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Știri
 ■ Începând cu 1 septembrie, în București 

se desfășoară, în fiecare seară, proteste pri- 
vind proiectul de la Roşia Montană

După orele de serviciu, oamenii se strâng 
cu miile la fântâna de la Universitate și soli-
cită parlamentarilor care îi reprezintă respin-
gerea proiectului de lege înaintat de Guvern.  
Portretul manifestantului care protestează 
față de această exploatare descrie un om tâ-
năr, cu studii superioare, informat și dezamă-
git de guvern. Mesajele sunt inteligente: „Sunt 
munții noștri, nu banii voștri!“, „Nu corporația 
face legislația!“, „Țara e în stradă, legea o să 
cadă!“, „România, trezește-te!“, „Deputați, legea 
n-o votați!“, „Uniți, salvăm Roșia Montană!“, 
„Dacă vă pasă, ieșiți din casă!“.

Informații suplimentare: www.infobdb.ro

 ■ Incompetența  administrației  face  victi-
me,  creează  tensiuni  manipulând  opinia 
publică,  în  loc să gestioneze  inteligent și 
civilizat  această  problemă  care  trenează 
asupra Bucureștiului de foarte mulți ani

Recentul caz extrem de mediatizat, al co-
pilului de 4 ani omorât de câinii fără stăpân, 
a readus în prim-plan o problemă veche de 
câteva zeci de ani. Din 1990 și până în pre-
zent, mai toți primarii Bucureștiului au pro-
mis soluții și rezolvarea situației, dar niciunul 
nu s-a ținut de promisiune. Domnul Răzvan 
Băncescu, director al Administrației pentru 
Supravegherea și Protecția Animalelor, a dat 
dovadă de proastă gestionare a activității, sol-
dată cu numeroase victime – 8000 de persoa-
ne mușcate de câini în București, în primele 
6 luni ale anului 2013. Bugetul alocat ASPA 
pentru 2013 depăşeşte 4 milioane de euro.

În București, ASPA gestionează 2 adăpos-
turi pentru câinii fără stăpân. Instituţia nu a 
derulat nicio campanie de informare, respon-
sabilizare și nici de adopție.

Informații suplimentare: www.infobdb.ro

 ■ Grevă  generală  la  metrou.  RATB  se 
solidarizează

Sidicaliștii de la Metrorex anunță o grevă 
de avertisment pe data de 17 septembrie, în-
tre orele 4 și 6 dimineața, urmând ca, dacă nu 
le vor fi îndeplinite doleanțele, să între în gre-
vă generală începând cu data de 30 septem-
brie, pe termen nelimitat.

Astfel, luni, 30 septembrie, angajații de la 
metrou intenţionează să intre în greva gene-
rală, iar cei de la RATB au anunţat că se vor 
solidariza cu protestul acestora. În acest caz, 
transportul în comun în București va fi practic 
inexistent până la ora 16:00.

Sindicaliștii sunt nemulțumiți de faptul că sa-
lariile nu le-au mai fost mărite din 2008. În plus, 
ei cer să fie încheiat un nou contract colectiv 
de muncă, cel vechi expirând la 31 martie.

 ■ Cel mai mare tezaur de monede turcești 
de pe teritoriul României

La începutul lunii septembrie, domnul Iulian 
Enache din Golești-Vâlcea a făcut o descope-
rire pe care specialiștii o consideră remarca-
bilă – 47 000 de monede de argint din vremea 
sultanului Murad al II-lea. Comoara, veche de 
600 de ani, cântărește aproximativ 55 de ki-
lograme și reprezintă cel mai mare tezaur 
de monede de argint turcești de pe teritoriul 
României. Vâlceanul a anunţat autoritățile și 
a predat tezaurul Muzeului Național de Istorie 
a României. Ernest Oberländer-Târnoveanu, 
directorul muzeului, a declarat: „Domnul ăsta, 
Iulian Enache, este extraordinar, un exemplu 
de moralitate și simț civic. Și nu spun cuvin-
te mari. Omul a înțeles că tezaurul descope-
rit de el nu poate fi pus în valoare decât într-o 
instituție importantă“.

Sursa: www.gandul.info

Trenul galben fără cai
Vlad Popa, foto: Teodor Pricop

La început
Sigur că nu-i nici birjă, nici tramvai, vorba cân-

tecului. Așa stăteau lucrurile prin anii ’80, întoc-
mai cum ne cântă doamna Angela Similea. Pe 16 
noiembrie 1979 era efectuată prima călătorie cu 
metroul bucureștean, între stațiile Semănătoarea 
și Timpuri Noi. Nu mulți dintre noi știu că în 1930 
inginerul Dimitrie Leonida lansa ideea construi-
rii unui metrou în orașul nostru, pe când acesta 
avea cam 400 000 de locuitori. Pe 13 noiem-
brie 1952, ideea împlinea 20 de ani și era cre-
ată Direcția Generală a Metroului București, în 
cadrul Ministerului Transporturilor. Pe 3 februa-
rie 1975 a fost înființată Întreprinderea Metroul 
București (Metroul S.A. de astăzi), iar în toam-
nă aveau să fie deschise primele patru șantiere, 
de-a lungul Dâmboviței. Structura tunelurilor a 
fost realizată, pentru prima dată în România, din 
betoane impermeabile cu rășini acrilamidice. Pe 
parcursul lucrărilor au fost descoperite muniții și 
bombe din timpul războiului, canalizări și rețele 
vechi de apă, fundații de case vechi.

Metroul este una dintre cele mai rapide, efici-
ente și potrivite căi de mobilitate urbană în cazul 
unei citadele, cum este Bucureștiul, și de aceea 
este necesară dezvoltarea sa ‒ mai multe stații, 
care să deservească și cartierele care încă nu 
beneficiază de acest serviciu.

O parte dintre stațiile metroului bucureștean 
poartă numele unor personalități române, unele 
foarte cunoscute, altele mai puțin cunoscute, dar 
care impun respectul nostru. Petrache Poenaru 
a fost un pedagog, inventator, inginer și mate-
matician român, membru al Academiei Româ- 
ne, care în 1827 și-a brevetat invenția numită 
condei portăreț fără sfârșit, alimentându-se 
însuși cu cerneală (n.r. stiloul). Nicolae Teclu a 
fost chimist, arhitect, profesor, academician, in-
ventatorul arzătorului cu mecanism de reglare a 
raportului dintre aer și gaz, care îi poartă numele. 
Activitatea sa este cunoscută în întreaga lume: 
60 de descoperiri și peste 50 de lucrări origina-
le în domeniul chimiei. Despre Anghel Saligny 
cunoaștem cei mai mulți dintre noi că a proiec-
tat podul de la Cernavodă, pe lângă care trecem 
în drum spre mare. Dimitrie Leonida, născut la 
Fălticeni, a fost om de știință, inginer specialist 
în energetică, profesor universitar, academician. 
El s-a ocupat cu introducerea iluminatului electric 
în București, fiind angajat al Primăriei București. 
În 1908 înființează prima școală de electricieni și 
mecanici din România, iar un an mai târziu, primul 
Muzeu Tehnic din România. Tot el a gândit proiec-
te ce aveau să fie îndeplinite mai târziu, precum 
o hidrocentrală la Porțile de Fier (idee din 1923).

Din ce în ce mai adesea, în stațiile de metrou 
putem vedea români frumoși, români talentați, 
expoziții foto, piese de teatru, mimă și pantomi-
mă, dans.

Un detaliu interesant, mai puțin cunoscut, este 
că metroul bucureștean merge la suprafață (nive-
lul șoselei) între ultimele două stații ale magistra-
lei 2, Dimitrie Leonida ‒ Berceni.

Poate ați observat deja că trenurile de me-
trou (cele noi) care circulă pe M2 poartă nume de 
flori: Dalia, Narcisa, Camelia, Violeta, Margareta, 
Crizantema, Crăița, Crinul, Iasomia, Nufărul, Mag- 
nolia, Liliacul etc. Cele de pe M1 și M3 au nume 
de capitale: București, Stockholm, Berlin, Londra, 
Bruxelles, Viena, Atena, Copenhaga, Budapesta, 
Helsinki, Lisabona, Dublin, Talin, Riga, Vilnius, 
Sofia etc.

Azi
În martie 2011 au început lucrările la constru-

irea viitoarelor stații ale magistralei 5 de metrou 
„Drumul Taberei – Pantelimon", pe secțiunea 
Râul Doamnei – Eroilor 2. În acest moment, con-
form Metrorex S.A., termenul preconizat pentru 
darea în folosință a acestui tronson este începu-
tul anului 2016. Pentru anul acesta, au fost alo-
cate de la buget 113 milioane de euro, iar pentru 
2014, estimările înaintează un total de aproxi-
mativ 68 de milioane. Acest proiect este finanțat 
din fonduri structurale nerambursabile, în cadrul 
Programului Operațional Sectorial – „Transport“. 
În acest moment se lucrează la toate stațiile de 
pe tronsonul Râul Doamnei – Eroilor.

În presă au apărut recent informații extrase din-
tr-un studiu realizat de Hanna Karlsson, cercetător 
la Institutul suedez Karolinska, inclusiv la metro-
ul din București. Rezultatele acestuia au scos la 
iveală faptul că aerul din subteranul bucureștean 
depășește de opt ori maxima admisibilă a noxelor. 
În acest sens, Metrorex ne informează că „metroul 
bucureștean a fost proiectat și prevăzut cu un sis-
tem de ventilație mecanică generală a stațiilor și 
tunelelor de metrou. Stațiile și interstațiile de me-
trou sunt prevăzute cu instalații de ventilație ge-
nerală de introducere și evacuare a aerului [...] 
Funcționarea centralelor de ventilație este moni-
torizată cu instalația de telemecanică ce permite 
oprirea și repornirea ventilatoarelor în sensul ne-
cesar (evacuare sau introducere), de la distanță.

