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Străzile liniştite, umbrite de copaci, urcă lin dinspre bulevardul Ştefan cel Mare, invitând la plimbare. Casele, nu prea înalte, 
afişează o arhitectură modestă dar plăcută ochiului. Ceva mai departe, o grădină perfect îngrijită îl îndeamnă pe trecător 
să-şi continue drumul. Dincolo de viaţa politică dezolantă, Chişinău, capitala Republicii Moldova, merită mai multă atenţie. 
Oraşul are o mulţime de chipuri emoţionante, şi în primul rând cele ale locuitorilor săi. Poate că circumstanţele sunt 
mai speciale sau poate că e un simplu sentiment, dar rareori mi-a fost dat să văd adunate în acelaşi loc atâtea trăsături 
blânde, priviri binevoitoare ori comportamente amabile. Mă întreb de unde vine, oare, această gentileţe sinceră şi cum de 
o existenţă cotidiană adesea dificilă nu a alterat felul ăsta de a fi şi de a zâmbi. Capitală a unei ţări care se caută pe sine, 
Chişinău, oraşul denigrat, oraşul uitat, ascunde în inima lui nişte oameni minunaţi. După ce am făcut înconjurul grădinii, 
paşii mă aduc din nou pe străzile liniştite, unde abia dacă se ghiceşte zgomotul circulaţiei de pe marele bulevard învecinat. 
Copacii înalţi sunt încă verzi în sfârşitul de septembrie. Intru într-un mic bar, cu pereţii îmbrăcaţi în şipci de lemn cafeniu, şi 
comand un pahar cu vin roşu Rara Neagră, un minunat soi de viţă de vie cultivat din abundenţă pe pământ moldovenesc. 
Poate că tocmai de aici pleacă totul.

Laurent Couderc 

Edito
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În decorul de cabaret, montat pe scenă, trei femei se pregătesc pentru ceea 
ce pare a fi un spectacol de folclor rom, în care ele ar urma să danseze, să 
cânte şi să îşi rotească fustele lungi. Numai că nimic din toate astea nu se va 
întâmpla; rochiile nu le sunt înflorate, nici dansurile senzuale. Protagonistele, 
purtând minijupă sau pantaloni de piele, se lansează în monologuri despre 
relaţiile lor amoroase ori despre propriile experienţe de femei rome în 
societatea românească. Vanessa este o mare vedetă, criticată pentru că şi-a 
asumat identitatea etnică. La rândul ei, Sidonia mărturiseşte că, în copilărie, 
îsi frecase pielea până la sânge, sperând să o facă mai albă. Iar Stela spune cu 
voce tare că se simte atrasă de femei.    

« Intenţia noastră a fost să facem din  Gadjo Dildo o piesă de teatru cât se 
poate de provocatoare  », susţine Mihaela Drăgan, figură emblematică a 
companiei teatrale Giuvlipen, « feminism » în limba romani. « Titlul este un joc 
de cuvinte cu Gadjo Dilo, filmul lui Tony Gatlif, în care personajul unei femei 
rome, interpretat de Rona Hartner, adună în el toate clişeele despre ţiganca 
hipersexualizată. Cu piesa asta, ne-am propus să răsturnăm stereotipurile 
şi să ne reintegrăm sexualitatea, trupurile şi glasurile în spaţiul artistic 
românesc. »

Spectacolul a avut până acum aproximativ cincisprezece reprezentaţii, în faţa 
sălilor arhipline ale unor teatre independente din Bucureşti şi din străinătate. 
Pentru Zita Moldovan, interpreta personajului Vanessa, succesul nu trebuie, 
însă, să ascundă reacţiile negative produse de piesă: « Multe persoane au 
fost şocate, în special bărbaţi romi, care nu înţelegeau de ce facem un astfel 
de spectacol şi pentru care feminismul şi homosexualitatea nu fac parte din 
cultura etniei noastre. » 

Întâlnise aceleaşi reacţii şi în urmă cu zece ani, când începuse să prezinte 
emisiunea « Şi eu m-am născut în România », dedicată romilor la Naţional TV. 
Îmbrăcată într-o rochie scurtă şi afirmându-şi cu tărie opiniile, Zita a fost aspru 
criticată; i s-a reproşat că nu « respectă tradiţia » şi că nu este « o adevărată 
femeie romă ». Răspunsul ei nu s-a lăsat aşteptat: « Cine hotărăşte ce anume 
mă face să fiu sau nu romă? Bineînţeles că sunt, şi pentru asta nu trebuie să 
port neapărat fustă lungă. »

