i reeditarea ad`ugit` din Explor`ri \n
comunismul românesc, vol. I & II (Polirom,
2004-2006), c`r]i \n care patru tineri univer-
sitari – Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo
Mitchievici [i Ioan Stanomir (dintre care –
ca fapt divers – primul a ajuns, \ntre timp,
un eseist de st\nga, iar ultimii doi, de dreap-
ta) – mixau amintirile cu eseuri dedicate
simbolurilor, institu]iilor de \nv`]`m\nt (ma-
nuale), produselor culturii (scriitori, genuri
de consum, c`r]i [i filme de succes) [i diver-
selor aspecte ale vie]ii sociale din comunism
(tabere, coada la alimente, programul TV
etc.). 

|ntre timp, acest gen de volume colective
s-au \nmul]it, fiecare decup\ndu-[i propria
zon` de interes: Arca lui Noe, de la neolitic
la Coca-Cola (coord. Irina Nicolau, Muzeul
}`ranului Român, 2002), volum subintitulat
„materiale care destabilizeaz`“, unde zeci de
studen]i, etnologi, antropologi etc. inventau
la noi un tip nou de sociologie prin istorii o-
rale [i paratexte (liste, bile]ele, scrisori, eti-
chete); demers continuat, tot sub \ngrijirea
regretatei Irina Nicolau, cu Anii ’80 [i bucu-
re[tenii (Paideia, 2003), construit nu sub
forma unei arce, dar al unui dic]ionar (la li-
tera A: Aro, Alimentar` etc.; la litera C: Ce-
naclul Flac`ra, carne, CEC, C\ntarea Româ-
niei etc.), poate primul volum de istorie ora-
l` de la noi, \n care oameni de r\nd [i cerce-
t`tori ai M}R spuneau tot felul de istorii din
sfera privat` [i public`. |n  Cartea roz a co-
munismului (coord. Gabriel H. Decuble, Ver-
sus, 2004), tinerii scriitori ie[eni din Club 8
povesteau \nt\mpl`ri [i alc`tuiau lexicoane
din comunism, acesta fiind, poate, primul vo-
lum cu accente nostalgice. Cum era? Cam
a[a... Amintiri din anii comunismului româ-

nesc (coord. C`lin Andrei Mih`ilescu, Curtea
Veche, 2006) a venit, indirect, ca o replic`
munteano-b`n`]ean`, cu eseuri [i confesiuni
– \ntinz\ndu-se pe o palet` ceva mai larg` te-
matic, de la navet` [i cotele apelor Dun`rii,
la poli]ia politic` –, dar tot ale scriitorilor,
mai celebri [i din genera]ii ceva mai mari:
de la R`zvan Petrescu [i Ioan Gro[an, la Mi-
hai {ora [i Mircea Horia Simionescu.

Tot la capitolul recuper`rii memoriei vie-
]ii private, dar mai mult a loisir-ului din pe-
rioada comunist` mai pot fi men]ionate [i vo-
lumele: Joac`, jocuri, juc`rii (coord. Cosmin
Manolache, Martor, 2007), \n care tineri
scriitori [i etnologi de la Muzeul }`ranului
Român scriau despre jocurile propriei copi-
l`rii din comunism (Pove[ti cu Pegas fiind o
carte dedicat` bicicletei autohtone); c\teva
din c`r]ile seriei „Prima dat`“ ap`rute la
Editura ART – Primii mei blugi (2010) [i Pri-
mul meu porno (2011), unde pornografia era
abordat` din unghiul culturii populare occi-
dentale, interzise \n comunismul moralist; [i
De la Waters la Similea (coord. Radu Para-
schivescu, Humanitas, 2014), volum dedicat
muzicilor. (M`car \n parantez` fie zis, Di-
lema veche a dedicat, de-a lungul ultimilor
ani, mai multe dosare unor astfel de su-
biecte: „Distrac]ia \n comunism“, nr.
266/2009, „ROCK\ntarea României“, nr.
411/2011 sau „Succese \n comunism“, nr.
431/2012, acesta din urm` despre cultura de
mas` din „epoc`“.)

Am f`cut tot acest preambul-inventar
pentru c` prezentul volum colectiv, care a-
dun` istorii personale despre „distrac]iile din
comunism“, \ncerc\nd „s` scruteze consumul
cultural al epocii comuniste din perspectiva
firului ierbii“, se adaug` perfect, chiar [i f`r`
a aduce contribu]ii majore, seriei de c`r]i cu
valoare documentar` enumerate mai sus,
c`r]i cu care are foarte multe \n comun, nu
doar \n ceea ce prive[te conceptul [i tema-
tica, dar [i tonul sau natura textelor. Dan
Lungu, unul din coordonatorii c`r]ii, explic`
\n Cuv\ntul \nainte procesul \n urma c`ruia
s-a alc`tuit volumul. Pe pagina de Facebook
creat` special \n acest scop s-a ini]iat un apel
formulat astfel: „A]i tr`it cumva pe vremea

comunismului? Dac` da, atunci cu siguran]`
ave]i o poveste, o \nt\mplare legat` de o car-
te, un film, o melodie, un disc de vinil, o pre-
ferin]`, \n fine, orice fel de bun cultural sau
pasiune, una care merit` povestit`... Poate
a]i fost un cititor \mp`timit [i a]i stat la coa-
d` pentru c`r]i? A]i cump`rat bilete la cine-

ma la suprapre] sau romane pe sub m\n`?
A]i recurs la o nebunie pentru a pune m\na
pe un disc sau pe o caset` video? Era]i \nne-
bunit dup` un actor, o emisiune TV, radio
sau un desen animat? A]i fost la Cenaclul
Flac`ra? A]i participat la C\ntarea Româ-
niei? Poate a]i lucrat ca librar sau la un ci-
nema, un teatru ori o cas` de cultur`?“ 

|n cele din urm`, au fost selectate pentru
publicare ceva mai mult de treizeci de texte,
majoritatea de la anonimi (dar semnate [i de
Andreea R`suceanu, Lumini]a Corneanu,
Dan Dobo[, Dumitru Ungureanu [.a.), care
r`spund apelului, \n general par]ial, cu is-
torii comune, dar [i c\teva inedite, cu mai
mult sau mai pu]in talent narativ, cu umor
sau sentimentalism. Se deruleaz`, astfel, tot
felul de pove[ti cu c`r]i [i filme, discuri [i re-
viste (Bravo sau Pif), jocurile (inclusiv cele
de pe [antiere) [i activit`]ile extra[colare ale
pionierilor; \nt\mpl`ri de la C\ntarea Româ-
niei, de la Cenaclul Flac`ra sau de la vizio-
n`ri de filme pe casete VHS (inevitabil, a-
pare invocat` Irina Margareta Nistor); iar
Bogdan Munteanu scrie un text \n care po-
veste[te despre cum a fost sechestrat \n ca-
s` \n timpul dezastrului de la Cernob\l, mo-
ment de care cei din genera]ia mea \[i aduc
bine aminte.

Pagina de Facebook unde s-a n`scut
acest volum exist` \n continuare: face-
book.com/distractiicomunism, al`turi de alte
grupuri asem`n`toare, precum „Nostalgia
copil`riei noastre din Epoca de Aur“ sau
facebook.com/alimentara, un cont de fotogra-
fie de epoc` dedicat celuilalt tip de consum.

n n n

Tot \napoi spre comunism
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„...Maxim zece procente din c`r]i se
scoteau la raft, restul fiind procurate «pe
sub m\n`» prin metoda «serviciu contra
serviciu». De exemplu, profesorul primea
dou` l`zi de mere de la inginerul agronom
care avea odrasla \n clas` la el, p`stra una
pentru d\nsul [i una o d`dea contabilului
de la cooperativa me[te[ug`reasc` cu care
juca [ah s\mb`ta, iar acesta \i f`cea rost
de cartea respectiv` de la o cum`tr`, care
avea cafea brazilian` \n cas`, adus` de
m`tu[a unui cumnat, c`s`torit` cu un va-
porean, [i avea pl`cerea s` o serveasc` cu
o  cea[c` de dou` ori pe s`pt`m\n` [i pe
buna ei vecin`, v\nz`toare la libr`rie. Din
acest sistem alambicat nu f`ceau parte
protipendada comunist`, mili]ienii, secu-
ri[tii [i alte persoane influente din ora[,
care erau informa]i primii asupra m`rfii
primite [i \[i trimiteau imediat nevestele
sau copiii s` procure tot ce le dorea inima.
Fetele de liceu se duceau dup` P\nza de p`-
ianjen, b`ie]ii mai mici dup` Toate p\nzele
sus! sau Cire[arii, iar nevestele dup` Arta
conversa]iei. Unele c`r]i ajungeau direct pe
pia]a neagr`, afl\ndu-se la discre]ia c\torva
persoane din ora[, la care puteai s` ajungi
prin intermediari de \ncredere. Pre]ul era
unul corespunz`tor m`rfii de contraband`.
Tata f`cea altfel, evit\nd acest lan] odios
de pile [i rela]ii. O lua la talp` sau cu bi-
cicleta prin satele limitrofe. La Deleni, ges-
tionar la magazinul s`tesc era un fost elev
de-al lui. «Mi[ule», \i zicea, «tu o s` ajungi

mare! Am [tiut asta de c\nd te-am scos la
tabl` prima oar`, chiar dac` ]i-am pus pa-
tru.» Apoi \[i arunca ochii roat` prin ma-
gazin, unde se g`seau de cump`rat pe a-
ceea[i tejghea marmelad`, halva, c\rlige de
rufe [i burlane pentru godinuri: «C`r]i nu
ave]i?» «Nu, nu avem, dom’ profesor, c` nu
se vinde.» «Se poate? Am [i eu rela]iile me-
le.» Dup` ce-i zg\nd\ra orgoliul, tata \i d`-
dea lui Mi[u un bilet pe care erau c\teva
cuvinte, cum ar fi «Delirul de Marin Pre-
da», precum [i banii necesari, plus c\]iva
lei de-o horo[pinc`. «Cred c` la valoarea ta
nu-]i ia mai mult de dou` s`pt`m\ni.» Cam
\ntr-o s`pt`m\n`, Mi[u \i trimitea cartea
acas`, printr-unul din feciorii s`i. La V`-
leni, schema era de alt` natur`. Gestiona-
rul era un vechi prieten din copil`rie. Du-
p` ce jucau un poker mic, tata, care nu
pierdea niciodat`, dar nici nu jecm`nea pe
nimeni, zicea: «Mirceo, ai pierdut, tre’
s`-mi faci un serviciu». Mircea mai v`zuse
filmul. «Zi ce vrei! Nu trebuie s` m` ba]i
la c`r]i ca s`-]i fac rost de ceva.» Tata \i
d`dea biletul: «Constantin Noica – Cuv\nt
\mpreun` despre rostirea româneasc`». De
data asta dura mai mult, dar cartea venea
negre[it...“ 

(fragment din textul „Shogun 
(de George C`linescu)“ de Laurian

Marian – C`r]i, filme, muzici 
[i alte distrac]ii din comunism)



Quod Erat Demonstrandum a fost selectat
\n competi]ia TIFF de anul acesta. Ce \nseam-
n` Festivalul de la Cluj pentru dumneavoas-
tr`?

Festivalul de la Cluj este „acel“ moment
din an a[teptat at\t de industria local`, c\t
[i de cea interna]ional`, pentru a se \nt\lni
cu produc]ii cinematografice de cele mai
multe ori de referin]` pentru evolu]ia fe-
nomenului cinematografic. 

|n fiecare an, finalul de mai \nseamn`,
pentru cinefilii români, Festivalul de Film
Transilvania. Dar nu numai pentru români.
|n zona festivalurilor de film, cam toat` lu-
mea de „afar`“ [tie, a auzit sau a fost la Cluj
m`car o dat`. Ceea ce vorbe[te de la sine de-
spre importan]a acestui festival. Care este [i
un clin d’oeil asupra produc]iei române[ti de
film „la zi“. {i pentru c` filmul românesc este
foarte bine cotat \n acest moment \n Europa,
mul]i vor s` vad` ce se mai produce la noi.
Ceea ce e mai mult dec\t m`gulitor.

|n plus, Clujul a devenit un loc important
de networking. Care este unul dintre cele mai
importante lucruri pe care le face un festival
de film: s` adune creativi [i filme, [i s`-i pu-
n` \n contact. Cunoa[terea este putere, nu?
Cunosc\nd ceea ce fac ceilal]i, asta \]i poate
da inspira]ie [i putere. De multe ori, poate
fi un stimulent.

Merge]i de obicei la TIFF? Regizorii ro-
mâni au spus de multe ori c` la Cluj au avut
parte de un public ideal pentru filmele lor. 

Sigur. Merg at\t pentru public, c\t [i

pentru atmosfera festivalului. {i, evident,
pentru filmele pe care TIFF-ul le propune \n
diferitele lui sec]iuni.

|n alt` ordine de idei, TIFF-ul este im-
portant pentru mine, ]in\nd cont c` aici a a-
vut loc prima \nt\lnire a filmului meu de de-
but (Cealalt` Irina) cu publicul românesc. Iar
acum, coinciden]` sau nu, cel de-al doilea
film al meu va fi v`zut pentru prima dat` \n
]ar` tot la Cluj. Dup` experien]ele pe care
le-am avut p\n` acum la festivaluri din afara
]`rii, va fi interesant de v`zut reac]ia [i po-
zi]ia publicului nostru fa]` de acest film.

Quod Erat Demonstrandum e o poveste
despre comunism sau una de amor?

Nu este o poveste despre comunism, ci se
\nt\mpl` \n perioada comunismului. Sigur c`
filmul are elemente specifice perioadei, dar
vreau s` cred c` este o poveste despre iubire,
despre prietenie, tr`dare, \n[elare [i alegere,
poveste care poate fi plasat` oriunde [i ori-
c\nd. Nu cred c` este un film documentar de-
spre comunism, de[i exist` multe secven]e
care func]ioneaz` ca ni[te vederi din epoc`,
secven]e care nu duc neap`rat povestea mai
departe, dar ne fac s` \n]elegem mai bine
personajele. De exemplu, momentul \n care
protagonistul merge [i vinde sticle goale.

Pe de alt` parte, este o poveste despre
„grani]e“. Poveste care, ast`zi, este la fel de
actual`. Dificultatea cu care circulam noi,
din România socialist`, \n Occident, nu di-
fer` de constr\ngerile pe care le au ast`zi
mul]i oameni din afara Uniunii Europene \n
a pune piciorul pe acest nou „t`r\m al f`g`-
duin]ei“. Din acest punct de vedere, consider
c` este o poveste care transgreseaz` grani-
]ele temporale. Sigur, filmul meu este indi-
solubil legat de comunism. Dar s` nu uit`m
c` \ntotdeauna au existat constr\ngeri, iar
oamenii vor fi mereu obliga]i s` fac` alegeri.
De aceea mi-a[ dori s` fi ie[it o poveste uni-
versal valabil`. |ntotdeauna trecutul e im-
portant pentru c`, dac` ne uit`m cu aten]ie,
el se repet`. Recte, trecutul nostru sub comu-
nism este important tocmai ca s` nu repe-
t`m gre[elile din acea perioad`.

Ac]iunea filmului se petrece \n anul 1984,
iar protagonistul e un t\n`r matematician, ca-
re decide s` publice o lucrare [tiin]ific`, \ntr-o
revist` american`. Cum a]i ajuns la acest
story?