Lunar, se face analiza chimică a aerului, unde, 
pe lângă nivelul de oxid și bioxid de carbon, 
se măsoară și nivelul pulberilor în suspensie. 
Asigurăm publicul călător de faptul că ultimele 
măsurători au rezultate care nu sunt de natură să 
îi îngrijoreze.“ (director general, ing. Aurel Radu)

Metroul este un personaj interesant al capita- 
lei și constituie o investiție folositoare pentru bucu- 
reșteni. Spațiul pe care ni-l oferă este mai atent 
amenajat în ultimii ani și devine tot mai mult un ca-
dru inedit pentru manifestări culturale.
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BDB!: Cum arată copilăria unui artist care a început 
să concerteze în străinătate la vârsta de 9 ani?

Alexandru Tomescu: Adesea copilăria ne rămâne 
în amintire ca un tărâm de basm și exact asta a fost 
ea și pentru mine. Cred că este un privilegiu să fii mu-
zician, pentru că muzica îți pune la dispoziție un teren 
nesfârșit pe care poți să îl străbați în lung și în lat fără 
să încetezi vreodată să fii uimit. Muzica îți permite să 
descoperi mereu lucruri noi și cu toate că în partitură 
se regăsesc principii de la care nu te poți abate, ele nu 
îți îngrădesc niciodată libertatea de interpretare. Asta 
e fascinant și pentru un adult, darămite pentru copil... 

BDB!: În luna iulie 2013 ați fost invitatul speci-
al al Festivalului Internațional al Laureaților iPalpi-
ti, unde ați concertat în Sala „Walt Disney“. De fapt, 
concertați des peste hotare. Cum privesc spectatorii 
și artiștii străini faptul că sunteți român – ați avut oca-
zia să discutați despre România și despre București 
în călătoriile dvs.?

BDB!: Ați afirmat că în cadrul proiectului „Paganini – 
înger sau demon“ ați dorit schimbarea percepției 
existente în România asupra muzicii clasice. Care ar 
fi această percepție și… credeți că ați reușit?

A.T.: A schimba percepția asupra muzicii clasice 
este un deziderat căruia mă străduiesc să îi dau for-
mă de foarte mult timp. E drept că odată cu proiectul 
Stradivarius – Capricii, lucrurile au luat o nouă turnu-
ră, grație spectacolului sincretic ce a reunit Capriciile 
de Paganini și o serie de 24 de scurtmetraje. După 
cum spunea Beethoven, „muzica ne face mai buni“. 
Astfel, mă străduiesc să pun muzica în valoare indife-
rent dacă mă aflu într-un concert neconvențional sau 
într-unul „clasic“. Muzica nu este un produs destinat ex- 
clusiv elitelor. Substanța ei se află în fiecare dintre noi 
și iese la iveală atunci când ne aflăm față în față cu ea.

Și cred că lucrurile încep să se schimbe, Turneele 
Stradivarius și diversele proiecte în care m-am im-
plicat s-au bucurat de un succes extraordinar, să-
lile au fost mereu arhipline, biletele se epuizau cu 
săptămâni înainte. Nu eu sunt cel care decide dacă 
ceva s-a schimbat sau nu, dar ceea ce pot demon-
stra este că disponibilitatea românilor pentru produ-
se culturale de calitate există și e insațiabilă.

În plus, după cum spuneam mai sus, muzica ne 
face mai buni. De ce să nu îi folosesc potențialul 
pentru a face ceva care să conteze, atât timp cât 
acest lucru îmi stă în putință? Sunt foarte multe 
de îmbunătățit în țara asta: de la chestiuni legate 
de natură sau patrimoniu la probleme sociale (co-
pii abandonați, cu deficiențe etc.). Prin muzică le 
pot aduce în atenția publicului într-un mod în care 
el să nu se simtă agresat, dar care să îl facă să 
conștientizeze importanța de a se implica. 

BDB!: Credeți că există vreo șansă ca Bucureș- 
tiul să devină o comunitate de oameni cărora le pasă 
de orașul lor, de moștenirea lui culturală? 

A.T.: Cu siguranță da. Ne dorim ca modificările să 
se instaleze de pe o zi pe alta, iar când vedem că asta 
nu se întâmplă, ne pierdem cumva curajul. Totuși sunt 
foarte mulți oameni cărora le pasă, așa cum o arată de 
exemplu protestele legate de ceea ce se întâmplă la 
Roșia Montană. După 50 de ani de comunism, în care 
orice reacție ne era înăbușită, s-ar putea să dureze 
puțin până să ne creăm o adevărată conștiință civi-
că. Dar lucrul acesta se va întâmpla în curând și chiar 
cred că lucrurile se vor schimba în bine.

BDB!: Care sunt locurile dvs. preferate din Bucu- 
rești? Unde ieșiți să beți o cafea? 

A.T.: Îmi plac parcurile, pe care le traversez ade-
sea pe bicicletă, îmi plac micile cafenele unde poți să 
te bucuri de un ceai sau un croissant, îmi plac resta-
urantele vegane... Cred că Bucureștiul are o poezie 
proprie, greu de depistat la prima vedere, dar plină 
de farmec, odată descoperită.

BDB!: Unde vă pot vedea și asculta cititorii noștri 
în următoarea perioadă în România? 

A.T.: În 12 septembrie mă voi afla la Sibiu, într-un 
concert inclus în Festivalul Enescu – seria „Concerte 
în țară“. Voi cânta Concertul pentru vioară și orches-
tră de Mendelssohn alături de Filarmonica de Stat 
din Sibiu condusă de Gottfried Rabl. 

În 18 septembrie îmi voi lansa cel mai recent pro-
dus discografic: DVD-ul „Stradivarius Obsesii“, pe 
care se regăsește spectacolul de muzică și teatru 
non-verbal pus în scenă în ediția 2012 a Turneului 
Național Stradivarius, alături de actorii Ana Pepine 
și Paul Cimpoieru, pornind de la un concept definit 
de Oana Drăgulinescu. Este un produs cu adevă-
rat excepțional din toate punctele de vedere: de la 
filmarea în sine, sunet, efecte, până la coperta sa 
semnată de celebra agenție Brandient. DVD-ul a 
concentrat foarte multă muncă în jurul lui – am filmat 
trei nopți la rând pentru el, apoi editarea, imaginea. 
Dar cred că am făcut cu toții o treabă excelentă, iar 
în curând publicul se va putea bucura de un specta-
col unic, ce înfățișează tulburătoarea și fascinanta 
lume interioară a unui artist. Această lansare mă en-
tuziasmează în mod deosebit, astfel că îi aștept pe 
doritori în 18 septembrie în Piața Festivalului Enescu 
pentru a asista la acest eveniment și la un recital pe 
care mă bucur să îl ofer cu această ocazie.

Un interviu de: Luiza Daneliuc
        Foto: Bogdan Dincă

„Muzica nu este un produs destinat 
exclusiv elitelor“

Alexandru Tomescu este un tânăr violonist român, născut în București, în 1976, câștigător a nu-
meroase premii naționale și internaționale la festivalurile de muzică clasică. A debutat în 1985, iar 
de atunci a susținut mai mult de 200 de concerte și recitaluri în peste 20 de țări (Germania, Austria, 
Franța, Italia, Rusia, Olanda, Japonia, SUA, Noua Zeelandă). Din momentul în care a primit vioara 
Stradivarius Elder-Voicu, în 2007, s-a dedicat misiunii de a familiariza un număr cât mai mare de ro-
mâni cu sunetul splendidului instrument.

„Nu pot rămâne indiferent în fața unor 
probleme care mă ating în fiecare zi. Și astfel mi 
se pare firesc să folosesc mijloacele care îmi sunt 

la îndemână, pentru a schimba ceva.“

„Consider că nu am dreptul să mă plâng 
de ceea ce mă deranjează, dacă nu încerc 

să pun capăt unei asemenea situații.“

A.T.: Sigur că da, mereu discut, pentru că am des-
pre ce. Sunt ferm convins că România este o țară su-
perbă, cu locuri unice, paradisiace, aș putea spune. 
Munții, dealurile, satele, mănăstirile... există enorm 
de multe motive să iubești țara asta și ceea ce îi 
este propriu. Mereu amintesc de lucrurile acestea, 
iar atunci când am musafiri de peste hotare îmi face 
mare plăcere să le arăt de ce România merită apre-
ciată. Din fericire, în străinătate nu se știe doar des-
pre ceea ce e greșit la noi. Cel puțin în mediul artistic 
sunt foarte mulți care sunt impresionați de țara noas-
tră și de bogăția tradițiilor ei. Nu există muzician care 
să nu știe despre George Enescu, indiferent dacă a 
cântat sau nu lucrări semnate de marele compozitor. 

Recent am auzit un muzician străin spunând că 
nu se poate să nu te lovești în toate colțurile lumii 
de muzicieni veniți din România care sunt foarte 
apreciați pentru talentul și puterea lor de muncă.

BDB!: Aveți o toamnă foarte ocupată. Urmează 
să paricipați la Festivalul „George Enescu“. Ce păre-
re aveți despre festival și ce ecouri transmite acesta 
în lumea muzicii clasice de dincolo de granițele țării?