Femeile rome care îşi asumă opiniile feministe sunt totuşi rare, dar mişcarea 
a început să se afirme pe continentul european. În 2014, suedeza Soraya Post, 
a cărei mamă a suferit o sterilizare forţată, a fost prima deputată europeană 

care şi-a afirmat identitatea etnică şi feministă. În România, 
feminismul rom este reprezentat de personalităţi precum 
Nicoleta Biţu, la Bucureşti, sau Letiţia Mark la Timișoara. 
Ori precum Carmen Gheorghe, care, după ce a publicat o 
teză pe această temă, a fondat, în 2012, E-Romnja, prima 
asociaţie romă şi feministă din România. « E greu de spus 
când şi cum a apărut această abordare, explică ea, dar 
ideea ca femeile rome să fie mai bine reprezentate, atât în 
România cât şi în afara ei, este deja o necesitate. » 

Asociaţia are drept obiectiv includerea particularităţilor 
etnice în mişcarea feministă şi a caracteristicilor de gen 
în mişcarea romă...  « Mai multe femei au simţit nevoia 
să-şi ridice vocea împotriva discriminărilor cărora le-au fost 
victime din partea unor ne-romi, dar şi împotriva sistemului 
patriarhal şi violenţei în familie, prezente atât în sânul 
societăţii româneşti cât şi în anumite comunităţi rome. »

Pentru Carmen Gheorghe, Mihaela, Zita şi celelalte actriţe 
din Giuvlipen sunt pur şi simplu curajoase: « Este important 
să avem femei rome şi feministe, care să-şi producă propria 
artă, deoarece reprezentarea romilor în sfera artelor s-a 
aflat întotdeauna în mâinile ne-romilor. Femeile astea 
sunt nevoite să facă faţă unui mediu rasist şi sexist, în care 
actriţele de etnie romă joacă doar roluri de vrăjitoare, de 
hoaţe ori de femei fatale. »

Feminismul Mihaelei Drăgan s-a afirmat cu patru ani în 
urmă, când şi-a început documentarea pentru piesa Del 
Duma, în care interpretează mai multe femei rome ce-şi 
împărtăşesc experienţele legate de căsătoriile precoce. 
Toate întâmplările povestite acolo sunt veridice, fiind 
inspirate de mărturiile pe care le-a cules personal. « A fost 
prima oară când am realizat inegalităţile care există între 
bărbaţi şi femei, explică Mihaela Drăgan. A fost o muncă 
foarte dură; nu voiam să trag o concluzie pripită în privinţa 
căsătoriei minorelor, pentru că subiectul este sensibil 
şi dificil de captat.  » În ciuda greutăţilor şi a pericolului 
de a abandona totul, Mihaela Drăgan hotărăşte să-şi 
ducă proiectul la bun sfârşit. « După ce am ascultat toate 
povestirile lor, mi-am spus că trebuie să transmit un mesaj 
despre realitatea asta. Mi s-a spus că era ceva ce făcea parte 
din cultura romă. Nu, a-ţi căsători copilul de numai 13 ani 
nu face parte din nicio cultură! » 

Carmen Gheorghe împărtăşeşte punctul de vedere al 
Mihaelei referitor la un subiect tabu. Mulţi romi nu vor să-l 
abordeze, de teama unei noi stigmatizări. După părerea 

Femeie romă, 
pur şi simplu femeie
Începând din 2014, o companie de teatru creată de un grup de femei bulversează lumea teatrală 
bucureşteană. Actriţa Mihaela Drăgan, iniţiatoarea trupei, este o artistă implicată în mişcarea mai 
amplă a feminismului rom.

Marine Leduc. Foto: Andreea Câmpeanu
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ei, « şi în alte comunităţi, nu doar în cele 
de romi, există practica asta de a căsători 
fetele minore.  Dar este o problemă ce 
trebuie trebuie denunţată, pentru a o 
combate mai bine ».

Compania teatrală Giuvlipen ajunge cu 
greu la finanţările destinate instituţiilor şi 
organizaţiilor rome, beneficiind în special 
de susţinerea asociaţiilor feministe. Pentru 
Mihaela, motivul este simplu: « Pentru cei 
mai mulţi romi, noi nu facem decât să 
fragmentăm lupta. Şi e păcat, pentru că 
începem deja să ne adresăm unui public 
larg, atât în România cât şi în străinătate. 
Îmi place să joc Del Duma în comunităţi de 
romi izolate pentru că îi ajut să înţeleagă 
situaţia. În opinia noastră, arta poate avea 
asupra societăţii un impact mai puternic 
decât discursurile politice. »

Determinarea ei dă roade. În aprilie 2015, 
un articol din cotidianul britanic The 
Guardian o numea pe Mihaela Drăgan 
drept una dintre « feministele care schim-
bă lumea  ». Anul viitor, ea va merge la 
New York, unde se va alătura celorlalte 
nouăsprezece nominalizate la Premiul 
internaţional de teatru Gilder/Coigney, ce 
recompensează actriţe din lumea întreagă. 
« O actriţă romă, care reprezintă România, 
este o adevărată victorie  », conchide ea, 
cu mândrie în glas. Însă vocea pe care o va 
face să se audă la umbra zgârie-norilor va 
fi cea a femeilor.