Istoria din spatele acestui film e mult
mai lung`, c`ci perioada lui de gesta]ie [i de
realizare a durat destul de mult. Am pornit
de la o poveste pe care o [tiam din anii ’80,
a unui personaj care pleac` \n str`in`tate,
\ntr-o ]ar` din Vest, r`m\ne acolo [i \ncearc`
s`-[i aduc` apoi [i familia. Cine nu [tie va
afla acum c` acest lucru era greu. Foarte

greu. Cine [tie \[i va reaminti c` reunificarea
familiei \n acea epoc` putea s` dureze [i ani
\ntregi. Timp \n care fie cel plecat, fie cei de
acas` \[i f`ceau alte vie]i. Uneori se reg`-
seau, dar nu era u[or dup` o desp`r]ire at\t
de lung`. De aici am plecat. Apoi, s`p\nd [i
discut\nd cu cei de la produc]ie, am ajuns la
o poveste care se \nt\mpl` \n ]ar` [i e spus`
din perspectiva celor r`ma[i acas` [i care
trebuie s` se descurce singuri s` ajung` \n
str`in`tate, la cel plecat. 

Ave]i vreo leg`tur` cu zona asta a ma-
tematicii (v` \ntreb pentru c` personajul jucat
de Sorin Leoveanu e un as \n domeniul s`u)?

|n anii aceia, eu eram student la Facul-
tatea de Electronic`. A[a c` ce ]ine de ma-
tematic` \n film vine din experien]a mea.
Ini]ial, personajul meu era inginer electro-
nist. Dar studiind epoca [i citind foarte mult
despre aceast` perioad`, am ajuns la o carte
– Nae Ionescu [i discipolii s`i \n arhiva secu-
rit`]ii, volumul despre matematicianul Octav
Onicescu, care a fost \n vizorul securit`]ii
p\n` \n 1979, cu patru ani \nainte de a muri.
{i exista acolo, \n toate acele rapoarte [i note
care \l vizeaz`, un fel de fascina]ie a deta-
liului insignifiant. Sigur, erau lucruri pe care
azi le g`sim pe Facebook despre aproape fie-
care dintre noi. Dar atunci p`reau lucruri
fundamentale: re]etele de m\ncare, dioptriile
ochelarilor [i tot ce mai discuta maic`-sa la
telefon. |ns` \ntrebarea suprem` a oameni-

lor care \l ascultau, dar care nu se pricepeau
la matematic`, era: omul `sta e sau nu va-
loros \n domeniul s`u? Pentru c` ei evident
nu aveau de unde s` [tie ce urm`resc sau ce
ascult`, de fapt. {i atunci, trebuiau s` ape-
leze la al]i matematicieni care s` le spun`
ce [i cum. 

De aici ideea s`-l redefinesc ca ma-
tematician pe Sorin Leoveanu. Pentru ca su-
pravegherea lui s` aib` acest aer absurd.

B`nuiesc c` reconstituirea epocii n-a fost
deloc u[oar`. Cum a]i reu[it s` g`si]i toate ele-
mentele de scenografie?

N-a fost u[or deloc, a[a c` o s`-i mul-
]umesc lui Cristi Niculescu, scenograful fil-
mului. E adev`rat c` [i noi, cei de la regie
sau cei din echipa de produc]ie a filmului am
c`utat imagini reprezentative prin albume,
arhive, care s` redea atmosfera epocii. A fost
dificil, nu de pu]ine ori. De exemplu, calcu-
latorul Coral, care \n anii ’80 era \n toate fa-
bricile române[ti. Acum a fost imposibil s`
g`sim unul func]ional, a[a c` am combinat
dou` altfel de aparate ca s` putem s` le
avem \n film. 

Pentru un efect de autenticitate [i mai ma-
re, a]i optat s` filma]i \n alb-negru. Imaginea
e semnat` de Vivi Dr`gan Vasile. A]i luat a-
ceast` decizie de la \nceput?

Ideea a fost a produc`toarei Velvet Mo-
raru, care mi-a sugerat s` avem o imagine
alb-negru. Ideea se plia foarte bine pe amin-
tirile mele despre acele vremuri: griul de pe
str`zi, cenu[iul caselor, lipsa de culoare \n
costumele oamenilor, alb-negrul fotografiilor.
Propunerea aceea a devenit filmul de azi. 

La sf\r[itul anului trecut, Quod Erat De-
monstrandum a fost prezentat \n competi]ia
oficial` a Festivalului de Film de la Roma [i
a ob]inut Premiul Special al Juriului. Ce gen
de reac]ii a st\rnit [i cum crede]i c` va fi re-
ceptat aici?

La Roma a fost marketat ca un film de-
spre comunism. A fost uimitor, sala era pli-
n` de oameni tineri, de 20-30 de ani. Apoi,
au fost oameni care veneau din foste ]`ri
comuniste, care ziceau: „La noi a fost la fel.“
Aici, cei care nu [tiu despre ce a fost vorba
vor veni s` vad` ce e cu comunismul `sta, iar
cei care [tiu vor veni ori s`-[i aduc` aminte,
sau or s` zic` n-a fost a[a, a fost altfel. 

a consemnat Ana Maria SANDU

n n n
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„Povestea mea se \nt\mpl` \n comunism“
– interviu cu regizorul Andrei GRUZSNICZKI –

Cel de-al doilea film semnat de Andrei Gruzsniczki, Quod Erat De-
monstrandum, va concura anul acesta la TIFF pentru Trofeul Transil-
vania. L-am \ntrebat pe regizor dac` e vorba despre o poveste de amor
sau una despre comunism, despre op]iunile estetice [i a[tept`rile pe care
le are de la publicul românesc.

„Este o poveste despre «grani]e». 
Poveste care, ast`zi, este la fel de actual`.“

Porc chipotle 
pre-vegan

Hotelul El Conquistador era cel mai
frumos din Tijuana. Fusese construit \n ju-
rul unui patio, \n stilul vechilor haciende.
Petrecerea Iglesias-Morales avea loc \n
sala „Don Quijote“. Muzica de fond, foarte
ritmat`, era c\ntat` de o orchestr` ma-
riachi destul de mediocr`. Muzican]ii pur-
tau costume de velutin` cafenie, veste
scurte [i sombrero-uri ornate, de jur \mpre-
jur, cu bilu]e negre care se b`l`ng`neau \n-
truna. C\nd am ajuns, recep]ia era \n toi
[i trebuie c` \ncepuse chiar \nainte ca ul-
timul taur s` fie sacrificat. Iglesias, amfi-
trionul, st`tea \n capul unei mese lungi
sau, mai degrab`, al mai multor mese pu-
se cap la cap, supra\nc`rcate cu sticle de

vin, sangria, carafe aburite de margarita,
fructe proaspete, buc`]i de tortilla, coaste
de vit`, puerco en salsa chipotle [i o varie-
tate de sosuri ro[ii, verzi [i galbene, numai
bune s` distrug` papilele oric`rui neini-
]iat. Eu eram, bine\n]eles, imunizat de
m\nc`rurile thai [i sichuan, care f`ceau ca
buc`t`ria hispanic` s` par`, prin compa-
ra]ie, la fel de inofensiv` ca laptele matern.

Rumeni]i la foc mic, \ntr-o oal` masiv`,
f`r` gr`sime, 350 gr de carne tocat` de vit`
[i 250 gr de porc tocat, timp de 10 minute.
Toca]i fin 2 cepe, 3 c`]ei de usturoi, un
morcov mare [i un ardei chipotle (ardei iute
jalapeño afumat [i uscat). Pune]i legumele
tocate \n oal` [i l`sa]i s` fiarb` 5 minute.
T`ia]i \n cubule]e 3 ro[ii mari, decojite,
f`r` s\mburi [i ad`uga]i-le \n oal`, \mpreu-
n` cu 2 linguri de bulion, 90 gr de strafide,
100 ml de vin ro[u, o lingur` de o]et, o lin-
guri]` de chimion, o jum`tate de linguri]`
de scor]i[oar` pisat`, 60 gr de fulgi de mig-
dale, sare [i piper. Fierbe]i cu capac \nc`
20 de minute. Orna]i cu frunze de corian-
dru verde.

Povestitorul e detectivul Saxon, eroul
lui Les Roberts din A Carrot For The Don-
key (1989), roman scris cu 23 de ani \nainte
ca autorul s` devin` vegan.

Amicul Dejun

burta vechecraii de

Quod Erat Demonstrandum
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E lucru [tiut c` exist` o rela]ie de deter-
minare \ntre libertatea presei [i bun`-
stare. Aceast` rela]ie func]ioneaz` \n

ambele sensuri: cu c\t o ]ar` e mai \nst`rit`,
cu at\t presa este mai liber`; [i invers: cu c\t
presa e mai liber`, cu at\t ]ara e mai bogat`.
Sigur, exist` exemple care contrazic teoria.
Dar, una peste alta, „legea“ are aplicabi-
litate. Clasamentele mondiale arat` c` ]`rile
din nordul Europei au presa cea mai liber`,
\n vreme ce \n Coreea de Nord sau Eritreea
nu se respect` deloc libertatea informa]iei.
Acestea ar fi \ns` [i singurele puncte stabile
ale ierarhiilor, c`ci, \n fiecare an, cei care a-
nalizeaz` situa]ia presei \n lume constat` tot
felul de schimb`ri \n top. Factorii economici
nu joac` neap`rat, [i nu \ntotdeauna, un rol
decisiv, dar el trebuie totu[i luat \n calcul.

România s-a situat anul trecut pe locul
45 \n clasamentul general al libert`]ii presei
realizat de Reporteri f`r` Frontiere (RFF).
Am putea spune c` st`m bine, presa româ-
neasc` fiind considerat` mai liber` dec\t
cea din SUA (pozi]ia 46), sau dec\t cea din
Ungaria (locul 64); s\ntem, \ns`, \n urma Po-
loniei (locul 19) sau al Fran]ei (locul 39).
Anul trecut, România a cobor\t trei pozi]ii \n
indexul libert`]ii presei.

C el mai recent raport FreeEx realizat
de organiza]ia ActiveWatch descrie o
situa]ie [i mai sumbr` dec\t o face

simpla comparare a datelor culese de RFF.
Faptul c` presa a devenit o arm` politic` e,
poate, cea mai grav` [i cea mai trist` dintre
constat`ri. 

Cum s-a ajuns aici? Cel mai evident r`s-

puns e s`r`cia. Criza economic` s-a supra-
pus peste o criz` a presei, accentu\nd defici-
tul celei din urm`. |n ultimii ani au disp`rut
zeci de publica]ii. Cele care \nc` func]ioneaz`
s\nt departe de a fi profitabile. Sc`deri con-
stante de tiraj pentru toate cotidienele na-
]ionale, sc`deri masive ale \ncas`rilor din pu-
blicitate au generat situa]ii \n care patronii
s\nt ei \n[i[i supu[i unor presiuni politice sau
economice. „O parte semnificativ` a presei
este \n continuare folosit` de patroni ca ar-

m` \n vederea ob]inerii unor avantaje poli-
tice [i economice, sau pentru a pune presiune
pe justi]ie.“ Foarte adesea, redac]iile au ce-
dat presiunilor, au f`cut compromisuri, au
devenit instrumente pentru a sprijini inte-
resele patronilor.

Problemele economice au accentuat de-
penden]a de clien]ii de publicitate. Conse-
cin]a: sacrificarea interesului public [i a li-
bert`]ii editoriale \n favoarea promov`rii u-
nui mesaj favorabil unor entit`]i private, se
arat` \n raport. Cazul cel mai grav e „cum-
p`rarea“ bun`voin]ei presei prin achizi]iona-
rea de spa]iu publicitar de c`tre Ro[ia Mon-
tan` Gold Corporation. Pentru a crea un cu-

rent de opinie favorabil ob]inerii, pe cale po-
litic`, a avizelor necesare exploat`rii minie-
re, compania a pus la b`taie sume substan-
]iale – [i a reu[it s` opreasc` apari]ia unor
eventuale articole critice.

Pe de alt` parte, criza politic` din ultimii
doi ani a ad\ncit clivajele deja existente. |m-
p`r]ite \n dou` tabere, pro/contra Victor
Ponta sau pro/contra Traian B`sescu, insti-
tu]iile de pres` concurente s-au \ntrecut \n
atacuri la adresa adversarilor. Raportul

FreeEx vorbe[te despre „politizarea dis-
cursului mediatic“, eviden]iat` prin „decizia
unor jurnali[ti de a migra \n mediul politic
[i de atacurile tot mai frecvente \ntre oame-
nii din pres`, \n care predomin` amenin]`-
rile, injuriile [i limbajul vulgar“. Libertate a
fost destul`, ceea ce a lipsit a fost tocmai con-
trolul. CNA a sanc]ionat unele abateri, dar
nivelul amenzilor este prea mic pentru a des-
curaja asemenea practici  – se arat` \n ra-
port. 

D incolo de starea precar` a industriei
media, cea mai mare ameni]are la a-
dresa libert`]ii de exprimare e \ns`[i

precaritatea statutului de jurnalist. Cu con-

tracte de munc` dubioase, pl`ti]i adesea la
limita subzisten]ei, \mpov`ra]i cu sarcini ex-
cedante, deprofesionaliza]i [i f`r` un cod
deontologic acceptat \n unanimitate de
breasl`, ei s\nt ni[te victime sigure ale sis-
temului. Ca s` fie mai mult` libertate a pre-
sei – [i, mai ales, diversitate a informa]iei –
ar trebui ca jurnali[tii s` fie mai puternici. 

n n n

Pres` liber`, jurnali[ti slabi?

Matei MARTIN

mmaappaammoonndduull  de buzunar

„O parte semnificativ` a presei este \n continuare 
folosit` de patroni ca arm` \n vederea ob]inerii 

unor avantaje politice [i economice, 
sau pentru a pune presiune pe justi]ie.“
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ll Folia, Shakespeare & Co, coregrafia:
Gigi C`ciuleanu, scenografia: Corina
Gr`mo[teanu, muzica: Paul Ilea. Tea-
trul Metropolis & Funda]ia Art Pro-
duction.

ll Hail Love, un spectacol de Galea Bo-
beicu, scenografie: Andrada Chiriac.

|nt\mplarea face ca la o lun` distan]` s`
v`d dou` spectacole diferite conceptual, dar
care mizeaz` pe mi[care ca performan]`
fizic`, \n coregrafie fix`. Fenomenul este
important din punctul de vedere al polari-
z`rii existente pe scena româneasc` de dans.
Esen]ializ\nd tendin]ele coregrafice auto-
htone, se constat` o fractur` \ntre constanta
baletului clasic [i eclectismul perfor-
mance-ului hiperconceptualizat (\n cadrul
c`ruia limbajele coregrafice s\nt diverse). |n-
tre cele dou` direc]ii este o zon` rarefiat`,
cu pu]ine spectacole \n coregrafii moderne,
ample ca dramaturgie [i distribu]ie, focali-
zate pe mi[care ca expresie a frumuse]ii. Lip-
sa acestei zone de mijloc a avut consecin]e
[i asupra publicului de dans, c`ruia i-a lipsit
o tranzi]ie \ntre cele dou` limbaje coregra-
fice, clasic [i postmodern.