A.T.: Festivalul Enescu are niște ecouri uriașe în 
străinătate. Marii artiști invitați sunt adesea întrebați 
ce înseamnă pentru ei invitația de a evolua în acest 
festival și toți declară la unison că este o onoare să 
participi în cadrul unui eveniment de o asemenea 
anvergură. Nici nu poate fi altfel, Festivalul Enescu 
stă laolaltă cu manifestări de gen din Austria, Anglia, 
Germania etc., iar a evolua în cadrul lui înseamnă un 
nou punct forte în CV-ul unui artist.

În ceea ce mă privește, recunosc că mă bucur de 
festival din două perspective: cea de muzician invitat 
să cânte în cadrul său, dar și cea de meloman, pen-
tru că nu ratez niciodată câteva concerte la care țin 
în mod deosebit. De exemplu, cele susținute de pia-
nistul Murray Perahia. 

BDB!: V-ați implicat în multe cauze ale Bucureștiu- 
lui, ați cântat pentru salvarea patrimoniului orașului – 
mă refer aici la casa de pe Visarion nr. 8. De ce ați 
simțit nevoia să vă implicați?

A.T.: În primul rând, sunt pentru implicare în astfel 
de cauze. Nu pot rămâne indiferent în fața unor pro-
bleme care mă ating în fiecare zi. Și astfel mi se pare 
firesc să folosesc mijloacele care îmi sunt la îndemână 
pentru a schimba ceva. Consider că nu am dreptul să 
mă plâng de ceea ce mă deranjează, dacă nu încerc să 
pun capăt unei asemenea situații. Enescu spunea că 
și-a servit țara cu mijloacele lui: pana, vioara și baghe-
ta. Și pentru că a reușit foarte bine și pentru că îl admir, 
m-am decis să adopt acest model. 

Interviu cu Alexandru Tomescu
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Oameni şi câini
Cosmin Teodorescu

Cățeii maidanezi nu răsar din pământ precum 
ciupercile după ploaie. Totuși, multe localități din 
România se confruntă cu populații mari de maida-
nezi. De unde au apărut și ce facem cu ei?

Eutanasierea câinilor s-a dovedit ineficientă în 
perioada 2001-2008, fiind aplicată în toată țara, 
astfel că acum, în multe orașe, avem aceeași pro-
blemă ca la început. O politică pe termen lung, 
eficientă economic și care să „trateze“ cauza, nu 
efectul, implică mai multe acțiuni și muncă se-
rioasă, o viziune cu cap și coadă: obligativitatea 
sterilizării câinilor fără valoare chinologică și mi-
crociparea (înregistrarea) acestora, monitorizarea 
lor și sancționarea drastică a abandonului. Simpla 
înființare de adăposturi pentru câini, fără a le folosi 
la capacitatea optimă, populându-le doar în foarte 
mică măsură, fără a îngriji animalele, fără campa-
nii de adopție (vizibile și de durată), este extrem de 
costisitoare și ineficientă. Nu face decât să prezin-
te deformat posibilitatea reală de a rezolva proble-
ma prin măsuri ample și inteligente.

Exterminarea continuă a câinilor maidanezi este 
mult mai scumpă decât sterilizarea acestora (euta- 
nasierea costă 60 de euro per cățel, iar steriliza-
rea, 25 de euro, asta dacă se respectă legea și 
nu se aplică măsuri pline de cruzime, inumane, 
cum ar fi înfometarea, lovirea cu pietre, otrăvirea 
și altele asemenea) și, ceea ce e mai grav, nu are 
efecte pe termen lung. O nouă campanie de euta-
nasiere a maidanezilor înseamnă alte milioane de 
euro din banii publici risipite, iar singurii care au de 
câștigat sunt serviciile din subordinea primăriilor 

care vor rula mereu bani pentru a trata efectele, nu 
cauza. Cel mai probabil, până la următoarea cam-
panie electorală pentru primării, problema va re-
veni în actualitate, așa cum s-a întâmplat deja, iar 
candidații vor promite rezolvarea ei, folosindu-se 
de sentimentele oamenilor, de experiențele neplă- 
cute și de tragedii, de opțiunile pro sau contra. 
Într-o societate modernă și educată, oamenii se 
informează temeinic, respectă drepturile animale-
lor întocmai cum respectă drepturile oamenilor și, 
în același timp, acționează pentru un spațiu public 
fără câini maidanezi, sprijină soluțiile eficiente pe 
termen lung, sunt raționali și nu se lasă manipulați 
de circul mediatic.

Vineri, 6 septembrie, Consiliul General al Muni- 
cipiului București a aprobat referendumul local în 
cazul eutanasierii câinilor maidanezi, urmând ca 
acesta să aibă loc pe 6 octombrie. Asta înseamnă 
o cheltuială de peste 1 milion de euro.

Precizăm că ASPA (Autoritatea pentru Supra- 
vegherea și Protecția Animalelor), aflată în subor-
dinea PMB, a beneficiat în ultimii ani de buget pro-
priu în vederea gestionării cățeilor maidanezi. Doar 
în acest an, ASPA are alocat un buget de peste 4 
milioane de euro, care ar permite sterilizarea celor 
aproximativ 60 000 de maidanezi ai Bucureștiului.

În urmă cu cinci ani, rezolvarea problemei câini-
lor maidanezi în termen de 6 luni de la câștigarea 
mandatului a fost unul dintre punctele campa-
niei electorale a actualului primar general, Sorin 
Oprescu. Această promisiune s-a regăsit şi în 
campania din 2012.

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la 
nașterea Mariei Tănase, pe 25 septembrie 1913, 
în mahalaua Cărămidarilor din București, din tată 
oltean și mamă ardeleancă, oameni gospodari.

Bucureșteancă get-beget, artista cu voce 
extraordinară și chip frumos foc a cules și in-
terpretat muzică folclorică, având un repertoriu 
alcătuit din aproape 400 de cântece din toate 
regiunile României și a devenit astfel un simbol 
al satului românesc.

La 17 ani lucra casieriță la un birt, unde mai 
și cânta, fiind astfel descoperită de publicistul și 
regizorul de teatru Sandu Eliad, iar în 1934 era 
angajată la revista Cărăbuș. Debutul carierei ar- 
tistice propriu-zise se petrece patru ani mai târ-
ziu, când a cântat „pe viu“ la radio un program 
de piese folclorice. Acompaniată de taraful Ion 
Matache din Argeș, Maria Tănase a interpretat, 
printre altele, M-am jurat de mii de ori, Șapte 
săptămâni din post, Cine iubește și lasă, Mărie 
și Mărioară, Când o fi la moartea mea. Potrivit 
cronicarilor muzicali ai vremii, emisiunea a avut 
un succes răsunător, astfel că artista a ajuns să 
cânte aproape săptămânal la Radio România.

Apreciată deopotrivă de oamenii de rând și 
de artiștii bucureșteni, Maria Tănase a cântat o 

vreme la restaurantul „Neptun“, în piața Buzești, 
alături de taraful Vasilea Julea, unde a fost as-
cultată, printre alții, de Liviu Rebreanu, Ion Minu- 
lescu, Cezar Petrescu și Ion Pillat. În afară de 
cântecele cunoscute de toată lumea, ca de pil-
dă Ciuleandra, Bun îi vinul ghiurghiuliu și Cine 
iubește și lasă, Maria Tănase a avut o activita-
te artistică impresionantă și în afara granițelor 
țării. A lucrat cu casa de discuri Columbia 
(înregistrând discuri la Viena), a avut turnee în 
Bulgaria, Iugoslavia, Turcia și Franța, ba chiar a 
cântat şi la prestigioasa Expoziție Internațională 
din New York din 1939, unde a ascultat-o și 
președintele SUA de atunci, Franklin Roosevelt.

Nu multă lume știe că, în 1938, la Paris, cu 
prilejul unei expoziții de artă populară organi-
zată de Dimitrie Gusti, cântăreața îl întâlnește 
pe sculptorul de geniu Constantin Brâncuși. 
Amândoi cu rădăcini oltenești, cei doi s-au iu-
bit cu patos, chiar dacă povestea lor nu a du-
rat mult.

Ajunsă să fie idolatrizată de întreaga țară, 
artista a murit la nici 50 de ani, în iunie 1963. 
Jumătate dintre bucureșteni au invadat Calea 
Victoriei pentru a-și plânge artista preferată.

Măiastra muzicii populare româneşti
Ioana Novac

Doamnele Bucureștiului 
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Austrian Dance Days, eveniment ce va avea loc între 1-3 octombrie 
la București, creează o punte între lumea culturală din România și dan-
sul contemporan din Austria și, în plus, aduce în lumină o întrebare im-
portantă: de ce e nevoie dans? Ce importanță au corpurile care simt 
nevoia sa aducă prin ele un mesaj?

Mersul nostru cotidian e parte din natura noastră. Ne deplasăm în spațiu 
și știm că timpul trece prin noi, cu noi, peste noi. Ceea ce uităm adesea 
e faptul că această trecere își scrie propria odisee în corpurile noastre. 
Dacă acceptăm să conștientizăm mai puternic semnificația acestui ade-
văr, dacă vom locui puțin mai aproape de ideea de corp, vom înțelege de 
ce este important dansul: pentru că el transformă corpul din simplu mar-
tor și obiect al trecerii timpului într-un loc unde se deschid semnificații, în 
sălaș al unor mesaje ce ne ajută să ne redefinim ca oameni.