Text și foto: Benjamin Ribout

Noii
pionieri 

În urmă cu un an, o mână de entuziaști crea 
o platformă de schimburi de experiență și 
de formare în domeniul ecologiei, dedicată 
mediului rural din Republica Moldova. 
Un proiect inedit în această țară.

Un drum de pământ croit printre 
câmpurile semănate cu grâu și viile 
întinse până dincolo de zare. Câțiva 
oameni așteaptă pe marginea lui, 
alții merg apăsat, încărcați de saci 
sau de alte poveri. Aflat la doar 37 
de kilometri de capitala moldo-
venească, Chișinău, Râșcova este 
un sat de 1 200 de suflete, la o 
azvârlitură de băț de șoseaua as-
faltată care duce la Orhei; dar 
locul acesta este o lume aparte. La 
capătul satului, pe stânga, se ițește 
un acoperiș mai înalt și mai altfel decât celelalte. E făcut din trestie și e rotunjit 
ca pălăria unei ciuperci; e prima casă locuită din « eco-sat ». 

Înainte de a ajunge la ea, treci pe lângă un țarc de colectare a plasticului. Pe 
dreapta, după un dâmb, apare o grădină mărginită de o împletitură de lemn. Iar 
pe cărarea ce duce la locuința primelor două familii care s-au mutat aici, a mai 
prins contur o fundație. « Nu, nu construim o piscină, ci amenajăm un spațiu 
mai generos pentru activitățile noastre, glumește Liliana. Am început lucrările 

grație unei campanii de crowdfunding. » Niciun gard sau zid nu despart ferma 
de vecini. « Nu am vrut să ne izolăm, spune Liliana. Satul e destul de populat 
și acesta e unul dintre aspectele care ne-a făcut să-l alegem. Am vizitat treizeci 
de așezări înainte să ne hotărâm să ne instalăm aici. » Ne deschide ușa casei 
zugrăvite în galben și roșu. La intrare ne descălțăm și trecem de cele două uși 
culisante, de lemn, spre sufragerie. Partea din stânga a construcției e rezervată 
micii familii a Lilianei, în timp ce Sașa și ai lui stau în camerele din dreapta. 
Scara din mijloc duce la etajul amenajat pentru oaspeți. 



David Jesse, soțul Lilianei, este american și este cel care a creat 
acest proiect. Sosit în Republica Moldova în 2003, ca voluntar 
Peace Corps, David a rămas în sudul țării timp de doi ani. Un 
master l-a făcut să revină temporar în Statele-Unite, dar s-a 
reîntors în Moldova pentru a trăi alături de Liliana. Ei au acum 
trei copii, Dani (8 ani), Nicu (6 ani) și Amelia (5 ani), iar acum un 
an s-au decis să se mute la Râșcova ca să pună pe picioare un 
sat ecologic. Zidurile locuinței lor sunt făcute din trestie și lut, pe 
o structură de lemn. Alături, casa care găzduiește întâlnirile cu 
publicul e din baloți de paie. Amândouă construcțiile sunt orientate 
spre sud pentru a utiliza la maximum energia solară. David are 
40 de ani și lucrează la Chișinău pentru un ONG, în domeniul 
educației... «  Ceea ce facem aici se adresează celor interesați 
de un mod de viață sănătos. Știu foarte bine că, într-o zi, copiii 
mei mă vor întreba de ce nu trăim în Statele-Unite. Mai devreme 
sau mai târziu, li se va pune cu siguranță această întrebare (...). 
Înainte, aveam un loc confortabil de muncă și o mașină tare, dar 
mă simțeam gol pe dinăuntru. » David știe cu certitudine că nu a 
ales un drum simplu. « Nu o să încep să vă îndrug că aici oamenii 
sunt mai «zen» decât în alte locuri, sau mai legați de pământul 
lor. Doar că aici ne simțim mai liberi și, mai ales, mai responsabili, 
impactul asupra mediului e vizibil imediat și e benefic. Prietenii 
îmi spun că am înnebunit de două ori, o dată pentru că am ales Moldova și apoi 
pentru că m-am retras la țară. Din punctul lor de vedere, nu e deloc situația 
ideală pentru copiii mei. Din contră, eu cred că au o șansă extraordinară. 
Educația pe care o primesc în primii ani presupune învățarea unor reguli de 
bază: să fii politicos, respectuos, curios, să știi să faci lucruri cât mai variate, 
să-ți dezvolți simțul practic și logic », adaugă el. 