Gigi C`ciuleanu este un maestru al mi[-
c`rii, pe care o g\nde[te geometric, \n „volu-
me [i vectori“ ([i o teoretizeaz` la fel, \ntr-o
matematic` poetic` \n care vizualizeaz` cor-
pul \n mi[care ca pe o structur` geometric`
\n spa]iu, intuindu-i evolu]ia [i influen]\n-
du-i traiectoria, dup` cum se deduce din car-
tea sa – V\nt, volume, vectori). C`ciuleanu
leag` indestructibil corpul dansator de mu-

zic` [i literatur`, sisteme complexe ale inte-
ligen]ei [i emo]iei umane, care se pot ex-
prima [i descifra prin dans. Aceast` asociere
este definitorie pentru coregraf, care a prac-
ticat-o \n mai multe spectacole (Mozart Steps,
Carmina Burana, Noche Bach). Recenta
premier` de la Teatrul Metropolis – care
marcheaz` [i \nfiin]area oficial` a trupei sa-
le de dans „Gigi C`ciuleanu România Dance
Company“ –, Folia, Shakespeare & Co alc`-
tuie[te, \mpreun` cu D’ale noastre (spectacol
al Teatrului Na]ional Bucure[ti), un diptic
– cu care se va face un turneu na]ional – \n
care universuri literare diferite s\nt explora-
te prin intermediul corpului. C`ciuleanu
capteaz` specificul unui scriitor [i \l redi-
mensioneaz` la scar` cosmic`. Lumea oa-
menilor este transpus` \ntr-o lume a ideilor
prin intermediul corpului. Universul cara-
gialian din D’ale noastre ofer` imaginea spu-
moas` a românismului, a unei anume auto-
ironii na]ionale, s`n`toas`, atins` \ns` de o
tu[` de tragism. |n Folia..., subiectul analizei
coregrafice este Shakespeare, al c`rui portret
literar se traduce coregrafic printr-o colorat`
lume a bufonilor. C`ciuleanu face teoria bu-
fonului shakespearian \n multiplele sale i-
postaze: provocator al z\mbetului, autor al
\ncurc`turilor, vocea adev`rului, luciditatea
melancolic` a \n]elepciunii, candoarea lumii
[i demen]a puterii. Dar ipostaza suprem`
este cea de Cupidon-bufon, exponentul ne-
buniei iubirii, dulcea iluzie care face via]a
frumoas` [i lumea suportabil`. S\nt \n spec-
tacol [i alte elemente shakespeariene: ma-
leabilitatea genurilor, deghizarea ca masc`
a lumii, geografii (dansul cu meridianele f`-
cute din jum`t`]i de cerc) [i timpuri, rescrise

coregrafic \n duete [i grupuri care se \ns`i-
leaz` din individualit`]i nesincrone, dar ar-
monice pe varia]ii ale Foliei – dans portu-
ghez din secolul al XV-lea, prelucrat de mu-
zicianul Paul Ilea \n formule diverse (de la
jazz la musical). Costumele Corinei Gr`-
mo[teanu, \n special tichiile – diferite, dar
unitare stilistic –, sugereaz` esen]ializat in-
dividualit`]ile \n grup. Dansul este str`b`tut
de texte \n varianta original` (\n englez`),
poate cam multe [i teatral rostite, ceea ce a-
tenueaz`, din p`cate, umorul coregrafiei.

Dansactorii – termen excelent folosit de
C`ciuleanu – s\nt cei cu care a mai lucrat \n
România, mai vechi sau mai noi. Printre ei,
s\nt c\]iva remarca]i de-a lungul timpului \n
spectacolele sale: Ioana Marchidan, {tefan
Lupu, Lari Georgescu, Arcadie Rusu (aici ca-

meleonic [i ghidu[, pus pe joac`). Dar, cu o
dubl` distribu]ie, ansamblul func]ioneaz` bi-
ne, energic [i precis [i ar fi nedrept s` nu se
remarce exact aceast` calitate, a identit`]ii
de grup construit` din individualit`]i. 

Pe {tefan Lupu l-am reg`sit \n Hail Love
(lucrare de diserta]ie a coregrafei Galea Bo-
beicu, realizat` \n urm` cu doi ani [i reluat`
de cur\nd la Centrul Na]ional al Dansului
Bucure[ti), un construct coregrafic narativ
care spune o poveste de dragoste din timpul
celui de-al Doilea R`zboi Mondial. Este vor-
ba, de fapt, de un triunghi amoros cu o evrei-
c` [i doi b`rba]i, un evreu [i un nazist, \n re-
la]ia c`rora, complicat`, pasional`, torturan-
t`, se poate citi o dramaturgie a r`zboiului.
|n spectacol apar o serie de teme: seduc]ia
r`ului, capcanele r`zboiului, fluctua]ia ra-
portului de putere, paradigma bine – r`u, re-
torica senzualit`]ii pe fundalul terorii. Galea
Bobeicu lucreaz` nara]iunea cu trupuri care
se conecteaz` convulsiv unul la cel`lalt, \n
geometrii fluide care produc o sublimare a
corpurilor. Coregrafa-dansatoare posed` o
imagina]ie de tip arhitectural a mi[c`rii. Ac-

tul iubirii dansat cu gambele (restul corpului
nevizibil, \ntins pe covor), rela]ia atrac]ie –
respingere dintre Nazist [i Ea, ori un sen-
timent lini[titor de abandonare \n iubire \n
rela]ia cu Evreul – toate s\nt pasaje de core-
grafie inteligent` [i imaginativ` \n spa]iu.
Bucuria pe care o ofer` spectacolul este toc-
mai aceast` corporalitate geometric`, sedu-
c`toare prin fluiditatea ei. Galea Bobeicu
este o prezen]`, la r\ndul s`u, fermec`toare,
cu un corp longilin [i flexibil [i cu gra]ia unei
dansatoare clasice. Bogdan Iacob (Evreul)
sus]ine expresiv traseul unui personaj echi-
librat, care refuz` statutul de victim`. Par-
tea cea mai complicat` \i revine lui {tefan
Lupu, actor care, prin plasticitatea corporal`
[i precizia mi[c`rii, construie[te un personaj
charismatic, de[i este vorba despre un farmec

al r`ului. Imaginea lui \n rolul Nazistului,
\n costumul de piele neagr`, cu privirea
t`ioas`, este puternic`, rece, care se trans-
form` \ntr-una a senzualit`]ii, a iubirii su-
blimate \n dorin]` [i care deraiaz` \n ma-
lefic. Poate c` spectacolul acuz` o oarecare
desuetudine a limbajului prin prea explici-
ta narativitate, dar nu pu]ine pasaje coregra-
fice ofer` pl`cerea dansului ca frumuse]e [i
mi[care inteligent`. 

|nt`rirea acestei zone de spectacol core-
grafic contemporan este benefic` deopotriv`
pentru comunitatea dansului [i pentru pu-
blic, [i asta pentru c` prima \[i diversific` es-
teticile [i se m`re[te prin adeziunea actorilor
la coregrafie, iar cel de-al doilea pentru c`
este beneficiarul direct al unui tip de per-
formance accesibil ca limbaj [i seduc`tor ca
imagine. 

Oana Stoica este critic de teatru.

n n n

Dragostea \n vremea nebunilor

rroosseennccrraannttzz & co
Oana STOICA

C`ciuleanu leag` indestructibil corpul dansator de muzic`
[i literatur`, sisteme complexe ale inteligen]ei [i emo]iei

umane, care se pot exprima [i descifra prin dans.
©
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Str`ini \n paradis 
ll L’inconnu du lac (Fran]a, 2013), de
Alain Guiraudie.

C\nd declara c` nu suport` s` priveasc`
„nici m`car o secund` \ntreag` o imagine de
amor \ntre b`rba]i“, cinefilul cu preten]ii de
specialist Cristian Tudor Popescu nu p`rea
s` se fi \ntrebat ce s-ar alege de preten]iile
sale \ntr-o situa]ie \n care hipersensibilitatea
sa la imagini cu un atare con]inut reprezen-
ta]ional l-ar \mpiedica s` observe c` organi-
zarea imaginilor respective (adic` exact lu-
crul la care se presupune c` e atent un spe-
cialist) este cinema de cea mai bun` calitate.
E cazul celui de-al patrulea lungmetraj al re-
gizorului francez Alain Guiraudie, L’inconnu
du lac (distins anul trecut la Cannes cu pre-
miul pentru regie al sec]iunii „Un certain re-
gard“ [i neprezentat public la noi dec\t \n ca-
drul Festivalului „Les films de Cannes à Bu-
carest“). |ntreaga ac]iune se desf`[oar` pe
durata a zece zile consecutive, \n \mprejuri-
mile unui lac din Fran]a rural` – loc de a-
g`]at ([i de consumat aga]amentele) pentru
b`rba]i gay. Starea vremii e una de pasto-
ral` erotic` renoirian` sau rohmerian`, de[i
L’inconnu du lac e, \ntr-o m`sur` mult mai
mare, un film hitchcockian sau chabrolian.
|nc` de dinainte ca tranchilitatea acestui col]
de paradis s` fie tulburat` de o crim`, regi-
zorul o tensioneaz`. Obi[nui]ii locului s\nt [i
nu s\nt o comunitate – majoritatea r`m\n
str`ini unii de al]ii. Substituindu-se insis-
tent privirii protagonistului – care sf\r[e[te
prin a surprinde crima respectiv` –, camera
de filmare tot baleiaz` plaja [i tot scaneaz`
cr\ngul din preajm`, tot \nt\lnind, cel mai a-
desea \n t`cere, priviri la fel de insistent-m`-

sur`toare. Muzica e complet absent` de pe
banda sonor`, dar aceasta din urm` nu e mai
pu]in compus` – din clipocit de ap`, fream`t
de frunze [i zumzet de insecte, a c`ror per-
ceptibilitate e sporit` de durata lungu]` a ca-
drelor. Sum` de autoconstr\ngeri formale ri-
guroase, regia se bazeaz` pe repetarea ace-
lora[i discrete [i pu]ine efecte dramatice –
de pild`, intrarea nea[teptat` \n cadru a u-
nui personaj care nu-[i f`cuse sim]it` apro-
pierea prin nimic sau, din contr`, trecerea de
la un cadru relativ str\ns pe protagonist, la
unul filmat de la distan]`, care-l face s` par`
singur [i vulnerabil. O alt` ac]iune repetat`
– parcarea unei ma[ini, filmat` mereu din
acela[i unghi [i anun]\nd c` s-a trecut \ntr-o
nou` zi – produce nu at\t suspans, c\t pat-
tern; coroborat` cu timpii destul de lungi ai
cadrelor, confer` filmului materialitate, „o-
biectualitate“, \n felul revendicat vizionar de
neorealismul italian, prin vocea scenaristu-
lui Cesare Zavattini (care, discut\nd un ipo-
tetic film de r`zboi, cerea s` vad` avionul
trec\nd pe cer, nu de trei, ci de dou`zeci de
ori), [i demonstrat mai t\rziu, \n anii ’60, de
a[a-numita arip` „structural`“ a cinema-ului
experimental american. Iar \n punerea \n
scen` a corpurilor b`rb`te[ti goale ([i im-
plicate ocazional \n acupl`ri), Guiraudie, ca-
re este un artist declarat gay, p`streaz` un
echilibru delicat \ntre valori geometrice [i va-
lori senzuale, \ntre ostentare [i normalizare,
\ntre cump`tare [i luxur`. 

Povestea e bazic`: protagonistul, Franck
(Pierre Deladonchamps), e atras irezistibil
de un b`rbat (Christophe Paou) pe care-l [tie
periculos [i care, cu musta]a sa de Selleck-
Mercury, e un adev`rat porno-ideal de anii
’70. Musta]a nu e singurul detaliu care tri-

mite c`tre acea perioad` de gay liberation ire-
presibil-festiv`, c`reia SIDA i-a pus cap`t:
de[i personajele sale s\nt con[tiente de SIDA
la modul contemporan, Guiraudie cultiv` o
atmosfer` atemporal` – pe l\ng` faptul c` nu
le vedem dec\t \n aer liber [i \mbr`cate cel
mult \n haine de plaj`, personajele nici nu
folosesc telefoane mobile. De[i spiritul ei r`-
m\ne ambiguu, \ntoarcerea spre trecut –
spre vremurile revolu]iei sexuale – poate fi
lesne perceput` ca fiind motivat` mai pu]in
de nostalgie [i mai mult de ostilitate surd`:
un poli]ist heterosexual \i ceart` pe obi[nui]ii
locului pentru insensibilitatea de a continua
s` vin` la ag`]at, ca [i c\nd nu s-ar fi \nt\m-
plat nimic, la trei zile dup` moartea unuia
de-al lor, iar cuvintele acelui poli]ist s\nt apa-
rent \nt`rite de experien]a protagonistului
– n-are cum s` fie \nt\mpl`tor faptul c` sin-
gurul b`rbat de-acolo cu care Franck poate
lega o prietenie este unul neinteresat de sex.
Ce s` se \n]eleag` de aici – c` dorin]a sexua-
l` neutralizeaz` orice alt` sim]ire? C` e a[a

\n general sau doar \ntr-un mediu exclusiv
masculin precum cel de-aici? Tema vecin`-
t`]ii dintre atrac]ia sexual` [i atrac]ia mor]ii
a avut parte de nenum`rate ilustr`ri hetero,
dar, atunci c\nd e exemplificat` cu homose-
xuali, oare nu risc` s` dea de \n]eles c` do-
rin]ele lor [i numai ale lor s\nt thanatofile?
Cu mediul s`u homosexual reprezentat ca
periculos [i nesim]itor de promiscuu, acest
film aclamat nu e chiar at\t de departe de co-
pios huiduitul Cruising (1980), de[i acel sa-
fari sociologic hollywoodian (cu Al Pacino \n
rol de poli]ist sub acoperire, investig\nd o se-
rie de crime prin cluburi gay) nu numai c`
e mult mai mainstream-senza]ionalist (ceea
ce nu e de mirare), dar e [i mai arthouse-
enigmatic (ceea ce are de ce s` mire un pic).
Pe c\nd L’inconnu du lac combin` o maxim`
claritate a prezent`rii cu o maxim` elemen-
taritate a con]inutului – e tot numai ap`, ni-
sip, soare, umbr`, piele goal`, priviri isco-
ditoare, sex [i moarte. 

n n n
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ll Joey DeFrancesco, One For Rudy, HighNote
Records, 2013.