Artiști importanți, precum Doris Uhlich, Amanda Piña și Daniel 
Zimmermann, Vincent Riebeek și Florentina Holzinger, vor aduce în 
fața publicului din România spectacole în care sensul corpului în dansul 
contemporan va fi interogat din perspective diferite, semnificația artei 
de azi va fi prezentată în aspectele sale problematice, de la relația dintre 
public și artist, până la importanța memoriei, a gândului, a efemerității 
ce marchează atât corpul cotidian cât și corpul angrenat în dans.

Expoziția semnată de artiștii Willi Dorner și Dani Ioniță, ce va prefața 
evenimentul, va integra, prin tema sa, corpul în contextul semnificațiilor 
urbane. Prezența dansatorilor (István Téglás, Andrea Gavriliu, Ioana 
Marchidan și Ștefan Lupu)  la vernisaj ne va confrunta cu o nouă dimen-
siune a corpului: corpul nostru civil–urban poate fi contrapunctat de un 
corp care dansează în inima orașului, de un corp care generează sen-
suri în plin context citadin, de un corp care, dincolo de mișcarea mono-
tonă ce și-a uitat scopul real, poate descoperi o întreagă poezie urbană, 
ce emană din corp și se întoarce în corp.

Prin evenimentele pe care le propune, Austrian Dance Days răspunde 
la o întrebare esențială: e nevoie de dans contemporan? Răspunsul este 
afirmativ pentru un motiv clar: dansul ne întoarce în proximitatea sensuri-
lor corpului, în acel loc de unde putem să începem să ne redefinim.

Dans și sens în lumea de azi
Gina Șerbănescu 

critic de dans

Invitație la dans
Elisabeth Marinkovic 
atașat cultural și director al 
Forumului Cultural Austriac la București

În perioada 1-3 octombrie 2013, Forumul Cultural Austriac pre-
zintă, în colaborare cu sponsorul principal Petrom, a doua ediție 
a festivalului de dans contemporan austriac Austrian Dance Days 
București.

Seria de evenimente numită der|die|dans reunește sub nume-
le dorner|dani|dans expoziția de fotografie pe print Bodies in ur-
ban spaces a coregrafului, dansatorului și regizorului vienez Willi 
Dorner și o instalație realizată pe baza fotografiilor lui Dani Ioniță 
din proiectul Dancing Bucharest, cu participarea specială, la verni-
saj, a artiștilor și dansatorilor români Ioana Marchidan, István Téglás, 
Andrea Gavriliu și Ștefan Lupu, precum și patru seri de performance 
în teatrul bucureștean Odeon și în Club Control.

În străinătate, Austria este asociată în primul rând cu laturile sale 
culturale. Misiunea forumurilor culturale austriece constă în actuali-
zarea acestei imagini, bazate pe o tradiție culturală bogată, și în pre-
zentarea unei Austrii contemporane inovatoare și creative. În ultimii 
cincisprezece ani, scena culturală vieneză a fost revoluționată tot 
mai mult printr-o mișcare complexă de dans și performance, Viena 
devenind astfel un nou centru european al dansului și un oraș cu o 
nouă identitate culturală. Astfel, der|die|dans va aduce la București o 
selecție reprezentativă de producții aplaudate pe plan internațional.

Dansatorii de balet profesioniști își pregătesc de obicei retragerea 
la treizeci de ani. În piesa Come Back, coregrafa Doris Uhlich adu-
ce pe scenă cinci foști balerini ai Operei de Stat din Viena, cu vârsta 
cuprinsă între 56 și 70 de ani. În timp ce alții participau la sfârșitul 
anilor ’60 și începutul anilor ’70 la demonstrații și happeninguri, 
ei exersau de dimineața până seara ca elevi ai școlii de balet. Timpul 
liber era un concept necunoscut pentru acești tineri. Come Back le 
oferă șansa de a recupera timpul pierdut și de a fi niște tineri rebeli, 
cel puțin pe scenă. Dansatorii își vor dezlănțui forța care încă le mai 
definește corpurile într-un flux de mișcări libere, pentru ei neobișnuite, 
printre altele pe muzica legendelor punk de la Sex Pistols. O tinerețe 
a bătrâneții care fascinează.

Performance-ul WE, în regia coreografei Amanda Piña și a re-
gizorului și artistului vizual Daniel Zimmermann, îi transformă pe 
spectatori în actori, prin proiecția pe scenă a imaginii lor în oglindă, 
jucându-se astfel cu umor, empatie și fler dramaturgic cu conceptele 
de recunoaștere, identificare și tipizare.

Piesa de deschidere a ediției de anul acesta a festivalului vie-
nez imagetanz în teatrul brut ‒ Kein Applaus für Scheiße (lb. rom. 
Nu aplaudați la prostii) a laureatei cu premiul Prix Jardin d’Europe, 
Florentina Holzinger, în colaborare cu Vincent Riebeek ‒ s-a bucu-
rat de un fenomenal succes internațional. Piesa tematizează lupta 
tinerilor artiști pentru atenția publicului și metodele fără limite de a 
o câștiga, acestea variind de la virtuozitate remarcabilă la diletan-
tism intenționat, fiind lipsite de orice inhibiție a secrețiilor corporale. 
Categoric nerecomandat spiritelor sensibile. Controversă cu profun-
zime!

Evenimentul se va încheia cu finisajul expoziției dorner|dani|dans 
prin Dance a Playful Body, de Andreea Novac, cu István Téglás.

Ne bucurăm să vă avem ca oaspeți!

Foto: Mircea Topoleanu
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Când suntem confruntați cu întrebarea „Ce 
este dansul contemporan?“, refuzăm să fa-
cem vreo afirmație legată de bazele sale es-
tetice. I-am putea răspunde astfel cuiva care 
nu are nicio cunoștință în domeniu: „Dansul 
contemporan se petrece atunci când cineva 
se rostogolește pe podea“ sau „Adesea dan-
sul contemporan este dans atunci când nu 
folosește muzică“. Astfel de  afirmații le-ar crea 
celor care nu sunt familiarizați cu domeniul 
niște tipuri de asocieri care i-ar conduce spre 
înțelegerea fenomenului. Dar preferăm să nu le 
rostim. Refuzăm să asociem dansul contempo-
ran cu acea formă de estetică emanată de do-
meniul său.

 
Nu vrem ca dansul contemporan să prezin-

te o tehnică anume sau un set de reguli prin 
care este abordată mișcarea. Credem că el 
este mai degrabă o formă de interogație, de 
explorare, de discurs, prin care mișcarea este 
dezvoltată ca modalitate critică, artistică sau 
politică. Credem, de asemenea, că dansul con-
temporan este, prin excelență, un câmp artistic 
transnațional, în care oamenii se pot întâlni să 

Dansul ca dizlocare a memoriei
Doris Uhlich, 

autoarea spectacolului Come Back

Sunt artist contemporan. De ceva vreme mă 
întreb ce înseamnă de fapt termenul „contem-
poran“, ce forță pot să simt încă în acest cuvânt. 
Simt că am moștenit acest termen și că trebuie 
să îi aduc propria mea infuzie de viață. Dansul 
contemporan este ancorat în prezent și se joa-
că mereu cu acest prezent, el trebuie să împin-
gă prezentul spre mai departe, să se bucure de 
el, să îl interogheze, să îl provoace, să îl facă 
realmente să fie prezent.

Cred că a lucra cu corpul și mișcarea devi-
ne din ce în ce mai important. În această lume 
marcată de tehnologie, cuvântul, scris sau vor-
bit, este considerat principalul instrument de co-
municare. Pe de altă parte, nu am putea rosti o 
vorbă dacă nu am avea un corp, nu am putea 
scrie un cuvânt la calculator, nu am putea vor-
bi cu nimeni la telefon, nimic nu s-ar putea în 
absența corpului. În dansul contemporan, cor-
pul reprezintă obiectul cercetării. Această for-
mă de artă la care mă refer este o lume în care 
nu este resimțită nevoia de a vorbi.

Proiectul Come Back, pe care îl voi prezen-
ta la București, este ultima parte dintr-o „trilogie 
a baletului“ pe care am creat-o și care este for-
mată din SPITZE, Rising Swan și Come Back. 
Punctul de start al piesei Come Back a fost repre-
zentat de interesul meu de a fora adânc pentru a 
detecta forțe neutilizate încă și de a descoperi în 
corpuri mișcări revoluționare.

În Come Back, cinci foști dansatori de ba-
let se întorc pe scenă la ceva vreme după ce 
s-au retras din activitate. Împreună cu mine, au 
petrecut un an, implicați într-o formă de arhe-
ologie futuristă. Bazându-se pe ierarhia și pe 
tehnica strictă ce au fost cândva a doua natu-
ră a lor, scopul nu a fost acela de a declanșa 
o retrospectivă nostalgică, ci de a ne propulsa 
într-o formă de hazard a viitorului: ce forță mo-
bilizatoare poate fi descoperită acum și aici în 
aceste corpuri „disciplinate“ care s-au transfor-
mat de-a lungul timpului? În timp ce generația 
’68 schimba societatea, ei se antrenau la bară 
în sala de balet. Ca artiști retrași, ei și-au gă-
sit acum, printr-o autoironie radicală,  propria 
mișcare revoluționară.

Arta contemporană ‒ câmp al explorărilor
Amanda Piña & Daniel Zimmermann, 

autori ai spectacolului WE

Foto: Wolfgang Siveri
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„Lumina din noi și nu întunericul e cea care 
ne sperie adesea, iar atunci când permitem 
acelei lumini să strălucească, îi inspirăm și pe 
alții să facă la fel“

   Marianne Williamson

Arta contemporană este, pentru mine, acel 
loc unde te poți reinventa, unde nu există vreo 
graniță, pentru că nu există vreun manual după 
ale cărui reguli să te ghidezi, ori vreo unitate de 
măsură. Orice poate produce artă contempora-
nă, oricine poate deveni artist contemporan, ori-
ce poate purta numele de artă contemporană, 
chiar dacă îl vom numi diferit.

Când am creat Kein Applaus für Scheiße îm-
preună cu Florentina Holzinger, am simțit nevo-
ia să depășim mediul prezent în spectacolele 
noastre anterioare, iar acest fapt a rămas cu noi. 
Sunt fericit să văd artiști  contemporani care de-
vin prezenți din ce în ce mai mult în ceea ce nu-
mim „cultură de masă“. Marina Abramovic este 
criticată de foarte multă lume, dar recunosc că 
nu prea îmi pasă nici măcar de creația în sine 
pe care o prezintă, ceea ce mă interesează  e 

faptul că această doamnă a reușit să se infiltre-
ze în perimetrul culturii pop.

Ce înseamnă de fapt ceea ce face ea? Nu 
este o coincidență faptul că a ajuns în atenția 
unui public atât de larg. Este de apreciat efor-
tul de a-ți face creația înțeleasă de atât de mul-
tă lume: să găsești o modalitate să îți prezinți 
creația, astfel încât să găsești foarte multe căi 
de acces prin care oamenii să ajungă la tine... 
și invers. Cred că există o formă de smerenie 
în dorința de a crea ceva care să se adreseze 
cât mai multor spectatori și mă bucur să văd din 
ce în ce mai mulți artiști contemporani găsind 
modalități de a sparge zidul micii comunități al 
acelei arte apreciate doar de o mână de oa-
meni. 

Am văzut în revista Vogue Hommes un dan-
sator din compania lui Jan Fabre, am auzit ve-
dete din industria pop sau porno intitulându-se 
artiști și venind cu inițiativa de a șterge limitele 
ce separă formele de expresie. Îmi dă încrede-
re gândul că există posibilitatea ca arta contem-
porană să fie scoasă din obscuritatea în care se 
află adesea și pusă într-o lumină în care ar pu-
tea deveni un reper pentru mulți oameni.

lucreze și să colaboreze în pofida diferențelor 
culturale și de limbaj.

Piesa pe care o prezentăm în cadrul 
der|die|dans se numește WE și se referă la 
ceea ce înseamnă să fii spectator, la dinami-
ca de grup; este o piesă despre reprezentare și 
despre cum alegem (sau nu) să ne prezentăm 
celorlalți. Cine dansează de fapt în WE sunt 
gândurile publicului, este o coregrafie a gându-
rilor.

Publicul este artistul, dansatorul este publi-
cul. Rolul spectatorului este tematizat, acesta 
devenind protagonist prin faptul că i se permite 
oricui să se observe în actul privirii și al gândirii. 
Relația creată astfel despre propria imagine și 
despre modul în care cineva se arată celorlalți 
nu este confortabilă dar reprezintă o provocare. 
WE face posibil ca ceea ce este ascuns să de-
vină vizibil, iar râsul colectiv se naște când pri-
mim această șansă de a ne vedea pe noi și pe 
ceilalți într-o nouă lumină.

Arta contemporană ‒ câmp al explorărilor
Amanda Piña & Daniel Zimmermann, 

autori ai spectacolului WE

Arta contemporană și publicul larg
Vincent Riebeek, 

autor al spectacolului Kein Applaus für Scheiße

Foto: Wolfgang Siveri Foto: Nellie de Boer
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Orașul și corpul
Corpul se lasă influențat de 

corpurile celorlalți și uneori chiar 
ajunge să fie dependent de ele. În 
urma întâlnirii cu un corp cunos-
cut, dansul lui devine mult mai în-
crezător, dar un gest neașteptat 
de la un corp străin de pe stra-
dă poate să-l dea peste cap, ba 
chiar și o privire e de ajuns să-i 
schimbe traseul. În toată graba 
aceasta, să nu uitam că seara 
suntem datori orașului cu un corp 
care are amprenta zilei respecti-
ve. Succes!

ISTVán TégláS

Alergăm după mijloacele de 
transport, stăm în stație, ne plim-
băm, avem contact cu diferite 
obiecte, ne întâlnim cu prieteni cu 
care stăm la povești, gesticulând, 
râzând, plângând (după caz). De 
când ieșim din scara blocului, în-
cepe spectacolul. Poate e bine 
să ne conștientizăm corpul urban 
ca pe un corp pe scenă. Strada e 
scena. Cum zicea Shakespeare: 
„Lumea întreagă e o scenă, și toți 
oamenii-s actorii“. Eu aș aduce în 
contemporan și aș zice: toți oa-
menii sunt performeri.

IOANA MARCHIDAN

Mediul urban își impune legile 
prin impedimentele sale de zi cu 
zi și prin ritmul său alert, astfel 
încât noi nu putem decât să ne 
mulăm dansul pe zidurile blocu-
rilor, ascultând muzică sintetică 
la căști. În oraș avem posibilita-
tea de a ne coregrafia banale-
le noastre trasee cotidiene prin 
a executa slalomuri printre ma- 
șini, sărituri peste gropi pline cu 
apă de ploaie sau mișcări mi-
nimale ale brațelor, în timp ce 
așteptăm în stația de metrou. 
Mie una îmi place! Îmi colorea-
ză și dinamizează existența. Mă 
face să visez la posibile specta-
cole, care sunt cel mai aproape 
de suflul generației noastre.

AnDREA gAVRIlIU

În mediul urban, dansul are 
importanța lui, pentru că se de- 
clanșează o relație specială, une-
ori neașteptată... În această lume 
alertă, simțim uneori sufletul în-
străinat de corp, iar dansul, venind 
din lume, din oameni,  din lucruri, 
permite sufletului, adesea separat 
de corp, să danseze el însuși, să 
nu mai fie încătușat.

ȘTEFAN LUPU

Am început cu fotografia de dans la specta-
cole. Nefiind un fotograf de studio, nu eram foar-
te mulțumit de fundalul negru și uniform, care 
nu dădea individualitate capturilor și aveam 
senzația că toate sunt la fel. Totul s-a schim-
bat când am mutat scena în spațiul urban, iar 
frumusețea și eleganța dansatorilor au început 
sa înnobileze orașul. Atunci am simțit că foto-
grafiile/clipurile divorțează de banal, capătă va-
loare și încep să intre în memoria colectivă. Un 
oraș viu, spontan, cu arhitectura și geometria 
lui, oferă inspirație creatoare și plăcere.

DANI IONIȚă

9 septembrie – 7 octombrie, Teatrul Odeon
Expoziție colectivă (performance/instalație/foto): dorner|dani|dans
 Fotografie: Bodies in urban spaces – Willi Dorner
 Instalație: Dancing Bucharest – Human Playful Bodies – Dani Ioniță

9 septembrie, Teatrul Odeon
19:00 Vernisaj dorner|dani|dans
 vor dansa despre București: Ioana Marchidan, István Téglás, Andrea Gavriliu și Ștefan Lupu

1 octombrie, Teatrul Odeon
19:30-20:30 Performance: Come Back – Bettina Uhlich 
20:30            Discuții: dans contemporan și performance în Austria și România
            
2 octombrie, Teatrul Odeon
19:30-20:10 Performance: WE – Amanda Piña & Daniel Zimmermann
20:40-20:20 Performance: WE – Amanda Piña & Daniel Zimmermann

3 octombrie, Club Control
20:00-21:00 Performance: Kein Applaus für Scheiße – Florentina Holzinger & Vincent Riebeek
 *spectacolul conține nuditate și nu este recomandat persoanelor sub 18 ani
 intrare liberă

7 octombrie, Teatrul Odeon
20:00  Finisaj dorner|dani|dans
 Performance: Dance a Playful Body – Andreea Novac. Cu: István Téglás
 *spectacolul conține nuditate și nu este recomandat persoanelor sub 18 ani

Biletele pentru serile de 1 și 2 octombrie sunt puse în vânzare de Teatrul Odeon.
Teatrul Odeon, Sala Studio: Calea Victoriei nr. 40-42
Club Control: Str. Constantin Mille nr. 4, lângă Cercul Militar

Mulțumiri speciale: Bettinei Kogler, curatorul programului artistic austriac, și Ginei Șerbănescu, critic de dans
Sponsor principal: PETROM
Parteneri: Teatrul Odeon, Control Club, Hotel K+K, Austrian Airlines, Centrul Național al Dansului – București
Parteneri media: Observatorul Cultural, revista Be where the city is, Decât o Revistă, Revista Zeppelin, Șapte Seri, Deutsche Zeitung, Revista Accente, Igloo Magazine, Nine O´clock, 
Tataia, Bună dimineața, București!, Veiozaarte.ro, totb.ro, RFI, Epa Media, Blitz Tv, Cocor Media Channel, Liternet.ro, Gingergroup.ro, Feeder.ro

Dance a Playful Body nu este un spectacol de dans 
Dance a Playful Body este un spectacol despre un corp ce se expune 
Dance a Playful Body este un spectacol despre un corp cameleon 
Dance a Playful Body nu este un spectacol frumos 
Dance a Playful Body este un spectacol curajos 
Dance a Playful Body este un spectacol intim

ANDREEA NOVAC, coregraf

Dance a Playful Body se naște din nevoia întâlnirii și comunicării la un 
nivel diferit a creatorilor săi cu lumea care îi înconjoară și moare printr-o 
licitație publică despre ideile și viețile lor. Bonus: un corp gol bine împa-
chetat. Gratis.