Joey DeFrancesco vine din
familia care ni i-a mai dat pe
John (tat`), Joseph (bunic) [i
Johnny (frate) DeFrancesco, o
dinastie de jazzeri care d`inuie
de la \nceputurile secolului tre-
cut [i care, prin urmare, pune
mare pre] pe tradi]ie. Rudy, cel
din titlu, d`inuie tot de pe la
\nceputul secolului [i [i-a pus
amprenta pe ultimii 70 de ani
de istorie a jazzului, \n calitate
de produc`tor. |nc` o mai face. Absolut nimic nou, inovator
sau \ndr`zne] nu se poate auzi pe One for Rudy, dar precizia
chirurgical` [i sound-ul aparte al formatului organ trio, cu
un Hammond intimidant \n centrul aten]iei, vor fi pe placul
ascult`torilor de jazz care acord` \nt\ietate clasicismului [i
acurate]ei. DeFrancesco vine din modelul american stan-
dard, \n care copil`re[ti \n umbra unor instrumente mai mari
dec\t tine, de]inute de membrii familiei, apoi e[ti trimis uce-
nic prin cafenele s`-]i c\[tigi p\inea cum po]i, e[ti remarcat
de vreun nume mare \n c`utare de m\n` de lucru ieftin` (\n
cazul de fa]`, Miles Davis), \]i lipe[ti numele de acesta [i,
\ntr-un final, \]i iei zborul pe propriul curent de aer. I-
dentitatea lui DeFrancesco e dat` de sus-pomenitul format
organ trio, care \n anii ’60 a popularizat prin cafenele fa]eta
soul a jazzului. |n zilele noastre, formatul a produs proiecte
care dep`[esc mult ambi]iile de cafenea (am mai povestit aici
despre Medeski, Martin & Wood) [i care dob\ndesc dimen-
siuni fusion/prog dezvoltate din mo[tenirea unor grupuri ca
Emerson, Lake & Palmer. DeFrancesco se str`duie[te s` blo-

cheze astfel de tendin]e, s` reteze orice conexiuni cu spa]iul
rock [i fusion, [i s` \ntoarc` stilul \napoi \n cafenele, unde
poate fi folosit cu succes drept substitut pentru lounge jazz,
\n serile \n care divele s\nt r`gu[ite.

Dincolo de aceste considerente strategice, albumul lui
DeFrancesco sun` pl`cut [i terapeutic, textura sonor` a orgii
sale curge foarte prietenos \n duet cu o chitar` timid`, dar
perfect acordat` pe acelea[i tonuri calde (Steve Cotter). E [i
un tobo[ar pe undeva (Ramon Banda), \ns` pare s` c\nte din-
tr-o alt` sal`, o op]iune interesant` de produc]ie. Fantomele
clasicilor Miles Davis [i Thelonious Monk b\ntuie albumul
– titlurile „I don’t wanna be kissed“ [i „Monk’s dream“ dau
referin]e directe \n acest sens. Prin titlu, materialul anun]`
cu afec]iune c` este \nchinat produc`torului s`u [i al unei
bune p`r]i din istoria jazzului contemporan, Rudy Van Gel-
der. Faptul c` prime[te astfel de ofrande e semn c`, \n lumea
jazzului, Van Gelder e un zeu al ingineriei sonore – de fapt,
le tot prime[te \ncep\nd de prin anii ’50, culmin\nd cu c\teva
medalii \n ultimii ani. Produc`torul \ntoarce serviciul cum
se pricepe mai bine, ceea ce spune multe, c`ci nu exist` sound
mai curat [i mai cald dec\t cel ie[it din studiourile sale. {i
nu doar din studiouri – la cei 90 de ani ai s`i, se pare c` a
contribuit c\t se poate de activ la mixarea acestui material,
de[i apari]iile sale s\nt rare din anii ’90 \ncoace. Asta face
ca albumul s` fie un veritabil duet DeFrancesco – Van Gel-
der, ceea ce explic` func]ia marginal` a acompaniatorilor.
Nu este, totu[i, un sound pe placul tuturor audiofililor. Cum
ziceam mai sus, m-a[ fi sim]it neglijat dac` eram tobo[arul
acestui album. E de notorietate faptul c` jazzeri celebri
(Charlie Mingus) au refuzat s` \nregistreze cu Van Gelder,
consider\nd c` le modific` prea mult sound-ul natural al in-
strumentelor, cu prec`dere pe-al celor analogice. Hammon-
d-ul lui DeFrancesco este \ns` o reptil` aparte, ap`rut` la
momentul revolu]iei electronice \n industria instrumentelor.
I-a indignat pe piani[ti la vremea lor, iar acum e considerat
un instrument pentru muzic` bisericeasc` de c`tre DJ [i lap-
topi[ti. Mixajul \ncearc` s` fac` din acest material albumul
esen]ial al Hammond-ului, dar, \n acela[i timp, [i DeFran-
cesco se str`duie s` fac` din el albumul esen]ial al lui Rudy.

Joey DeFrancesco va concerta \n cadrul Festivalului
Interna]ional de Jazz de la G`r\na, 10-13 iulie. Mai multe la
www.garana-jazz.ro.

Aron Biro este autorul blogului http://aronbiro.blogspot.com. 
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Clasicism 
& acurate]e

Aron BIRO

aauuddiioo  [i n-am cuvinte Roxana C~LINESCU

„|n 18 ani s-a format un public“
Care s\nt nout`]ile acestei edi]ii a Festivalului Filmului

European? 
Festivalul Filmului European [i-a p`strat conceptul

\ntruc\t aproape toate cele 42 de titluri din acest an s\nt
propuse de ambasadele [i centrele culturale la Bucure[ti.
Fa]` de edi]ia din 2012, ICR, sub egida EUNIC [i \mpreu-
n` cu Reprezentan]a Comisiei Europene \n România, \i in-
vit` pe cinefilii bucure[teni la Cinema Studio [i, pentru
prima dat`, la „Elvira Popescu“. 

La T\rgu-Mure[, \ntre 16 [i 18 mai, la cinema Arta vor
fi reluate cele mai bune filme proiecate \n Capital`. |n
2014, cinema-ul grec contemporan este excelent reprezen-
tat prin trei filme de referin]`: Miss Violence (r. Alexan-
dros Avranas), Eterna \ntoarcere a lui Antonis Paraschevas
(r. Elina Psykou) [i September (r. Penny Panayotopoulou).

Avem [i evenimente conexe: Anim’est Pick [i spectacole
de dans contemporan, muzic` electronic` [i videografic`
marca Wasp Studios. 

O informa]ie important`: intrarea la toate proiec]iile
din festival este gratuit`.

De ce un festival de film european la Bucure[ti?
Pentru c` este dintre pu]inele ocazii pentru bucure[teni

de a vedea [i un alt gen de film [i de a se \nt\lni cu regizorii
invita]i. Pentru c` \n 18 ani s-a format deja un public care
a[teapt` s` vad` documentare care nu s\nt difuzate pe pos-
turile de televiziune, anima]ii [i lungmetraje de fic]iune
premiate la festivaluri de film de clas` A, care p`trund ex-
trem de greu – sau deloc – \n s`lile de cinema de la noi.

Ce titluri s\nt de neratat anul acesta?
Cele dou` filme ale patriarhului cinematografului

european, Manoel de Oliveira, un thriller danez intitulat
Lunetistul, lungmetrajul biografic polonez P`pu[a, thril-
lerul suedez Noua Call Girl, comedia neagr` ungureasc`
Tura divina, \n regia lui Márk Bodzsár, filmul britanic
Shell [i multe altele. 

Roxana C`linescu este coordonatorul Festivalului Filmului
European care va avea loc \n perioada 9-15 mai \n Bucure[ti.
Programul \l g`si]i pe www.festivalulfilmuluieuropean.ro.

a consemnat Ana Maria SANDU

trei \ntreb`ri pentru



Am ajuns \n micul aeroport thailandez
din Udon Thani un pic \nainte de 6
diminea]a, cu ochii lipi]i de somn, cu

o cafea to go \n m\n` [i cu amintirea
Laos-ului, din care tocmai veneam, foarte
prezent` \n minte. „De ce nu ne-am g\ndit
noi de la \nceput s` st`m mai mult \n Laos?
M`car o zi s` mai fi stat!“ – ne tot \ntrebam
[i ne enervam, frustra]i c` n-am apucat s`
facem tot ce-am fi vrut \n contrastanta [i
foarte frumoasa ]ar` vecin`. |n aeroport nu
era nimeni. Un paznic proasp`t trezit [i el
din somn se uita la noi, curios. Curios ne ui-
tam [i noi \n jur, pentru c`, teoretic, erau
mai pu]in de dou` ore p\n` la decolarea spre
Bangkok. Oare o s` fim singuri \n avion? Fri-
ca mea de zbor nu putea accepta ipoteza. Ce-
va nu se lega \ns`. Pe panou nu era nici un
zbor. Paznicul ne explic`: „No flight, ma
friends, no flight.“ Ne uit`m pe bilet. Zborul
era, evident, a doua zi. 

D up` ce-am trecut de „Nu se poate!“,
de „Ce pro[ti s\ntem!“ [i de „Dac` ne
trecea prin cap s` ne uit`m mai de-

vreme pe bilet, mai st`team o zi \n Laos!“ [i
de clasicul „E vina ta, ba a ta, de fapt e a lui
Alin“ (un amic cu care fusesem \n Laos [i ca-
re plecase spre Vietnam printr-o complic`-
real` de zboruri [i autobuze care ne ame]ise
complet pe to]i [i cu care urma s` ne reve-
dem \n c\teva zile \n Bali), am stat [i-am cu-
getat ce facem. |n Udon Thani n-aveam chef
s` mai st`m o zi, a[a c` am venit cu solu]ia
salvatoare: mergem cu autocarul la Bang-
kok! M`car st`m seara \n Khao San, bem o
bere, m\nc`m ceva bun. {i a[a st`team pu-
]in, o scurt` oprire \n drum spre Bali. Frica
de zbor a g`sit motivul perfect s` scape de
avionul de-a doua zi. Teoretic, [tiam c` s\nt

inunda]ii \n Thailanda; practic, cum nu \no-
tasem \nc` prin ele, eram \n stadiul acela de
uimire combinat` cu compasiune, c\nd stai
\n fa]a TV-ului [i te ui]i la [tiri. |n autogar`,
ne-am asigurat de mai multe ori c` auto-
buzul ajunge la Bangkok. Ni s-a spus z\m-
bind (doar Thailanda e land of smiles, nu?)
c` \n partea asta nu e at\t de r`u, c` auto-
buzele au rutele lor [i c`, na, nu vom face opt
ore, c\t e normal, ci maxim zece, hai 11.  Cu
plecare la 7 diminea]a, ne-am f`cut noi cal-
culul c` dup`-amiaz` s\ntem la Bangkok, ba
chiar c` recuper`m [i orele de somn pierdute
\n ultimele zile \n Laos. 

|nceputul a fost promi]`tor. Autocarul
mergea repede, era confortabil, ne-am oprit
pe la 11 s` m\nc`m ceva, s` lu`m ni[te ap`,
s` ne dezmor]im picioarele. I-am dat [i un
SMS lui Alin s`-l inform`m c` e doar vina
lui c` ne-am z`p`cit, am dormit, am citit [i
ne-am b`gat \n vorb` cu cei c\]iva colegi de
drum. Dup`-amiaz` \ns`, ni s-au tulburat a-
pele, ca s` zic a[a. De la c\teva b`ltoace ici
[i colo, am ajuns s` vedem doar ap` \n jur.
M` uitam pe geam [i nu \n]elegeam cum
poate merge autocarul prin ap` de aproape
un metru \n anumite zone. Nu se mai vedea
[oseaua deloc, doar c\teva semne de circula-
]ie r`t`cite ie[eau din ap`. M` uitam la oa-
meni care mergeau prin apa p\n` la br\u, c`-
r\ndu-[i copiii mici sau proviziile \n spate, \n
aranjamente \n`l]ate [i improvizate, pe al]ii
– v\slind pe l\ng` autocar [i case din care ie-
[eau plutind lucruri. Autocarul \nainta ca
melcul, se formase o coloan` lent` de auto-
buze [i camioane. S-a \ntunecat. Ne era foa-
me, sete [i regretam c` b`usem at\ta ap` la

pr\nz. Urm`toarea oprire a fost, \ntr-adev`r,
\n Bangkok, doar c` la 12 noaptea, dup` un
drum de 17 ore, pe care nu l-a[ fi crezut po-
sibil. 

N-a fost chiar u[or s` g`sim un taxi s`
ne duc` \n Khao San, cartierul vesel de
backpackers, unde petrecerea nu se opre[te
niciodat`. Sau aproape niciodat`. |n seara
aia, erau aten]ion`ri c` se pot rupe digurile
[i c` Bangkok-ul va fi inundat, \n special par-
tea aia. Toate magazinele, hotelurile [i ba-
rurile aveau saci de nisip la intrare, s` o-
preasc` apa. Cumva, \n spatele lor, lucrurile
continuau firesc – muzic`, m\ncare, discu]ii,
bere [i cocktail-uri la g`letu[` (bucket-uri).
Doar c` era suprarealist de gol. Khao San-ul
pe care \l [tiam era plin de via]`, cu turi[ti
mi[un\nd de colo-colo, cu toate terasele pline

[i cu muzica dat` tare. Acum nu era aproape
nimeni, muzica era \n surdin` [i toat` at-
mosfera era \nc`rcat` de a[teptare. Se vor
rupe digurile? Va fi Bangkok-ul complet
inundat? Recep]ionistul hotelului, un traves-
tit simpatic, glumea c` are barc` s` ne duc`
la aeroport dac` e nevoie. A doua zi, situa]ia
r`m`sese la fel. Erau zone inundate, mai
ales pe l\ng` Palatul Regal, \n altele ai fi zis
c` n-a plouat de c\teva luni.

I nunda]iile din 2011 au fost cele mai
mari din istoria Thailandei, un dezastru
natural care a costat ]ara 45 de miliarde

de dolari, economia na]ional` a avut foarte
mult de suferit, a oprit produc]ia \n multe zo-
ne [i, mai ales, a afectat peste 3 milioane de
oameni. 

n n n

Un zbor ratat 
[i-un autocar inundat
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MASS-CCOOMEDIA

P lec`rile din PRO TV, de dup` demi-
sia lui Adrian S\rbu, au fost discutate
[i relatate pe larg de pres`. Totu[i,

ele nu au schimbat ceva esen]ial, p\n` \n mo-
mentul demisiei Monei Segall, cea mai cu-
noscut` produc`toare a postului, care realiza
Românii au talent, Vocea României, Dansez
pentru tine [i Master Chef. Acum, \ns`, putem
vorbi de o reconfigurare a pie]ei TV. Ce ne
a[teapt` \n urm`toarele topuri de audien]`?

Plecarea la Anten` a Monei Segall, \m-
preun` cu o echip` despre care s-a spus c`
num`r` \n jur de 40 de oameni, \nseamn` c`
televiziunea-lider r`m\ne f`r` show-urile-lo-
comotiv`. Bine\n]eles, PRO TV de]ine \n
continuare formatele de succes [i poate achi-
zi]iona, oric\nd, altele, dar cei care le f`ceau
s\nt acum la concuren]`. C\t conteaz` oa-
menii din spatele unui format interna]ional
de succes? La aceast` \ntrebare putem r`s-
punde dac` ne uit`m la megashow-urile
concurente puse \n gril` de Antena 1, \n anii
trecu]i. |n 2013, X-Factor de la Antena 1 a
f`cut o medie de 8,2 puncte de rating pe pu-
blicul urban, fa]` de 11,8 – Vocea României,
formatul asem`n`tor de la PRO TV. Vocea
e pe locul doi \n topul celor mai populare
show-uri de divertisment, dup` Românii au
talent, care a realizat un uria[ 20,8 puncte
\n medie, \n timp ce X-Factor e pe locul al
nou`lea, dup` formate mai pu]in somptuoa-
se ca Next Star-ul de la Anten`, al lui Dan
Negru. |n materie de cooking talent show-uri,
Master Chef de la PRO a f`cut, \n 2013, o me-
die de 10,2 puncte, \n timp ce Top Chef de la
Antena a realizat 4,5 puncte.

Toate aceste diferen]e au dou` cauze. Pri-
ma e know-how-ul produc`torilor, iar a doua
– \ns`[i televiziunea pe care s\nt difuzate
programele. PRO TV are un rating mediu ce-
va mai mare dec\t al Antenei (4,3 fa]` de 3,3

puncte, \n martie 2013), dar nu e vorba nu-
mai de cantitate. Un show ca X-Factor rea-
lizeaz` performan]e mai proaste pe Antena
1 nu numai fiindc` Vocea României e mai bi-
ne realizat`, ci [i fiindc` pleac` dintr-un ra-
ting mai mic, mo[tenit de la Observator.
Acesta a avut, \n 2013, o medie de 6,2 punc-
te, fa]` de 9,2 puncte – {tirile PRO TV.

C ifrele seci spun o poveste surprinz`-
toare: X-Factor a func]ionat mai bine,
raportat la publicul mo[tenit de la

programul anterior, dec\t Vocea României.
Cre[terea procentual` de la [tiri la talent
show este de 32%, \n cazul Antenei, [i de 28%,
\n cazul PRO TV. |ns` problema nu se pune
numai cantitativ. Genul de program despre
care vorbim este caracterizat prin aspira]ii
pozitive [i glamour, lucruri care s\nt mai
greu de g`sit, statistic, \n programele Ante-
nei 1 dec\t la PRO TV. Postul fondat de Dan
Voiculescu mo[tene[te ceva din imaginea
proast` a fondatorului implicat \n politic` [i
ajuns la DNA din cauza unor acuza]ii de [an-
taj care \l privesc [i, sau mai ales, pe direc-
torul executiv al Antena Group, Sorin Ale-
xandrescu. Acest gen de context se reflect`
mai ales asupra jurnalelor de [tiri, iar Ob-
servatorul are, independent de asta, [i o pro-
blem` de calitate, care se vede \n diferen]a
foarte mare fa]` de {tirile PRO TV. Singurul
atu al Antenei 1, la ora 19, este Andreea Be-
recleanu, care reu[e[te s` supravie]uiasc`
surprinz`tor, f`r` pierderi de imagine,
\ntr-un format care i-a eliminat pe Lucian
M\ndru]` [i Alessandra Stoicescu, iar mai
apoi pe Alina Petrescu.

De fapt, Antena 1 are probleme nu at\t
cu show-urile de divertisment din prime-
time, ci cu programul de la \nceputul acelu-
ia[i prime-time, acela[i Observator. |n mo-
mentul de fa]`, cifrele de mai sus ar trebui

s` fie at\t pe masa Monei Segall, c\t [i pe cea
a managerilor din Antena 1. C` este a[a ara-
t` [i ceea ce s-a petrecut cu formate realizate
de al]i ex-protevi[ti.

S erviciul Român de Comedie, reinven-
tat de Anten` sub numele de Happy
Show, a realizat la prima edi]ie 6,5

puncte de rating, de[i produc]ia coordonat`
de Toni Grecu, ex-Divertis, a fost bine pus`
la punct. Media din 2013, a formatului, pe
PRO TV, este de 7,8 puncte. Pe Prima TV,

Andrei Boncea, ex-PRO TV, a relansat Mon-
denii, probabil cel mai \ngrijit format de di-
vertisment original, românesc, la ora actua-
l`, dar nu realizeaz` dec\t \n jur de 1,5
puncte.

Toate cele de mai sus arat` c` produc`-
torii buni conteaz`, dar o gril` conceput`
logic este [i ea foarte important`. Altfel
spus, PRO TV va pierde prin plecarea echipei
care realiza show-urile-locomotiv`, dar nu
at\t de mult pe c\t pare, fiindc` r`m\ne, p\n`
la proba contrarie, cu un \nceput de prime-
time ({tirile PRO TV) foarte puternic [i o gri-
l` foarte bun`, cu show-uri pu]ine, dar bine
a[ezate. Probabil, Mona Segall va face pe An-
tena 1 mai pu]in dec\t se a[teapt` manage-
mentul acestei televiziuni, dar suficient \nc\t
pia]a TV s` redevin` dinamic`. Un prim
simptom e faptul c`, dup` ce anun]ase re-
nun]area la Vocea României [i lansarea for-
matului derivat Voice Kids, PRO TV a revenit
[i a comunicat c` va face \n continuare Vo-
cea. Decizia pare una ciudat`, dar cap`t`
sens dac` ne g\ndim ce s-ar fi \nt\mplat dac`
Antena 1 ar fi putut achizi]iona Vocea r`ma-
s` vacant`, pentru a o face cu echipa plecat`
de la PRO TV.

|ntr-un fel sau altul, p\n` \n 2014, sin-
gurele televiziuni care [i-au g\ndit grila coe-
rent au fost PRO TV [i, \ntr-o oarecare m`-
sur`, Kanal D, dup` modelul turcesc. Plec`-
rile din televiziunea-lider \nseamn`, \n ulti-
m` instan]`, curios, c` orice post cu ambi]ii
de top trebuie s` vad` lucrurile \n ansamblu
[i s` investeasc` mult, \ntr-o gril` cu sens.

Iulian Comanescu este analist media, autor
al volumului Cum s` devii un Nimeni (Humani-
tas, 2009).
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Cum se reconfigureaz` pia]a TV

Iulian COMANESCU

oameni [i eettiicchheettee

S loganul din titlu \l auzeam mai \n glu-
m`, mai \n serios, \n vremurile co-
muniste. Eram comandant` de deta[a-

ment [i-mi purtam cu destul` m\ndrie [nu-
rul auriu, iar ac]iunile noastre pioniere[ti, ca-
re „ne preg`teau“ pentru via]`, con]ineau, de
fapt, o doz` mare de activism, „pe \n]elesul
copiilor“ – „Clasa noastr` ca o floare“, reci-
clarea sticlelor [i a borcanelor, colectarea de
fier vechi [i castane, concursul de desene pe
asfalt „To]i copiii lumii doresc pacea“, plan-
tatul de puie]i \n curtea [colii etc. |n mare,
e cam ceea ce fac [i copiii de ast`zi, doar c`
acum nu mai s\nt obliga]ii pioniere[ti, o fac
„de pl`cere“ [i pentru c` „a[a e bine“, \n ca-
drul unor ac]iuni de voluntariat sau al unor
workshop-uri creative. Desigur, mesajul
socialist a disp`rut. 

D in cauza celor 11 ani pe care i-am tr`-
it \n comunism (importan]i, pentru
c` au fost „de formare“), s\nt \n con-

tinuare destul de sceptic` [i de derutat` \n
ceea ce prive[te termenul de activism. {i \n
privin]a oamenilor care ader` la o cauz` [i
care ac]ioneaz` strict conform principiilor ei,
care vor s` schimbe lumea. Poate c` \nc` mi-e
fric` de a nu reveni la ceea ce a fost, la lu-
mea Uniform, dintr-o carte excelent` pentru
copii ([i nu numai) a lui Lois Lowry – Darul
lui Jonas (nu e vorba de o societate comunis-
t`, ci de una capitalist`, perfect reglementa-
t`). Nu putem fi to]i la fel, nu putem avea
cu to]ii acelea[i opinii, nu putem lupta cu to-

]ii pentru cauz`, indiferent de natura ei. De
aceea, mi-a pl`cut mereu \n redac]ia Dilemei
vechi, unde a fost „nici a[a, nici altminteri“. 

|n anii ’90, am asistat la diferite forme
anarhice [i hibride de activism, cum a fost
cel din Pia]a Universit`]ii. A fi anticomunist
era atunci mainstream. Paradoxal este c`
tocmai unul dintre cei care transmiteau me-
sajele [i se ar`ta cel mai \nfocat adept al cau-
zei, Marian Munteanu de la Liga Studen]i-
lor, s-a dovedit a fi un farseur. Asta m-a de-
zam`git [i m-a f`cut s` m` \ndoiesc de uti-
litatea [i autenticitatea activismului de la
noi. Sau ce o fi fost el.

Lucrurile s-au schimbat, \ns` nu \n esen]a
lor. De cur\nd, au ap`rut „noii activi[ti“, oa-
menii care „s-au trezit“ peste noapte c` ceva
e \n continuare putred \n societatea noastr`.
{i ei vor s` schimbe lumea [i, mai ales, ]ara
\n care tr`im; nu m` \ndoiesc c` inten]iile lor
s\nt bune. Din nou, e un lucru bun c` ader`,
comunic`, se organizeaz` (\ntre timp s-a in-
ventat [i Facebook). Asta demonstreaz` c`
s\ntem o societate vie [i „\n mi[care“, [i nu
una abulic`, cum s-a \nt\mplat \n anii 2000,
\nainte de criz`, c\nd activismul \n orice for-
m` a lui era aproape inexistent, adeziunea
la orice partid sau la organiza]ie – privit` cu
indiferen]` sau luat` la mi[to („Tu chiar ai
timp de a[a ceva?! E pierdere de vreme!“),
mitingurile sindicali[tilor din Pia]a Victoriei,
la care se dansa dansul Pinguinului – peni-
bile, absenteismul la vot – la cote maxime.

O s`-i \ntreb pe noii activi[ti: de ce nu luau
atitudine [i \n acei ani 2000? Sau atunci
chiar nu era nimic de salvat? Nu exista nici
o cauz`? Am un posibil r`spuns – economia
mergea c\t de c\t, erau mai mul]i bani, oa-
menii erau preocupa]i s`-[i fac` credite, u-
neori [i cu buletinul, s`-[i ia case, s`-[i cau-
te job-uri ca s`-[i pl`teasc` ratele, s` avan-

seze \n func]ie, s`-[i „asigure un viitor“, iar
cei mai tineri s`-[i termine studiile, pe banii
p`rin]ilor, c`ci [i p`rin]ii aveau mai mul]i
bani. A[adar, erau vremuri mai bune „de
tr`it“, nu de luptat, nu de ie[it \n strad`, nu
de dat adunarea pe Facebook. 

C eea ce m` \ntristeaz` la unii dintre ac-
tivi[tii de azi (din nou, nu [tiu dac`
termenul de activist nu e impropriu \n

acest text) este agresivitatea lor, \n numele
„schimb`rii“. Lipsa lor de dileme. {i, uneori,
opacitatea lor. Dac` nu te al`turi cauzei sau
nu ar`]i c\t de c\t o mic` simpatie fa]` de ea,
e[ti \mpotriva lor, e[ti „du[manul de clas`“
([i asta \mi aminte[te de pionierii de ieri).
Nu ai dreptul la opinii, ce cred [i spun ei este
fundamental bine. Dac` \ndr`zne[ti s` critici

ceva, orice, te \ncol]esc ca hienele, \]i cer ar-
gumente pe care apoi s` le foloseasc` \mpo-
triva ta, ca s`-[i demonstreze lor \nc` o dat`
c` au avut dreptate. Nu \n]eleg nuan]ele [i
de multe ori nu au sim]ul umorului. Cu cau-
za nu se glume[te! Reg`sesc pe undeva \n
atitudinea unora sp`larea pe creier din cor-
pora]ii [i multina]ionale: totul e spre binele

firmei, se aplic` organigrama, de[i nu price-
pem o iot` din ea, \mprumut`m modele, ne
pretindem cul]i [i umbla]i pentru c` am fost
la workshop-uri [i am v`zut c` al]ii ca noi,
\n alte capitale europene, ac]ioneaz` la fel,
g\ndim \n cli[ee pentru c` func]ioneaz`, s\n-
tem uni]i [i ne comport`m ca un Mare Ani-
mal, nu ne \ntreb`m dac` eul nostru interior
este cu adev`rat fericit, dar da, cu siguran]`
c` este, pentru c` facem ceea ce trebuie. Iar
aceast` atitudine se aseam`n` mult cu cea
din anii mei pioniere[ti (f`r` propagand`, f`-
r` cenzur`, f`r` multe altele, desigur). Mi-e
team` c` ne \ntoarcem din nou la uniform. 
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Pionierii de azi, 
activi[tii de m\ine

Adina POPESCU

ppoorrttrreettee  din mers

Dac` \ndr`zne[ti s` critici ceva, 
orice, te \ncol]esc ca hienele.



Vera ULARU    Andrei POP

Festivalul implic`rii
– un t\rg al asocia]iilor [i funda]iilor –

Implicarea este un cuv\nt care poate fi
„greu de dus“ pentru unii. Pentru c`
poate s` \nsemne mai multe responsa-

bilit`]i, \ntr-o lume prea solicitant`. |nseam-
n` timp [i energie investite \ntr-o direc]ie \n
plus fa]` de lucrurile pe care vrem sau le a-
vem deja de f`cut. Familie, cas`, prieteni,
serviciu, cump`r`turi, cur`]enie, c`l`torii,
hobby-uri, ie[iri \n ora[, liste [i priorit`]i. |n
acela[i timp, \ns`, exist` cel pu]in un lucru
pe care \l dore[ti altfel. Ceva care te deran-
jeaz`, \n fa]a c`ruia te enervezi, care te \m-
piedic` s` faci ceva sau care, pur [i simplu,
te \ntristeaz`. 

Fie c` este vorba despre copaci t`ia]i \n ne-
[tire, p`duri [i str`zi pline de gunoaie, legi in-
coerente, lideri corup]i, oameni care dorm pe
strad`, exist` o realitate a unor idei [i a unor
comportamente \n fa]a c`rora ajungi s` re-
nun]i la o parte din felul t`u de a fi. Ideea este
c` lucrurile se schimb` uneori de la sine, \ns`
este posibil s` nu fie \n modul [i direc]ia \n care
\]i dore[ti sau de care ai nevoie. Pentru c`
fiecare [tie cel mai bine ce vrea [i ce nevoi are. 

Cu toate acestea, nu vom spune c`
„schimbarea e[ti tu“. |n fa]a str`zilor cu
gropi [i gunoaie, a legilor \nc`lcate, a nedrep-
t`]ilor, nimeni nu are vreo [ans` real`, dac`
este de unul singur. {ansele cresc al`turi de
al]ii [i important pentru o schimbare este ca
oamenii s` aib` acelea[i scopuri [i s` lucreze
\mpreun`, s` [tie ce [i cum trebuie f`cut. 

L a ONGFest se g`sesc astfel de oameni.
Oameni care cunosc problemele reale
[i care vor [i pot face ca lucrurile s`

se schimbe. G`se[ti, la acest festival, orga-
niza]ii care militeaz` pentru democra]ie,
oameni care [tiu, de exemplu, c` o peti]ie
sus]inut` de mai multe persoane poate fi un
argument pentru schimbarea unei legi. Exis-
t` organiza]ii care lupt` pentru protec]ia
mediului [i care s\nt de p`rere c` atunci c\nd
cumperi produse române[ti, sus]ii [i econo-
mia româneasc`, [i consumi [i mai pu]in
combustibil pentru transportarea lor – deci
mediul \nconjur`tor e fericit. Se vor g`si, cu
siguran]`, ONG-uri care protejeaz` grupu-
rile vulnerabile [i pe reprezentan]ii lor, care
[tiu cum s` explice altora de ce o persoan`
cu dizabilit`]i are mai mare nevoie de inde-
penden]` dec\t de protec]ie.