ISTVán TégláS, performer

Foto: Mircea Topoleanu
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Ana-Maria Brânză 
scrimeră, componentă a echipei naționale de spadă fete

„Capitala unei țări ar trebui să fie simbolul cel mai reprezentativ. 
Mă bucur că merg în alte țări și lumea mă-ntreabă: „De unde ești?“, 
„Din București!“, „Da, știu, e capitala României“. Este mare lucru! 
Noi nu vedem strălucirea lui, trebuie să vină cineva din afară să ne 
povestească cât de frumos este. Nu știm să apreciem. Cred că fie-
care dintre noi are datoria să lupte pentru orașul acesta, nu neapă-
rat să-l mențină curat, asta e o obligație deja, dar să fie mândru că 
face parte din acest loc. Ar trebui să ne trezim și să facem ceva 
ca Bucureștiul, capitala României, să fie chiar simbolul țării!“

Carmen Bunaciu 
înotătoare, profesoară de educație 
fizică și sport, antrenor emerit

„Capitala ne reprezintă nu doar pe 
noi bucureștenii, ci întreaga țară. Și 
este poarta de intrare în România. Mi-
aș dori ca în cât mai scurt timp să ne 
putem bucura de o capitală mai curată. 
Am avut prieteni care au revenit în țară 
și chiar erau încântați că au găsit ca-
pitala mult schimbată în bine. Pe pro-
blemele de sport, ar fi grozav să avem 
o Sală Polivalentă, un bazin olim-
pic în care să putem organiza și noi 
competiții internaționale și să primim și 
noi oaspeți de peste hotare, să concu-
răm și să ne bucurăm împreună.“

Maia Morgenstern  
actriță de teatru și film

„Oriunde-aș fi, simt un fluture-n stomac atunci când aud București! Multe sunt locurile mărețe, 
încărcate de istorie, energie, dulceață, poezie, imaginație, colțișoare pe care mi-ar pare rău să 
le piardă. Parcurile unde m-am sărutat pentru prima oară. O plimbare la șosea, în anotimpul în 
care înfloresc teii, e balsamul sufletului meu. Mă doare tare nepăsarea și lipsa de respect pe 
care o avem cu toții față de locul în care trăim. Lăsăm să cadă istoria în praf și derizoriu, lăsăm 
să se părăginească locuri încărcate de semnificații, ce-ar trebui să constituie mândria noastră, 
definiția noastră. Păcat!“

Ing. Dan ghelase 
președinte ARTRAD (asociație non-profit pentru promovarea artei și culturii tradiționale din România) 

„Bucureștiul trebuie să redevină un oraș prietenos cu locuitorii lui, un etalon pentru turismul din 
România, o vitrină a realizărilor românești dar mai ales a patrimoniului extrem de bogat pe care ni 
l-au lăsat înaintașii. Este extrem de divizat, agresat, trebuie refăcut totul pentru sudura socială. Dau 
exemplu marile parcuri ale Bucureștilor, care cândva erau loc de adunare a bucureștenilor, unde se 
produceau activități în comun și era o plăcere de ieșit. Sub comunism, au fost retezate aceste funcții 
sociale, iar acum se fac multe pompierisme, nu lucrurile de fond pe tradiția locală.“

Șerban Sturdza 
arhitect, vicepreședinte al Ordinului Arhitecților 
din România, director executiv al Fundației Pro 
Patrimonio

„Bucureștiul este un oraș vital și destul de atrăgă-
tor. Are în același timp, în mod paradoxal, o tentă an-
tipatică. O doză de tristețe, de neputință, ai senzația 
că aici nu se poate face treabă. Ceea ce pare sim-
plu, devine complicat. Îi lipsește, pornind de la lipsa 
de respect dintre administrație și cetățeni, demnita-
tea. Cetățeanul are caracteristica unei vitalități re-
marcabile, administrația în schimb, este incapabilă 
și disprețuitoare. Și-atunci, se creează un raport de 
indiferență și dispreț reciproc. Asta i se datorează în 
mare parte primarului. Din cauza asta eu nu cred că 
la ora asta Bucureștiul e o capitală.“

Dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu  
cercetător științific gradul I la Institutul 
de Arheologie „Vasile Pârvan“; președintă a 
Asociației Arhitectură. Restaurare. Arheologie.  

„Îți rămâne inima la orașul în care-ai făcut fa-
cultatea [...] Bucureștiul este orașul în care, pe 
31 august, s-a întâmplat o beatificare! A monse-
niorului Vladimir Ghyka. Nu în Italia la Vatican, 
ci în București. Discutam despre ce s-ar putea 
face cu străzile, casele, locurile Bucureștiului și 
văd cum se sting, cum pier. Capitala trebuie să 
fie obrazul, fața cu care ne prezentăm noi, nu nu-
mai spre exterior, nu numai pentru ceilalți, pentru 
noi, pentru toți. Să ne umplem un pic de mândrie 
interioară, să ne placă ce se-ntâmplă în ea!“

Vintilă Mihăilescu 
antropolog, profesor universitar, 
fost director al Muzeului Țăranului Român 

„Bucureștiul nu mai înseamnă un loc de 
referință, mândria de a fi bucureștean. La ex-
trema cealaltă, este un București alternativ, 
născut din disperare combinată cu idealism, 
romantism, cu plăcerea vieții, care în ciuda 
sorții, nu a dispărut încă la români. Am des-
coperit această efervescență în care nu mai 
credeam. Trebuie să descoperi Bucureștiul 
și descoperindu-l, poți să-l iubești. Suntem 
atât de speriați de mizeria care-o să ne intre 
în casă, încât ne-am blocat în fața ferestrelor 
proprii. Dacă deschidem puțin fereastra, în-
cep să intre tot felul de raze de soare nebă-
nuite și apoi, efectul bulgărelui de zăpadă. E o 
invitație realistă, la a întredeschide fereastra! 
Mai departe, fiecare își va găsi drumul.“

Cristi Puiu
regizor, scenarist

„Bucureștiul e orașul meu natal, pe 
care cumva îl urăsc și îl iubesc în egală 
măsură. Când mă duc prin țară și îl aud 
pe câte unul vorbind urât de București, 
iau foc, mă-nfurii! E ușor să spui „ora- 
șul ăla murdar“. Pentru că e ca un pe-
ron de gară. Fiecare, care aterizea-
ză în orașul ăsta, să-și asume condiția 
de locuitor al orașului! Nici bucureștenii 
n-au conștiința apartenenței la oraș. 
Oamenii care iau decizii sunt needucați 
și cu orgoliu de ctitor. Așa s-a îmbogățit 
orașul, s-a umplut de gunoaie, de clă-
diri de o urâțenie rarisimă.“

Nicușor Dan 
profesor și cercetător la Institutul de Matematică 
al Academiei Române; 
președintele Asociației „Salvați Bucureștiul“

„Bucureștiul este locul în care m-am format 
ca om, unde am făcut facultatea și evident că lu-
crul ăsta m-a legat afectiv de el, este locul pri-
melor iubiri, este locul unde lucrez și singurul loc 
din România în care aș putea să-mi desfășor 
confortabil activitatea profesională. Și dacă sun-
tem legați identitar și afectiv de România, Bucu- 
reștiul este centrul ei. Dacă te declari român, în-
seamnă că aparții unei comunități, care este mai 
mult decât unde lucrezi, unde mănânci, cât câș- 
tigi și este, într-un fel, simbolul acestei comunități și 
al acestei identități.“

Capitala? Un paradox!

Paradoxal, într-adevăr! Un oraș iubit, dar urât în același timp, antipatic, dar care 
îți dă fluturi, trist și aparent căzut în deznădejde, dar atât de viu și efervescent, 
un oraș de care ar trebui să fim mândri, dar care nu ne mai interesează. Și totuși, 
un oraș ce nu ne părăsește nicidecum și care ne reprezintă-n fiece moment. 
Și mai ales, o capitală! A noastră! Obrazul pe care-l arătăm întregii lumi. 
Și poate că, trezindu-ne din apatie, vom începe „să îi deschidem puțin fereastra“, 
ș-apoi ușor, ușor, „efectul bulgărelui de zăpadă“. Bună dimineața, București!

„De unde ești?“ „Din București! Din capitală!“ veneau 
pe vremuri răspunsuri, cu mândrie! Ce reprezintă as-
tăzi însă, capitala, pentru noi? Iată și câteva răspunsuri:

Cristina Neagu, ilustrație: Elena Oprea
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Centură pentru Bucureşti!
arhitect Matei Damian, 
Arhitecți Pentru București

S-a scurs aproape un sfert de secol de la 
revoluția din 1989, au trecut șapte ani de la in-
trarea țării noastre în Uniunea Europeană, iar 
capitala României este tot fără centură ocolitoa-
re funcțională. Pentru orice șofer, bucureștean 
sau nu, care dorește să ocolească orașul, cen-
tura actuală este un adevărat coșmar. Uneori 
suntem mai rapizi pe străzile aglomerate din 
București decât pe centura actuală. 