Nelipsite s\nt organiza]iile de tineret
sau de educa]ie, care sus]in faptul c` edu-
ca]ia \nseamn` mai mult dec\t \nv`]atul din
c`r]i [i manuale, e un proces ce dureaz` toa-
t` via]a. Ele organizeaz` tot felul de activi-
t`]i nonformale prin care se dezvolt` abilit`]i
noi [i complementare celor dezvoltate la
[coal`. |n total, peste o sut` treizeci de or-
ganiza]ii vor fi prezente \n cadrul ONGFest
pentru a ar`ta publicului larg cum [tiu [i
cum vor ele s` ajute. |ns`, indiferent de c\t
de multe [tie s` fac` fiecare \n parte, un
lucru este clar: au nevoie de c\t mai mul]i
oameni care s` \i sus]in`. 

ONGFest este [i festivalul lui „\mpreu-
n`“. Momentul \n care tu, cel care vrei s` faci
ceva, te \nt\lne[ti cu al]ii ca tine. Iar c\nd e-
xist` implicare, are loc [i schimbarea, evo-
lu]ia c`tre mai bine.

Tu vrei (r)evolu]ie, 
vino la ONGFest!

Anul acesta, ONGFest face apel la (r)e-
volu]ie. O lupt` pentru putere, puterea bu-
nului-sim], a corectitudinii, a \n]elegerii, a
curiozit`]ii [i a cunoa[terii. Indiferent de ti-
pul de institu]ie, culoarea pielii, etnie, apar-
tenen]` religioas`, clasa social`, orientarea

sexual` sau orice alt criteriu ce ne diferen-
]iaz`, toat` lumea este binevenit`, \ntr-un
periplu al posibilit`]ilor de a schimba [i de
a face ca „lucrurile s` se \nt\mple“. (Un
prim pas este s` cau]i, pe pagina noastr` de
Facebook, ONGFest, aplica]ia pentru
(r)evolu]ie. {i s` \]i alegi de acolo cel pu]in
un mesaj \n care crezi [i s` \l postezi pe wall-
ul t`u de Facebook.) 

Sub semnele urii 
De cinci ani \ncoace, ONGFest vorbe[te

despre realit`]i [i mobilizeaz` resurse pen-

tru a ac]iona.
|n 2009 [i 2010, festivalul a fost organizat

tocmai pentru a \nt`ri sectorul nonguverna-
mental, a face ONG-urile vizibile unor noi
categorii de oameni [i a cre[te num`rul ce-
lor care beneficiaz` de serviciile lor. Edi]iile
din 2011 [i 2013 s\nt dedicate economiei so-
ciale. Plec\nd de la nevoia de a apropia c\t
mai mult serviciile sociale de specificul co-
munit`]ilor, ONGFest a marcat rolul impor-

tant pe care actorii nonguvernamentali \l pot
juca \n furnizarea de servicii sociale de
calitate.

|n 2014, realitatea asumat` a fost cea a
urii. Semnele urii s\nt din ce \n ce mai frec-
vente \n spa]iul public. Discursul instigator
la ur` se na[te, se intensific` [i se multiplic`.
Vine at\t din direc]ia personalit`]ilor intens
mediatizate, c\t [i dinspre simplii cet`]eni
care activeaz` tot mai mult \n mediile de so-
cializare online. Exist` emisiuni \n prime
time \n care s-au f`cut amenin]`ri cu moar-
tea. Pe un foarte mare site de [tiri, am citit
o mul]ime de comentarii \n care cititorii u-
mileau o mam` care povestea c` a adoptat
o feti]` de etnie rom`. Exist` deja analize ca-
re arat` c` principalele ]inte ale acestui tip
de discurs s\nt exact grupurile deja discrimi-
nate, [i din alte puncte de vedere: minorit`]i
etnice, religioase [i sexuale. 

Unii ar zice c`, p\n` la urm`, s\nt doar
vorbe. Dincolo de lezarea demnit`]ii umane
adus` de aceste vorbe, gravitatea este dat`
de faptul c` vorbele duc la fapte. |n Dane-
marca, \n 2010, de pild`, autorit`]ile \nregis-
trau 139 de fapte criminale cu posibile mo-
tiva]ii extremiste. |n România, \n 2012, du-
p` o pies` de teatru despre homosexualitate,
unul dintre spectatori a sf\r[it cu capul dat
de trotuar de c`tre persoane care i-au impu-
tat participarea la un asemenea eveniment.
Problema faptelor criminale motivate de ur`
este \ns` cu at\t mai serioas` cu c\t deocam-
dat` nu le poate num`ra nimeni \n ]ara
noastr`, persoanelor responsabile din siste-
mul punitiv lipsindu-le preg`tirea necesar`. 

Al]ii vor zice c`, de[i consecin]ele s\nt
grave, nu po]i acuza pe nimeni pentru c` se
exprim` liber. |ntr-adev`r, c\nd le ceri au-
torit`]ilor s` pedepseasc` din ce \n ce mai
multe forme de exprimare, se pot crea pre-
cedente periculoase [i se poate face loc unui

alt tip de abuzuri. Pentru actori nonguver-
namentali \ns`, c`ile de ac]iune pentru re-
ducerea urii din spa]iul public s\nt clare [i
nu implic` nici un compromis. Educa]ia an-
tidiscriminare, campaniile de contracarare a
discursului instigator la ur`, asisten]a acor-
dat` victimelor, promovarea bunelor practici
\n integrarea diversit`]ii s\nt doar c\teva din-
tre r`spunsurile eficiente. Unele ONG-uri le
dau deja, altele \ncep s` le dea. Ele se \nt\l-
nesc la ONGFest. 

Dincolo de semnalul foarte clar de ac]iu-
ne \mpotriva urii, sub care st` ONGFest
2014, vizitatorii din Parcul Her`str`u se vor
putea implica \n activit`]i nonformale, dar
educative, care \i ilustreaz` consecin]ele.
Cei mai r`bd`tori vor putea participa [i la
dezbaterile structurate, preg`tite de expo-
zan]i pe aceast` tem`.

Al`turi de corturile ONG-urilor, Google
Romania invit` tinerii la o dezbatere despre
libertatea de postare pe Internet a ma-
terialelor agresive sau instigatoare la ur`.
Tot pentru tineri, dar nu numai, organiz`m
un traseu cu indicii din care vor afla ce se
\nt\mpl` \n lume c\nd dispare iubirea [i ce
pot face ca s` o aduc` \napoi. Po]i s` donezi
s\nge, s` direc]ionezi 2% din impozitul pe
profit, s` te \nscrii voluntar, sau orice altceva
]i se pare potrivit pentru cauza \n care crezi.
O mul]ime de evenimente culturale se vor
derula la scen` deschis`: teatru de p`pu[i,
dansuri ale copiilor, demonstra]ie de karate,
c\ntece [i alte momente simpatice pentru tre-
c`torii din parc. Ansambluri ale minorit`-
]ilor etnice, precum s\rbi, croa]i, ucraineni,
germani, s\rbi [i ru[i lipoveni sus]in [i ei re-
prezenta]ii. S\mb`t` seara, \ncep\nd cu ora
18,30, trupa de improviza]ie FREEZE va
sus]ine o reprezenta]ie cu mare haz. |n con-
tinuarea lor c\nt` trupele Les Elephants Bi-
zarres [i Bere Gratis. 

S tandurile s\nt deschise s\mb`t` \ntre
10-19 [i duminic` \ntre 10-18. Iar mai
multe detalii despre program [i orga-

niza]iile care particip` se g`sesc pe www.
ongfest.ro. Evenimentul este finan]at prin
granturile Spa]iului Economic European
2009-2014, programul Fondul ONG \n Ro-
mânia, gestionat de Funda]ia pentru Dez-
voltarea Societ`]ii Civile [i partenerii s`i.

Vera Ularu este coordonator comunicare
FDSC. 

Andrei Pop este editor publica]ii FDSC.
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S\mb`t` [i duminic`, pe 10 [i, respectiv 11 mai, \n Parcul Her`str`u are
loc ONGFest – T\rgul Na]ional al Asocia]iilor [i Funda]iilor, organizat
de Funda]ia pentru Dezvoltarea Societ`]ii Civile. Acest festival se
desf`[oar` pentru a cincea oar` sub acest nume [i aduce la Bucure[ti
organiza]ii din toat` ]ara. |n cele dou` zile, la intrarea dinspre Pia]a
„Charles de Gaulle“ a parcului, mai bine de o sut` treizeci de organiza]ii
nonguvernamentale \[i sus]in cauzele, prezint` proiectele [i \i cheam` pe
oameni s` fie al`turi de ele. ONGFest este un festival al implic`rii. 

De cinci ani \ncoace, ONGFest vorbe[te despre realit`]i 
[i mobilizeaz` resurse pentru a ac]iona.
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Iulia Badea-Guéritée: De ce, deci, un
Partid European? Cunosc\ndu-v` militantis-
mul \n ap`rarea cauzei ]iganilor francezi (s\nt
nomazi, au carte de identitate), dorin]a dvs. de
federalizare a Europei, nu ar fi fost mai simplu
s` v` al`tura]i unei for]e politice deja existen-
te?

Louis de Gouyon Matignon: Am citit
din \nt\mplare un articol publicat de Le
Monde, \n 2012, care se intitula „Pentru un
partid european“. Mi-am dat ulterior seama
c` acest partid nu exista. De ce s` m` lansez
atunci \n a c`uta nume? Am fost tentat, ci-
tind articolul, s` creez un asemenea partid.
Este un nume simplu, u[or de tradus \n toate
limbile. De ce tocmai un Partid European?
Pentru c` este pentru Europa.

Scopul meu \n urm`torii ani este s` m`
impun ca o nou` for]` politic`. |n mare, as-
t`zi exist` trei for]e politice \n Fran]a – st\n-
ga, dreapta, Frontul Na]ional. Ele conteaz`
\n dezbateri. Verzii sau frontul de st\nga nu
conteaz` at\t de mult. Este, deci, loc pentru
un al patrulea partid, unul care vorbe[te de-
spre Europa, [i care devanseaz` astfel cele-
lalte partide, care vor vorbi [i ele, la un mo-
ment dat, despre acest subiect, dar nu ime-
diat, ci peste 15 ani poate. Ast`zi, ele s\nt
mult prea concentrate pe dezbaterea na]io-
nal`.

I.B.-G.: Dar cum \i ve]i convinge pe
aleg`tori s` v` asculte vorbind despre Europa?

L.G.M.: Am un avantaj pe care celelalte
partide politice nu \l au, am o identitate poli-
tic`. C\nd s\nt prezent \n pres`, s\nt identi-
ficat rapid ca fiind „cel care vorbe[te mereu
despre ]igani, despre gitani etc.“; c\nd al]i po-
liticieni s\nt cita]i sau intervieva]i, ei s\nt v`-
zu]i ca fiind oamenii partidelor, de st\nga, de
dreapta, nu au o veritabil` identitate, [i nici
o cauz` care s` le fi fost proprie \nainte de
a intra \n politic`. |mi place, de exemplu, de
cineva ca Daniel Cohn-Bendit, pentru c` se
identific` foarte mult cu revoltele din mai
’68. De ce respect un Harlem Désir [actual
ministru francez al Afacerilor Europene]?
Pentru c` se identific` puternic cu „SOS Ra-
cisme“. |n politic` \i respect pe cei care so-
sesc cu o adev`rat` cauz` la purt`tor, un
scop, o lupt`, o identitate pe care au avut-o
[i anterior. De aceea \mi plac mi[c`ri politice
ca Europe Écologie, un alt exemplu. Un José
Bové care a ap`rut \n peisajul politic francez
dup` ce a luptat ani buni de zile \mpotriva
mondializ`rii. Pentru mine este exact la fel,
duc o lupt` pe care am \nceput-o anterior,
cauza [i drepturile gitanilor, [i \n paralel m`
lansez \n politic`. Dac` voi fi vreodat` cari-
caturat la Les Guignols de l’info [emisiune
francez` \n care oamenii politici s\nt repre-
zenta]i prin marionete], s\nt sigur c` mario-
neta mea va fi urmat` de un gitan cu o chi-
tar` \n m\n` sau ceva similar.

I.B.-G.: |ntocmai, nu-i reg`sesc pe ace[ti
gitani \n programul dvs., pe afi[e...

L.G.M.: Pentru c` a vorbi despre ei ast`zi
„deserve[te“ oarecum imaginea Partidului
European. Dar cauza lor apare \n program,
la capitolul Europa social`. Avem trei tema-
tici \n acest capitol: crearea statutului de ce-
t`]ean european itinerant, pentru ca gitanii
nomazi s` fie proteja]i, dar [i pentru ca gi-
tanii din Germania, care nu mai au dreptul
de a circula dintr-un loc \ntr-altul, schimb\n-
du-[i domiciliul, s` o poat` face din nou.
Mul]i gitani din Vestul european, nomazi la
origine, nu mai au dreptul de a circula \n alt
stat dec\t cel francez. A[ vrea ca acest drept
francez s` devin` comunitar, european.

Apoi, s\nt pentru o Europ` care s` pro-
tejeze din punct de vedere cultural b\lciurile.
|n Fran]a, b\lciul este v`zut ca un eveniment

comercial, \n timp ce circul este considerat
o activitate cultural`! B\lciurile s\nt, de a-
ceea, pe cale s` dispar`.

{i, \n treilea r\nd, doresc aplicarea pla-
nului de ac]iune pentru romi, \n educa]ie, lo-
curi de munc`, s`n`tate, la nivel european,
pentru ca ei s` fie astfel proteja]i la nivel na-
]ional, [i implementarea unei Poli]ii europe-
ne, pentru ca romii s` fie ap`ra]i la nivel eu-
ropean. M` g\ndesc adesea la ce pot face mai
mult pentru ei, dar nu i-am pus pe afi[e pen-
tru c` oamenii s\nt ast`zi deja eurosceptici,
a le vorbi despre romi acum este o ac]iune
sinuciga[`. |ns` gitanii, romii care m` v`d
\n fruntea listei Partidului European [tiu c`
s\nt aici pentru ei.

Mihai Leontescu: O cet`]enie european`
itinerant` nu \nseamn`, de fapt, a introduce
din start o discriminare \ntre un cet`]ean eu-

ropean itinerant [i un cet`]ean european, pe
scurt?

L.G.M.: Diferen]a este c` cet`]eanul eu-
ropean itinerant nu are o re[edin]` fix`, \n
timp ce cet`]enii europeni au. Eu am o re-
[edin]` fix` [i pot deveni nomad m\ine f`r`
ca statutul meu s` se schimbe. Gitanii fran-
cezi, a[a-numi]ii gens du voyage, s\nt cet`]eni
francezi, dar nu au o re[edin]` fix`. Pot vota,
totu[i, pentru c` au o localitate de care
apar]in. Cet`]enia european` itinerant` ar
permite s` fie proteja]i prin lege [i nem]ii,
italienii, olandezii nomazi, care nu pot cir-
cula dec\t \n timpul vacan]elor [colare. |n
timp ce \n Fran]a pot circula liber, tot anul,
datorit` ariilor de primire care le s\nt desti-
nate \n fiecare localitate. Fran]a este singura
]ar` care le recunoa[te itineran]a, iar eu a[
dori ca aceasta s` devin` o regul` european`.

Situa]ia este diferit` \n cazul romilor. {i
mai simpl`. Dou` posibilit`]i. Fie s\nt inte-
gra]i \n ]ara lor de origine, din punct de ve-
dere educa]ional, medical [i al locurilor de
munc`; fie le cre`m, dac` au migrat spre alte
state, spa]ii tranzitorii (locuin]e sociale care
le s\nt dedicate, \n interiorul localit`]ilor, at\t
timp c\t este necesar pentru a le permite
s`-[i g`seasc` un loc de munc`, s`-[i trimit`
copiii la [coal`, p\n` se obi[nuiesc cu cutu-
mele societ`]ii), urm\nd ca ulterior s` fie in-
tegra]i \n societatea tradi]ional` clasic`
(locuin]e cu chirie modest` etc.). 

Apoi, ar trebui ca \ntre popula]ia france-

z` [i popula]ia rom` s` existe mai multe le-
g`turi culturale. Mai mul]i actori romi, mi-
litan]i, c\nt`re]i – au nevoie de persoane care
s` \i inspire. Care s` fie pentru ei o surs` de
inspira]ie, un model de reu[it`, care a ie[it
din r\ndurile lor, care s` le insufle dorin]a
de altceva. 

{i, nu \n ultimul r\nd, ar trebui s` existe
o Poli]ie european`, dup` modelul FBI \n
Statele Unite ale Americii, care s` poat` de-
str`ma re]elele criminale de romi. Europol
[i Interpol centralizeaz` date, nu au nici o
capacitate executiv`. |n realitate, avem o Eu-
rop` a capitalurilor [i a finan]elor, dar nu
am avut niciodat` o Europ` politic` [i socia-
l`. 

Vrei s` facem un tur al meselor [i s`-i \n-
treb`m pe cei din jur cine este pre[edintele
Comisiei Europene? Ai fi dezam`git`. Nu
exist` Europa, ast`zi. Nu – o Europ` social`,
[i ce e tragic este c` extrema dreapt` este pe
cale s` distrug` [i pu]inul pe care-l avem.
Extremi[tii au ast`zi un impact mai mare
dec\t restul partidelor, mai multe voci, [i
chiar d`uneaz` Europei.

I.B.-G.: Cum ve]i face pentru a avea filiale
\n mai multe state membre?

L.G.M.: Voi vedea, \n func]ie de rezul-
tatul ob]inut la scrutinul european. Va tre-
bui s` c`l`toresc mult, s` cunosc al]i euro-
peni. N-a[ putea, de exemplu, s` spun acum
cu exactitate c\]i membri avem. Exist`m
doar \n regiunea parizian`. {tiu \ns` c` voi
fi urmat de comunitatea gitanilor, de cei de-
zam`gi]i de st\nga, de dreapta, de verzi, de
cei care cred \n Europa. S\ntem 30 de in[i pe
list`. Nu vom atinge niciodat` pragul de 6%,
dar dac` facem 1% e bine. Cred c` vom atin-
ge doar 0,4%. |ns` scopul este s` facem lu-
mea s` vorbeasc` despre noi, despre Europa.
S\nt \ncrez`tor \n ceea ce afirm. 

I.B.-G.: S\nte]i mai degrab` un Don Qui-
jote sau un Robin Hood, ca atitudine?

M.L.: Cred c` e mai degrab` un Robin
Hood: Louis lupt` pentru un scop \n care cre-
de [i dore[te ca prin ceea ce realizeaz` s`
schimbe starea de fapt...

L.G.M.: Dar s\nt con[tient c` oamenii nu
au chef s` se schimbe! O s` afirm, deci, c`
s\nt un amestec din ambele personaje, a[
prefera s` fiu Robin Hood, dar m` v`d mai
degrab` ca un Don Quijote! Oamenilor nu le
pas` nici de Europa, [i nici de gitani. Ceea
ce \i intereseaz` este s` c\[tige bani [i s` aib`
cu ce s`-[i hr`neasc` familia. S` vad` o emi-
siune interesant` la televizor. Vor circ [i p\i-
ne. Panem et circenses.

M.L.: Dar partidul dvs. nu a fost creat
doar pentru m`nu[i [i romi...

A fost creat pentru to]i cei care cred \n
Europa. Pentru to]i cei care se simt europeni.
Ai dreptate, Mihai, c\nd spui c` e nevoie de
o viziune pentru Europa. Pentru mine este
la fel. Pentru mine clivajul nu este \ntre de
st\nga sau de dreapta, ci eurofil sau euro-
sceptic. Adev`rul este c` ast`zi nu exist`
dreapta sau st\nga. Ast`zi clivajul este \ntre
cei care s\nt pentru [i cei care s\nt contra Eu-
ropei. Marine Le Pen [i Nicolas Sarkozy au
\n]eles foarte bine acest lucru. Frontul Na-
]ional este contra, dreapta este mai mult sau
mai pu]in contra; de fapt, \n afara centri[ti-
lor [i ai celor de la Europe Écologie, \n Fran-
]a toat` lumea este contra.

M.L.: Nu crede]i c` mai exist` o categorie,
cea a celor care \nc` nu s-au decis?

L.G.M.: Ba da, dar s\nt cei care s-au
orientat deja spre Frontul Na]ional. Deza-
m`gi]ii. Nu cred, de altfel, c` cei din Frontul
Na]ional s\nt rasi[ti, ei s\nt mai degrab` per-
soane dezam`gite at\t de st\nga, c\t [i de
dreapta.

Iulia Badea-Guéritée este jurnalist` la
Courrier International.

Mihai Leontescu este coordonator al Proiec-
tului „Erasmus House“.
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Iulia BADEA-GUÉRITÉE    Mihai LEONTESCU

Aristocratul-]igan [i Partidul European
– interviu cu Louis de Gouyon MATIGNON –

„Romii care m` v`d \n fruntea listei Partidului European
[tiu c` s\nt aici pentru ei.“

Sorbona, aprilie 2014. A[tept, \mpreun` cu Mihai Leontescu, coordona-
torul Proiectului „Erasmus House“, interlocutorul nostru pentru un in-
terviu: Louis de Gouyon Matignon, fondator, pre[edinte [i cap de list`
al Partidului European. Un OZN \n peisajul politic francez, ap`rut de
cur\nd, ap`r\nd drepturile ]iganilor francezi (gens du voyage), dar nu
numai, ci [i al romilor, gitanilor etc. At\t de t\n`r – are doar 22 de ani –,
Louis (supranumit \n hexagon „aristocratul-]igan“) se \ndreapt` spre noi
cu non[alan]a [i determinarea pe care i le cuno[team deja: fie c` este pe
scena unui teatru din Bordeaux, \n timpul dezbaterii organizate nu de
mult de asocia]ia Gironde-Roumanie, „Romii, \ntre ne\ncredere [i inte-
grare“, sau la Foire du trône – b\lciul parizian care a fost gazda lans`rii
oficiale a campaniei pentru scrutinul european, Louis convinge. Poate pen-
tru c` el are o adev`rat` cauz` european`? (I. B.-G.)



23
l Anul XXII l  nr. 553344 l  8-14 mai 2014

LA SSIINNGGUULLAARR {I LA PPLLUURRAALL

Emisiunea dumneavoastr` este singura
despre bun-gust, bune maniere, de pe micile
ecrane neao[e? 

La \nceput, nu am crezut c` o s-o pot face,
proiectul `sta era \n mintea mea de mult`
vreme. Am fost \ntrebat` ce a[ vrea s` fac,
la ce emisiune a[ vrea eu s` m` uit. Am avut
o ezitare, pentru c` m-am g\ndit ca a[ fi ]inta
ironiilor. Faptul c` ideea a fost bine primit`
a fost pentru mine un imbold extraordinar.
La orice alt` televiziune comercial` m-a[ fi
dus, nu ar fi acceptat ideea. Pentru c` nu ar
fi scos bani din ea. |ntr-o lume \n care nu e-
xi[ti dac` nu e[ti scandalos, [ocant, nu ar fi
acceptat-o. Norocul meu a fost [i c` postul
are un target mai elitist. 

De ce a]i ales acest subiect?
Nu e at\t de greu s`-l alegi, dac` tr`ie[ti

\n România. P\n` la urm`, te define[te ceea
ce te preocup`. Am evitat latura direct didac-
tic`, am evitat s` d`m lec]ii, pentru c` oa-
menii au tendin]a s` le resping`. Emisiunile
au, totu[i, o component` didactic`, dar indi-
rect`, prin tot ceea ce spunem noi.

{i totu[i, manualul Aureliei Marinescu,
Codul bunelor maniere ast`zi, a fost bestsel-
ler...

Aici e un paradox. De[i aceast` carte a
fost bestseller, românii nu prea par s` fi a-
vansat \n vreun fel \n privin]a bunelor ma-
niere. Cred c` mul]i au cump`rat-o doar ca
s-o ]in` \n biblioteci. Pe a mea am tot f`cut-o
cadou, \nc\t am ajuns ca eu s` n-o mai am. 

De atunci, alte c`r]i asem`n`toare nu prea
au mai ap`rut...

Cred c` ]inta trebuie s` fie alta. Cred c`
trebuie s` ne adres`m unei genera]ii un pic
mai mici [i s-o cre[tem \ntr-un fel. La 50 de
ani, chiar dac` cite[ti o carte de bune ma-
niere, chiar dac` re]ii c\teva lucruri, tot nu
te mai po]i schimba radical. Educa]ia nu se
face la 45-50 de ani. S\nt multe cursuri de
bune maniere pentru copii, chiar pe la gr`-
dini]e, cred c` e un bun \nceput. {i noi
ne-am implicat \ntr-un asemenea proiect. Cu
un profesor din C\mpulung, Gheorghe B`-
nu]`: la Clubul Elevilor de acolo, care e de-
parte de a fi cea mai ar`toas` cl`dire din
ora[, acesta f`cea, de 15 ani, cursuri de bu-
ne maniere, el nefiind pl`tit. Era ca un cerc
de bune maniere. L-a structurat ca pe un
manual pentru copiii lui, numai c` nu a avut
bani s`-l tip`reasc`. Am editat acel curs [i
l-am tip`rit, \n 2000. I-am d`ruit lui mare
parte din exemplare, pentru genera]iile de
tineri care se vor duce la acest cerc. Simplul
fapt c` exist` adolescen]i preocupa]i de lu-
crul `sta mi s-a p`rut mare lucru. Acesta a
fost, \ntr-adev`r, unul dintre subiectele pe
care le-am dus p\n` la cap`t, implic\ndu-ne. 

Ce \nseamn`, de fapt, bunele maniere,
pentru dvs.?

Nu e vorba doar de bune maniere. Pentru
c` tot ce \nseamn` polite]e are ca fundament
nu aristocra]ia, ci empatia, s`-]i pese de ce-
l`lalt. Sinceritatea – eu una pun mai mult
pre] pe o discu]ie cu \n]eleptul satului de nu
[tiu unde, care dovede[te sinceritate [i ospi-
talitate, venite nu dintr-o educa]ie care l-a
for]at s` fie a[a, ci din sufletul lui, dec\t pe
un dialog cu cineva care face lucrurile astea
mecanic. 

Care vi se par zonele cu cele mai proaste
maniere?

Rela]ia tineri – b`tr\ni mi se pare cea mai
dificil`. S-a creat o pr`pastie \ntre ei. Eu am
o empatie deosebit` pentru oamenii v\rstnici,
s\nt ata[at` de ei. Probabil c` [i de aceea ma-
joritatea reportajelor pe care le fac s\nt cu
oameni \n v\rst`. 

|n ce prive[te rela]ia b`rba]i – femei, nu
cred c` egalitatea de [anse exclude curtoazia.
Nu s\nt de acord nici cu influen]a anglo-sa-
xon`: femeia care refuz` orice gest galant,
numai pentru a demonstra c` ea poate. La
noi, cred ca s-a p`strat, totu[i, o mentalitate

patriarhal`. Dac` nu m` \n[el, exist` o sta-
tistic` \n care 7% dintre români consider` c`
femeia e proprietatea b`rbatului. C` decid
ei [i pot dispune asupra a ceea ce ea poate
sau nu s` fac`. Asta e o mentalitate de secol
XIX. 

Ideea nu e s` nu mai existe mediere, co-
laborare, ori s` zici nu, ca femeie, la orice \]i
propune b`rbatul. Nu e o lupt` \n care tre-
buie s` demonstrezi c`, dac` ]i se spune s`
faci ceva, trebuie obligatoriu s` refuzi. Tre-
buie g`sit un dialog. Nu v`d nimic r`u dac`
b`rbatul este cel care sugereaz` deciziile im-
portante \ntr-o familie, at\ta timp c\t nu le
impune. 

Cum vede]i deteriorarea rela]iilor \ntre oa-
meni \n marile ora[e, inclusiv \n Bucure[ti? Exis-
t` vreo leg`tur` \ntre acest fenomen [i migra]iile
din mediul rural \nspre mediul urban? 

Nu pot vorbi despre efect, f`r` s` m` g\n-
desc la cauz`. Convingerea mea e c` ni se
trage din perioada comunist`. Atunci a fost
un exod de la ]ar` c`tre ora[, oameni care
nu erau deloc adapta]i pentru modul urban
de via]`. S-a creat o situa]ie nepl`cut`. La
]ar`, oamenii aceia aveau un bun-sim] \nv`-
]at din b`tr\ni [i o r\nduial`. Au fost adu[i
aici, unde nici nu s-au putut adapta unei
vie]i citadine, [i au pierdut [i buna-cuviin]`
pe care o aveau acas`. 

Cum vi se par moravurile genera]iilor de
dup` ’90?

Genera]iile de dup` ’90 au suferit de o
lips` de conexiune cu p`rin]ii. Ace[tia au fost
preocupa]i de c\[tigarea banilor, au fost in-
fluen]ele societ`]ii capitaliste, consumeriste.
Ei au uitat de copiii lor [i au crezut c` le ofe-

r` totul, dac` \i asigur` din punct de vedere
material. Majoritatea s\nt ni[te copii negli-
ja]i, care au fost \nv`]a]i c` reu[e[ti doar
fiind tupeist. E o diferen]` mare \ntre \ndr`z-
neal` [i tupeu: trebuie s` ai \ndr`zneala s`
crezi \n visele tale, s`-]i sus]ii puncte de ve-
dere, dar nu [i tupeul s` faci lucrurile astea
lovindu-i pe al]ii. La care se adaug` lipsa de
modele, care mi se pare esen]ial`. |n media,
banii s-au f`cut cu vedete de alt gen, care nu
pot fi modele reale. Nu ne putem mira c` lu-
crurile stau a[a cum stau.

E greu pentru copii s` \nve]e bunele ma-
niere, c\nd nu le mai v`d la nimeni... Nu pu-

tem s` ne a[tept`m ca ace[tia s` fie educa]i,
genero[i, virtuo[i, s` cread` \n anumite va-
lori, c\nd ceea ce lor li se prezint` ca valoare
este banul, ob]inut oricum. 

Care s\nt, dup` dvs., valorile importante?
Cel mai important nu e cum ]ii \n m\n`

cu]itul [i furculi]a sau dac` [tii ordinea lor.
Chiar \n cazul celor mai serioase protocoale,
lumea e mai sensibil` la cum vorbe[ti, cum
te ui]i, cum z\mbe[ti, ce spui, c\t e[ti de bi-
nevoitor. Chiar [i Principesa Margareta mi-a
confirmat aceste lucruri. Nu deranjeaz` c`
omul nu respect` strict protocolul, dac` vine
cu bun-sim], cu o atitudine de respect. 

|n emisiunile dvs., cum v` alege]i persona-
jele, care au fost cele mai interesante? 