Cu excepția tronsonului din nord, de 22 km - 
refăcut între DN7 (Târgoviște) și DN2 (Buzău) - 
restul de 53 km de centură, aproximativ 70%, 
este în realitate o stradă prost asfaltată, cu 
o singură bandă pe sensul de mers. Nodu- 
rile de legătură cu majoritatea celor 7 drumuri 
naționale creează blocaje pe kilometri întregi la 
orele de vârf. Din acest motiv, traficul de tranzit, 
dar și parcurgerea Bucureștiului de la un capăt 
la altul, se desfășoară diametral (prin traver-
sarea centrului), pe axele nord-sud (Bulevardul 
Aviatorilor - Magheru - Dimitrie Cantemir - Giur- 
giului) și est-vest (Iuliu Maniu - Splaiul Indepen- 
denței - Bulevardul Unirii - Theodor Pallady) sau 
pe primul inel de circulație, care este suprasa-
turat: (Ștefan Cel Mare - Mihai Bravu - Olteniței - 
Tudor Vladimirescu - pasajul Basarab). Să ve-
dem care sunt efectele dramatice ale lipsei cen-
turii din jurul capitalei:

1. TRAFICUL AGLOMERAT. Centura  ne- 
funcțională este principalul motiv pentru care 
se produc ambuteiaje și Bucureștiul este sufo-
cat de trafic. Se estimează că traficul în capita-
lă se poate decongestiona cu aproximativ 30% 
dacă centura exterioară și-ar îndeplini cu ade-
vărat rolul și ar funcționa în regim de autostradă 
circulară. Procentul ar putea ajunge la aproxi-
mativ 50% dacă, în paralel, Primăria va avea 
în vedere un sistem integrat și interconectat de 
transport în comun și va încuraja extinderea li-
niilor de metrou, banda unică pentru autobuze 
și crearea pistelor pentru biciclete.

2. POLUAREA AERULUI ȘI ÎMBOLNĂVIREA 
CETĂȚENILOR. Centura nefuncțională este 
principalul motiv pentru care, în orice statistică 
și privit la nivel european, Bucureștiul se situea-
ză pe primul loc ca grad de poluare a aerului, 

cu efecte dintre cele mai grave pentru sănă-
tatea noastră. Ministerul Sănătății și Primăria 
București ar trebui să fie primele interesate de 
sănătatea cetățenilor. În acest sens, nu am au-
zit până acum de nicio sesizare sau plângere 
adresată Ministerului Transporturilor sau direct 
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale din România (CNADNR), în adminis-
trarea căreia este centura capitalei. Întrebată 
despre centură exterioară, administraţia locală 
are pregătite doar scuze, sau, în cel mai bun caz, 
pasează răspunderea administrației centrale. 

3. DESCURAJAREA DEZVOLTĂRII ECO- 
NOMICE.  Centura  nefuncțională este prin-
cipalul motiv pentru care activitatea econo-
mică - mai ales cea legată de transportul de 
mărfuri - dar și desfășurarea serviciilor în zona 
Bucureștiului, este îngreunată. O centură func- 
țională contribuie și la dezvoltarea economică. 
Agenții economici își vor desfășura mai rapid 
serviciile sau vor transporta mărfurile mai ra-
pid, mai sigur și fără sincope. Din aceste mo-
tive, modernizarea centurii actuale trebuie să 
constituie o prioritate pentru administrație, fi-
ind vorba de capitala țării, care produce aproxi-
mativ 20% din PIB-ul național!

Avantaje concrete există și pentru bucureș- 
teni, cărora li se protejează sănătatea, prin re- 
ducerea traficului și a emisiei de noxe și diminu-
area considerabilă a timpului petrecut în trafic. 
În plus, transportul în comun de suprafață va 
fi mult mai eficient și nu va mai avea întârzieri.

Surprizele continuă...
Există discuții cu privire la o dublare a centu-

rii actuale, spre exterior, cu o lungime de apro-
ximativ 130 km, prea departe de oraș. Este 
absurd, ridicol și dovedește iresponsabilitate 
în administrarea banului public. Autoritățile nu 
sunt în stare să investească în modernizarea 
porțiunii de 55 de km de centură rămasă ne-
finalizată și au de gând să înceapă construcția 
de la zero a unei centuri suplimentare, de 130 
km lungime, situată la mică distanță de cea 
existentă... Fiind gândită și mai departe de zona 
aglomerată a Bucureștiului, aceasta ar folosi 
exclusiv traficului de tranzit.

Bucureștiul ar fi ocolit 
de la est la vest 

și de la nord la sud 
în 25 de minute, 

cu 90 km/h 
și în 20 de minute 

cu 110 km/h! 
S-ar face astfel 
legătura și între 

A1/Constanța și A2/Pitești 
și între 

A3/Brașov și DN5/Giurgiu.

Ambuteiajele de care ne lovim în centrul Bucureștiului 
sunt rezultatul inexistenței centurii orașului. 

70% din centura Bucureștiului este în realitate o stradă 
prost asfaltată, cu o singură bandă pe sensul de mers.

Despre lucrările și viziunea CNADNR
Nu avem nevoie de o nouă centură, și mai 

îndepărtată de centru! Avem deja o centu-
ră existentă, la o distanță rezonabilă, pe care 
doar va trebui să o facem funcțională: pre-
supune doar lărgirea și adaptarea nodurilor cu 
drumurile naționale care leagă Bucureștiul de 
țară. Modernizarea centurii existente are avan-
taje evidente, de ordin financiar (economie la 
buget) și funcțional. Centura actuală prezin-
tă o dublă utilitate: pentru bucureștenii care 
au nevoie să ajungă rapid în partea opusă a 
orașului și pentru traficul de tranzit, autoturism 
personal sau transport de marfă. 

„Fluidizarea traficului“ constituie justificarea 
universal valabilă pentru proiectele începute de 
PMB în interiorul Bucureștiului. De fapt, niciun 
studiu de trafic al Primăriei Generale pentru 
interiorul  capitalei  nu  este  relevant  fără  o 
centură funcțională. Majoritatea intervențiilor 
promovate de PMB ‒ Piața Romană, Charles 
de Gaulle, Piața Presei ‒ pleacă de la premi-
se false de trafic și se constituie în intervenții 
punctuale, care nu ar rezolva nimic în ansam-
blu, pur și simplu ar muta blocajul autoturisme-
lor la următoarea intersecție semaforizată.

Autoritățile, în frunte cu Guvernul, CNADNR 
și Primăria Capitalei, trebuie să înțeleagă o 
dată pentru totdeauna că Bucureștiul, fără o 
centură ocolitoare funcțională, este o capitală 
cu nădragii în vine și, oricâte pasaje ar face în 
interiorul orașului, acestea nu vor contribui cu 
nimic la reducerea traficului. Pe de altă parte, 
soluţia nu este nici construirea unei centuri noi, 
mai în exterior şi mai costisitoare, de 130 km 
lungime, care se află la cealaltă extremă: este 
prea departe de oraş! Cheia reducerii traficului 
în București și singura soluție rațională și eco-
nomică este modernizarea ultimilor 55 km din 
actuala centură ocolitioare.

Vă invităm să ne trimiteți opiniile dvs. 
pe adresa redactie@infobdb.ro sau 
publicând un comentariu pe pagina online 
a articolului: www.infobdb.ro/articole/3809.
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Şi te trezeşti râzând
Bogdan Munteanu

Cărțile Bucureștiului 

Philip Ó Ceaillaigh. Scriitor irlandez. A pu-
blicat trei volume, Însemnări dintr-un bordel 
turcesc (Polirom, 2006), Și dulce e lumina 
(Polirom, 2009), Și te trezești râzând (Polirom, 
2012). Din anul 2000 locuiește în București. 
Poftim? De unde și până unde? Păi, ce vrei 
să spun? Uite-așa! Omul e un fel de nomad. A 
trăit în diverse locuri – Anglia, Rusia, Spania, 
Statele Unite, Georgia, Kosovo. Și ce face 
Philip ăsta acum? Din câte știu, scrie. Mi-a 
spus mie, mai plastic, așa, că „ar putea scrie 
despre orice la nesfârșit, pentru că nimic nu 
are un sfârșit“. Cam așa cu Philip Ó Ceallaigh. 
Dacă mai ai un pic de timp, îți povestesc des-
pre cel mai recent volum al său. Un roman. Și 
te trezești râzând îi zice. OK, hai, până ne-adu-
ce nota de plată. Zi repede!

Așa, cu ce să-ncep… Ziceam că scriitorul 
nostru nu se-mpacă bine cu drumurile bătăto-
rite. Așa e și Vali, personajul principal al roma-
nului. Scrie scenarii deloc pe placul lui. Trăiește 
într-un… dar stai să-ți citesc, că aici mi-a plă-
cut teribil descrierea, mi-am pus și semn. I-auzi: 
„Într-unul din acele cartiere din anii ’70, o pădu- 
re de blocuri identice, construite pentru copiii 
țăranilor, să se poată bucura de sunetul apei 
trase la veceu și alte astfel de roade ale muncii 

socialiste.“ Una peste alta, se-ndrăgostește de 
Andreea, o femeie care-l frânge încet, dar si-
gur, cu certuri mărunte, cu grămezi de haine și 
pantofi și cu o lipsă de umor greu de suportat. 
Constrâns din toate părțile, Vali își dă seama că 
viața lui e o glumă tâmpită. Și ăsta e primul pas, 
nu-i așa? Să-ți dai seama. Vali se desparte, in-
evitabil, de Andreea. Bea. Visează. Reînvață să 
meargă. De-aici și până la insinuata salvare nu 
e decât un pas. Unul mărunt, dacă stăm bine să 
ne gândim. Stai să-ți mai citesc ceva: „Mintea 
creează probleme fără sens. Te prinde în cap-
cane în care stai ca o gâscă în sticlă, incapabil 
să vezi ieșirea. Dar, în realitate, gâștele nu stau 
în sticle. Tot ce trebuie să faci ca să scapi de 
problemă este să te trezești. Numai în vise sunt 
gâște prinse în sticle.“

Așa, și-ar mai fi o chestie. Bucureștiul cel 
monstruos, cu cutiile lui de beton, cu Casa 
Poporului, care „umbrește tot orașul, ca o ima-
gine de coșmar“. Nici centrul vechi nu scapă. 
Moloz, clădiri cu buline roșii, falsitatea noului și 
a zonelor renovate. Sau cârpite. Un oraș gata 
să te-nhațe.  