Alegerea subiectelor e partea cea mai

grea. Nu e o emisiune legat` de eveniment.
Trebuie s` cau]i oameni, pove[ti, imagini.
C`ut`m \ntotdeauna oameni-model, care ne
pot inspira. Nu am r`mas la zona aristocra-
]ie, boieri, bune maniere. E o zon` pe care o
acoperim \n continuare, este nucleul nostru.
Dar am trecut dincolo de ea. A fi un om po-
liticos \nseamn` s`-]i pese inclusiv de gene-
ra]iile care vin. {i dac` faci ceva pentru ]ara
\n care tr`ie[ti, pentru comunitatea \n care
tr`ie[ti, po]i fi un model. E vorba de impli-
carea \n societate, de generozitate, chiar [i
de p`strarea tradi]iilor. 

Mihai [i Domnica Ghica m-au impresio-

nat, Alexandru Scarlat Rosetti, extrem de
bonom, gentil [i elegant. Am avut chiar de
cur\nd o poveste cu doi b`tr\ni de 80 de ani,
care fac bundi]e – Drago[ [i Ileana Nicol`ica,
fac bundi]e de 60 de ani. {i stau al`turi de
60 de ani [i au, cu siguran]`, un respect spe-
cial unul fa]` de altul, [i o tr`inicie... Virgil
Og`[anu a ap`rut la rubrica „Cu respect“,
unde noi alegem personalit`]i despre care
credem c` au ceva de spus \n leg`tur` cu cei
[apte ani de acas`. M-a impresionat povestea
lui cu un ofi]er sovietic care l-a prins \nchi-
n\ndu-se \n fa]a unei biserici, \n uniform` de
pionier. El nu [i-a pierdut credin]a, de atunci
\ncolo s-a \nchinat cu limba \n cerul gurii. 

Trata]i [i subiecte mai actuale, precum
speed dating-ul...

Oamenii tr`iesc \ntr-un secol al vitezei.
Dac` s-ar putea s`-[i g`seasc` jum`tatea \n
[apte minute... La emisiunea despre speed
dating am \ntins [i o capcan` unor fete de 20
de ani. L-am pus pe un b`iat s` joace rolul...
b`rbatului perfect. El le-a dat, la toate \ntre-
b`rile, r`spunsurile a[teptate... Fetele l-au
preferat pe el. Au fost dezam`gite c\nd au
descoperit realitatea. Le-am ar`tat, astfel, c`
[tim cum func]ioneaz` pentru ei lucrurile as-
tea [i am \ncercat s` le ar`t`m unde pot
gre[i, unde s\nt pericolele. 

Ne-am ocupat [i de dragostea online, am
g`sit chiar [i un cuplu care s-a cunoscut pe
Facebook. Nu aveam o pozi]ie clar` fa]` de
toate astea. Am \ncercat s` p`str`m un e-
chilibru [i oamenii s` trag` singuri concluzii. 

Exist` ni[te reguli pentru rela]iile de
serviciu?

O atitudine politicoas`, z\mbitoare e a-
duc`toare de c\[tig. A fi politicos la nivel de
baz` e obligatoriu pentru toat` lumea. Dar
nu s` ajungem la ipocrizie. Trebuie s` salu]i
pe oricine, dar dac` nu-l placi, nu e cazul s`-i
spui ce bine arat`....

A]i avut [i str`ini invita]i \n emisiuni. Au
ei o alt` percep]ie asupra bunelor maniere, de-
c\t noi?

Depinde din ce zon` s\nt. Majoritatea in-
vita]ilor pe care i-am avut din Europa de
Vest au spus c` s\ntem foarte ospitalieri [i
prieteno[i, iar asta \i ajut` s` treac` peste
alte probleme ale societ`]ii, cum ar fi infra-
structura. Pe c\nd, invita]ii din America La-
tin`, de pild`, au spus c` noi s\ntem mai reci.
La ei nu se \ncuie u[ile; \n sat, dac` ai un
copil, toat` lumea se ocup` de el. Depinde la
ce te raportezi...

Ce feedback a]i avut la emisiune?
Am fost oarecum surprins` c\nd am in-

trat \n anul al treilea de Bonton. A f`cut au-
dien]` mult peste a[tept`rile noastre. Am a-
vut feedback pozitiv. Ceea ce-mi d` o moti-
va]ie s-o continui mai mult dec\t orice.

a consemnat Iaromira POPOVICI

n n n

„Polite]ea are ca fundament empatia“
– interviu cu Dana GON} –

Este realizatoarea emisiunii Bonton, difuzat` duminica, de la 17,30, la
Digi24. Dana Gon] vorbe[te despre bune maniere, \ntr-o Românie \n care
acestea s\nt pe cale de dispari]ie. Nu pretinde c` ar civiliza România, ci
doar \ncearc` s` \i arate un chip mai frumos. 

„E greu pentru copii s` \nve]e bunele maniere, 
c\nd nu le mai v`d la nimeni...“
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VOM SC~PA OARE VREODAT~ 
DE CEI CARE FAC ALERGII 

LA NUCI & CAUCIUC 
& SACO{E CU AROM~ ETAN{~?

n Sub Negoi]` Înt\iul al sectorului 3 din Bucure[ti, bu-
levardele s-au umplut de borduri noi. Tot sub Negoi]` În-
t\iul, \ntr-o a doua faz`, peste bordurile noi s-a ad`ugat [i
un al doilea r\nd de borduri. Sub Negoi]` al Doilea, \n ace-
la[i sector 3 al Bucure[tiului, bordurile suprapuse de ciment
gri, instalate \n vremea predecesorului, tocmai au \nceput
s` fie \nlocuite cu borduri mari de culoare c`r`mizie. Vom
sc`pa oare vreodat` de genul `sta de c`c`n`rie? (A. M.)

n Cofetarii japonezi au lansat \nghe]ata cu gust de fruc-
te [i legume: cire[e & tomate, portocale & morcov, dar [i
alte combina]ii de piureuri la care se adaug` lapte cu un
con]inut sc`zut de gr`sime. {i apropo de lapte, o doamn`
din China fabric`, la ea acas`, s`pun din lapte matern pe
care-l colecteaz` de la mamele din comunitate cu spirit
practic [i sensibile la cei care fac alergii de la compu[ii chi-
mici. (M. C.)

n Inspirat de creativitatea japonezilor, visez la o past`
de din]i cu arom` de nuci & sfecl`; sau la o \nghe]at` cu
gust de raci ori de scoar]` de mesteac`n; sau – oh! – la un
lubrifiant din lapte matern. (M. C.)

n S-au inventat vacile cu hublou. În Elve]ia, la Gran-
geneuve. O trap` din cauciuc, care le permite oamenilor de
[tiin]` s` analizeze cu mai mare u[urin]` bolul alimentar.
Sper s` se inventeze [i oamenii de [tiin]` cu hublou, ca s`
vedem [i noi exact ce au \n cap. (L. V.)

n În septembrie 2012, un newyorkez \n v\rst` de 28 de
ani, \n momentul \n care \[i c`uta un bon \n saco[`, a dat
peste un bilet scris de m\n`: „M` numesc Tohnain Emma-

nuel Njong, s\nt camerunez [i isp`[esc \n prezent o pedeap-
s` de doi ani \n China. Am fost \nchis pe 11 mai 2011. S\n-
tem maltrata]i [i muncim 13 ore pe zi ca ni[te sclavi pentru
a fabrica aceste saco[e.“ Scrisoarea era \nso]it` [i de o fo-
tografie. O anchet` a Departamentului de securitate inter-
n` a SUA a fost demarat` pentru a afla \n ce condi]ii au
fost fabricate saco[ele respective. Prizonierul, eliberat \n de-
cembrie 2013, a reu[it s`-[i g`seasc` apoi de lucru \n Dubai.
El a povestit c` a trimis cinci scrisori identice din \nchisoare
[i c` cele mai multe erau scrise \n francez`. V` da]i seama
c` multe dintre lucrurile pe care le folosim \ntr-o zi duc cu
ele asemenea bilete disperate [i invizibile? (A. M. S.)

n Japonezii au lansat o serie de paste de din]i cu extract
din testicule de caracati]`, dar [i din c`rbune de bambus, cu
arom` de vinete, dar [i de… goril`. S` nu-mi spune]i c` nu
v-a]i trezit niciodat` diminea]a cu nevoia de a v` \mprosp`ta
respira]ia cu arome luate direct din natur`! (M. C.)

n Designerii japonezi au lansat m`nu[a masculin`
pentru masturbare: u[or de purtat \n buzunar, form` er-
gonomic` ([i de diferite m`rimi), cu adaos de lubrifiant, cu
\nchidere etan[` [i, bine\n]eles, de unic` folosin]`. Igienic`,
practic` [i economic` – pentru oric\nd ai putea avea nevoie
de o m\n` de ajutor! (M. C.)

SPRE DEOSEBIRE DE SUSPEC}II ALBI,
TRADI}IA OCOLE{TE, 

N~VALNIC, UMFLAREA

n Germania ar fi al doilea mare produc`tor de falsuri
din lume, dup` China. A detronat Turcia, care e specializat`
mai mult pe textile. Spre deosebire de chinez`rii sau tur-
cisme, falsurile nem]e[ti s\nt de o calitate mult mai bun`,
potrivit Deutsche Welle. Uneori, at\t de bun`, \nc\t nu le po]i
deosebi de cele originale. Aten]ie c\nd v` lua]i o ma[in`:
s` nu fie cumva un BMW sau un Volkswagen. De[i, la cum
\i [tiu eu pe nem]i, s-ar putea s` ave]i noroc [i s` fie chiar
mai bune. (A. P.)

n Senatul american a aprobat declasificarea unui do-
cument ce con]ine procedurile folosite de agen]iile ame-
ricane pentru a interoga suspec]ii de terorism. Printre alte
mijloace de tortur`: privarea de somn [i muzica proast`.
De]inu]ii erau b`ga]i \ntr-o celul` unde se auzea, \n bucl`,
timp de 24 de ore, aceea[i pies` muzical`. E, \ntr-adev`r,
diabolic. Mai ales c` una dintre piesele favorite ale tor]io-
narilor era „The Real Slim Shady“ de Eminem. (M. M.)

n În 1998, la deschiderea Jocurilor Olimpice din Seul,
porumbeii albi au fost elibera]i prea devreme. C\nd s-a a-

prins flac`ra olimpic`, bietele creaturi \nc` mai z`boveau
\n preajma tor]ei, cu rezultate fatale. Un titlu necru]`tor
din presa vremii a \nconjurat lumea: When Doves Fry
(C\nd se frig porumbeii). (M. P.)

n Tradi]ia, azi, \nseamn` tot mai multe lucruri dec\t al-
t`dat`. Gr`tarul de 1 Mai a devenit, brusc, tradi]ional. La
toate emisiunile de [tiri se discut` despre tradi]iile de 1
Mai. P\n` [i la restaurantul nem]esc din col] se fac mici,
de 1 Mai, conform acelora[i tradi]ii. S` mai zic` cineva c`
nu tr`im \ntr-o societate tradi]ional`… (I. P.)

n Veganismul de s`rb`tori (am scris s`pt`m\na trecut`
despre meniurile vegane de Pa[ti, cu drob [i stufat din frun-
ze [i ierburi) nu ocole[te nici ziua de 1 Mai. Astfel, site-ul
dietetik.ro recomand` o re]et` de „mititei vegani“: ciuperci,
ceap`, fasole, ro[ii, drojdie, orez, gum` xathan, condimente.
Nimic mai apetisant. (S. G.)

n Odat` cu prim`vara, [i minuna]ii trandafiri pesedi[ti
au re\nviat \ntr-o ne]`rmurit de mi[c`toare osmoz` na]io-
nal`. P\lcuri-p\lcuri de c\te trei ro[ii trandafiri z\mb`re]i
str`juiesc la capete lozinca „M\ndru c` s\nt român“ ce sp\n-
zur` transversal deasupra drumurilor noastre europene, ja-
lonate de gropile [i h\rtoapele autohtone, \ntr-o explozie de
superbie na]ional` pe termen lung, c`ci prim`riile locale
anun]` „marea asfaltare“ c\ndva prin 2017. P\n` atunci, pe-
sedi[ti [i nonpesedi[ti vom da \n gropi, n`valnic, \n c`utare
de m\ndrie, na]ie [i voca]ie, orbi]i de ]elul c`l`uzitor „S`
nu uit`m nicic\nd s` iubim trandafirii…“ (R. M.)

n Dac` nu [tia]i ([i probabil c` nu [tia]i), balenele ex-
plodeaz`. Dup` ce mor [i e[ueaz` pe vreun ]`rm, metanul
[i alte gaze se acumuleaz` \n procesul de descompunere \n
corpul balenei, provoc\nd umflarea lui [i, \n cele din urm`,
explozia. Mai multe pute]i afla pe site-ul http://hasthewha-
leexplodedyet.com (aexplodatdejabalena.com). (L. V.)

CEVA MAI DEPARTE, 
O RECLAM~ A STR~PUNS O RACL~

n |n sta]ia de autobuz, un individ \[i bea cafeaua dimi-
ne]ii, dintr-un pahar de plastic. Soarbe ultimul strop, apoi
se uit`, indecis, la paharul gol din m\na lui: parc` nu l-ar
arunca pe strad`. Ceva mai departe, la vreo zece pa[i, se
vede un co[ de gunoi, fixat pe un gard. Omul porne[te, cu
hot`r\re, \ntr-acolo. Ajuns \n dreptul co[ului, se mai uit`
o dat` la paharul gol (p`r\nd c`-i vine greu s` se despart`
de el) [i \l azv\rle peste gard, \n iarb`. (D. S.)

n Am auzit s`pt`m\na trecut`, la radio, o reclam` care
zicea c`, la nu [tiu ce magazin, „Black Friday \ncepe de 1
Mai“. 1 Mai a fost joi. Deduc c`, dac` marketingu’ vrea [i
consumatoru’ consimte, vinerea poate s` \nceap` joia. Iat`
avantajele comer]ului modern! (M. V.)

n Pe 12 iunie 2004, \ntr-o suburbie din Auckland,
Noua Zeeland`, un meteorit de 1,3 kg a str`puns acoperi[ul
unei cl`diri, apoi tavanul unei \nc`peri [i s-a oprit, \n cele
din urm`, dup` ce-a mai s`rit de c\teva ori, pe o canapea
cu arcuri. (M. P.)

n Cic` de Sfin]ii Constantin [i Elena vor s`-l dezgroape
pe Constantin Bråncoveanu [i s`-l plimbe prin ora[ ca s`-l
vad` poporul. Ori BOR nu are ce face, ori e o nou` strategie
de PR, ori ne-am \ntors \n Evul Mediu. A[tept [i: {tefan
cel Mare [i Sf\nt, purtat cu b`rcu]a, dincoace [i dincolo de
Prut [i, desigur, o racl` cu osemintele lui Vlad }epe[ expus`
la Castelul Bran, doar pentru turi[ti str`ini, 10 lei intrarea.
(A. P.)
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