Și-atunci? De ce să te trezești râzând? Ei, 
acuma și tu… Nu ziceai că până ne-aduce 
nota? Uite-o! Ne vedem luna viitoare!

Editura Polirom, 2012
Număr de pagini: 195

21 septembrie 2013
Grădina Green Hours, ora 18:30 

Împlinim 1 an!

intrare liberă
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Unde ne simțim bine?
Târguri și evenimente
Zilele Muzeului Ţăranului, Muzeul Țăranului 
Român, 12-22 septembrie
Bike Fest 2013, eveniment dedicat 
bicicliștilor, Parcul Izvor, 14-15 septembrie
Zilele Bucureștiului, Piața Universității, 
Calea Victoriei, 20-22 septembrie
Noaptea Cercetătorilor 2013, 
27 septembrie, parcul Tineretului
Strada de C’arte, Festival de carte și arte 
în aer liber, Strada Boteanu (zona Bibliotecii 
Centrale Universitare), 21 -28 septembrie
Salonul Calului 2013, Clubul Equestria 
din Tâncăbești, 26-29 septembrie
Femei pe Mătăsari, Festival de stradă. 
Strada Mătăsari, 28-29 septembrie

Muzee
Aurul și argintul antic al României, Muzeul 
Național de Istorie a României (021 315 
8207), 1 septembrie - 31 decembrie 2013
Imagini ale lumii trecătoare: Războinici 
și poeți, actori și femei frumoase. Gravuri 
de Utagawa Kuniyoshi, Muzeul Național de 
Artă al României (021 313 3030), până pe 
20 octombrie

Expoziții
Leonardo da Vinci - artist, inventator, 
geniu!, Sun Plaza Shopping Center, 
până pe 29 septembrie 
Croații ieri și azi, Muzeul Național al 
Țăranului Român, Sala Laolaltă, până 
pe 1 octombrie

Muzică
Festivalul Internațional „George Enescu“, 
Ateneu, Sala Mare a Palatului, Sala Radio, 
Sala Mică a Palatului, Piața „George Enescu“, 
1-29 septembrie
Viţa de Vie ‒ Acustic, Hard Rock Cafe, 
26 septembrie 2013
Ana Moura, concert de muzică fado, 
Sala Palatului, 3 octombrie
Jazz Night Out (Vijay Iyer Trio; Tigran – 
Shadow Theater), Sala Radio, 17 octombrie
Tudor Gheorghe: Pelerini din țara 
nimănui, Sala Palatului, 17 octombrie

Balet
gala Baletului Italian, Opera Națională, 
București, 1 octombrie

Film
Când se lasă seara peste București 
sau Metabolism, de Corneliu Porumboiu. 
Premieră: 20 septembrie
București Docuart Fest 2013, festival 
de film documentar, Cinemateca Română, 
sala Eforie, 26-29 septembrie
Anim’est, festival de film de animație, 
Cinema Patria, Cinema Studio, Club Control, 
4-13 octombrie

Teatru
Costumul, musical realizat de compania 
Bouffes du Nord, Sala Mare a Operei 
Naționale București, 22 și 23 septembrie
!MPRO, Festivalul Național de Improvizație, 
Teatrul de Comedie, 23 -29 septembrie

Comunitate
Vrem piste pe șosea. Vrem un oraș pentru 
oameni!, marș pe bicicletă, pe trotinetă, pe 
role, skateboard sau pe jos, 21 septembrie 
(ziua internațională fără mașini)

Ziarul nostru este distribuit în: librăriile Bastilia, Cărturești, Humanitas și Kyralina, teatrele Godot Cafe, Nottara, 
Mic, Foarte Mic, de Comedie, Excelsior, Bulandra, Național, ArCuB, Clubul Țăranului, Carol 53, Green Hours 
Jazz Café, OTA, Dianei 4, La copac, Biblioteca Universității „Spiru Haret“, Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu“, Institutul Cervantes, Centrul Ceh, Anthony Frost English Bookshop, Subsol Bar.
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Interesul cu Roşia
Cosmin Teodorescu, foto: Răzvan Bănică
Ce ar oferi proiectul de exploatare 
minieră de la Roșia Montană?

2 300 de locuri de muncă în faza de construcție 
și 900 de locuri de muncă în faza de exploata-
re. Posturi de miner nu prea vor exista pentru 
că extragerea se va face pe bază de explozii și 
cianuri. Deci ăia 900 vor fi ingineri, IT-iști, șoferi 
pe basculantă, personal de birou, orice numai 
mineri nu. Exploatarea ar dura cam 15 ani, iar 
subteranul ar fi golit de metalele prețioase, care 
ar ajunge în străinătate. După aceea, acolo nu 
va mai fi nimic de exploatat, niciodată, nici în pă-
mânt, dar nici la suprafață. Mineritul în zonă va 
dispărea pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, cei 
care cer acum să facă minerit, justificând că atât 
știu să muncească, peste câțiva ani s-ar întoar-
ce la situația de acum, mult agravată: niciun loc 
de muncă în minerit! Nu mai vorbim despre co-
piii minerilor de acum.

Ce lasă moștenire generațiilor viitoare 
un astfel de proiect?

Sărăcie, pentru că pământul va fi steril de-a 
dreptul, pentru că pe durata exploatării minerii nu 
vor dezvolta alte activități economice (ocupați fiind 
cu „mineritul“) care să însemne dezvoltare traini-
că, pe termen lung.

Beneficiile economice directe ale afacerii de 
la Roșia Montană sunt estimate la 4 miliarde 
de euro. Suma este infimă în comparație cu ne-
voile de investiții ale României și există riscul ca 

banii să nu fie folosiți în acest sens, ci să se eva-
pore în proiecte păguboase, ca multe exemple 
de până acum (de pildă, segmentul de autostradă 
Turda ‒ Gilău, de 52 km, a costat mai mult de 1 
miliard de euro). Rata la care au fost absorbiți cei 
aproape 20 de miliarde de euro primiți gratis de la 
UE (sub formă de fonduri structurale) demonstrea-
ză lucrul acesta destul de clar. În plus, „căpșunarii“ 
au adus în țară o sumă mult mai mare în ultimii 
10 ani. Industria IT din ţara noastră, unde tinerii 
români excelează, contribuie la PIB (produsul in-
tern brut), în fiecare an, cu circa 7 miliarde de euro, 
o sumă de peste 33 de ori mai mare decât cele 
210 milioane de euro anual „promise“ de proiectul 
minier de la Roșia Montană. Din punct de vede-
re economic, exploatarea resurselor naturale (aur, 
petrol, gaze naturale) creează instabilitate econo-
mică în mai toate țările în curs de dezvoltare. Banii 
astfel ajunşi la bugetul de stat au șanse mici să 
genereze bunăstare pentru cetățenii de rând. În 
Africa se exploatează masiv aur și diamante și cu 
toate acestea, nivelul de trai este scăzut în țările 
pe teritoriul cărora se află resursele respective.

Învățăm măcar din greșelile noastre?
ASE București precizează în studiul Adevărul 

despre proiectul Roșia Montană: „Experiențele 
anterioare în dezvoltarea monoindustrială baza-
tă pe minerit s-au dovedit dezastruoase pentru 
economie (exemplul Văii Jiului și al altor cen-
tre miniere). După 20 ani de tranziție, econo-
mia se luptă în continuare să reabiliteze zonele 
miniere, prin introducerea unor activități econo-
mice diversificate și durabile. Acceptarea proiec-
tului companiei RMGC în această formă nu ar 
însemna altceva decât o revenire la politica lui 
Ceaușescu, bazată pe mineritul monoindustrial. 
Şi chiar mai rău, pentru că acest proiect repre-
zintă o investiție intensivă de capital (opusă unei 
investiții sociale intensive), ceea ce înseamnă că 
problemele legate de locuri de muncă și cele so-
ciale vor deveni și mai acute.“

Cel mai important!
Academia Română, Biserica Ortodoxă Ro- 

mână, Ministerul Justiției, Academia de Studii 
Economice, Casa Regală a României și mul-
te personalități marcante ale românilor s-au 
pronunțat argumentat împotriva exploatării cu 
cianuri. Și dacă ar fi făcută cu miere de albine, 
în loc de cianură, câtă vreme este invazivă și 
distructivă, acest tip de extragere înseamnă un 
proiect păgubos.

Există multe zone în lumea asta și în țara 
noastră care nu au metale prețioase și o duc 
foarte bine, din alte activități lucrative, profitabile 
pe termen lung. Metalele din subsol nu sunt ro-
dul muncii oamenilor, constituie însă o metodă 
rapidă de îmbogățire, fără a avea niciun merit 
pentru existența acestora.