Nu sunt puțini cei care vizitează periodic eco-satul. Numeroși voluntari 
– moldoveni și străini  – vin să ajute la lucrări, se organizează și diferite 
evenimente. În ziua aceea, un microbuz a adus vreo treizeci de persoane de la 
Chișinău, adulți și copii. Prezentarea așezării (făcută, în general, în limba rusă) 
începe cu proiectul Seed it forward, de ameliorare a solurilor prin plantarea 
de copaci. Pădurile reprezintă mai puțin de 10% din teritoriul Republicii 
Moldova, una dintre suprafețele cele mai reduse din Europa – în Franța, ele se 
întind pe 30% din teritoriu, iar în România, pe 26%. Având în vedere calitatea 
pământului din Moldova, sovieticii au practicat aici o agricultură intensivă 
timp de decenii, efectuând defrișări masive. Același lucru s-a întâmplat și în 

secolul 19, când imperiul țarist a tăiat un număr foarte mare de arbori pentru 
construcția de vase de război.

Seed it forward este realizat în parteneriat cu asociația românească Plantăm 
fapte bune la Bubuieci, o comună din împrejurimile Chișinăului. «  Era 
nenorocire acolo, tone întregi de deșeuri. 400 de voluntari au plantat copaci 
ca să fixeze terenul și să absoarbă toată poluarea. Plantăm și salcâmi în 
apropiere de râuri. Republica Moldova are mari probleme cu apa potabilă, 
iar arborii vin să fixeze cursurile râurilor și să curețe apele. În același timp, se 
formează și culoare de migrație pentru animalele sălbatice. E o lipsă acută 
de păduri în Moldova. Vara aceasta, Nistrul – râu de frontieră care traversează 
țara, n.red – a scăzut cu opt metri față de nivelul obișnuit. Fără păduri, apa se 
evaporă », regretă Eugen, unul dintre participanți la proiectul Seed it forward. 

Cealaltă activitate a zilei în eco-sat are legătură cu soarele. Ivan a construit 
un uscător solar din lemn, căruia i-a adăugat și o parte din tablă pentru a 
capta căldura mai bine. «  Acest dispozitiv nu are nimic ieșit din comun. În 

doar două zile, fructele și legumele sunt bune de consum, 
trebuie doar să nu fie prea tari sau prea apoase. Avantajul 
utilizării uscătorului e că poamele își păstrează toate 
proprietățile nutritive, deoarece căldura rămâne aproape 
constant la 40 de grade. Fructele uscate, care se găsesc 
în comerț, sunt procesate în cuptoare ultra-performante, 
care înlătură însă vitaminele  », explică Ivan. «  Am venit 
aici să vedem cum se face un asemenea uscător, spune 
o tânără mamă între două degustări de dovlecei, roșii și 
fructe uscate. Mă interesează procedeul pentru că îmi 
dau seama că tot ceea ce cumpărăm de la supermarket 
dă pe dinafară, în general, de produse chimice. » 

Investițiile la casă și pentru activitățile conexe au fost 
făcute atât din economiile lui David și ale Lilianei, cât 
și din credite... «  Au fost și câțiva prieteni care ne-au 
împrumutat bani, pe care încă nu i-am dat înapoi. Alții 
ne-au dat fără să mai aștepte ceva îndărăt, își doresc doar 
să poată veni din când în când pe aici. » Și nu numai din 
când în când. Un alt cuplu, moldo-german, s-a hotărât 
să se alăture comunității de la Râșcova, în lunile care 
urmează. David și Liliana împart casa cu Sașa, 32 de ani. 
Acesta a venit să trăiască aici împreună cu soția lui – care 
lucrează pentru un proiect axat pe egalitatea de șanse –, 
cu copiii lor și cu soacra lui. Și mama lui a cumpărat o 
casă în sat, cu banii câștigați la muncă, în Italia. Sașa face 
naveta zilnic, și el, la Chișinău, unde lucrează în domeniul 
formării și marketingului. Timp de mai bine de cinci ani, 
Sașa și David au gândit și pus la punct, în cele mai mici 
detalii, acest adevărat proiect de viață. 

« Suntem aici de opt luni și aș minți dacă v-aș spune că 
totul e roz, recunoaște Sașa. Intimitatea ne lipsește și 
va lipsi în continuare, pentru că vor veni aici din ce în ce 
mai mulți oameni. Vom încerca să sensibilizăm cât mai 
mult școlile, să ne ajute și să aducă elevi; poate vom 
organiza și team building-uri cu plată. Suntem un fel de 
pionieri. Dacă totul va merge bine, ne-ar plăcea să nu mai 
trebuiască să lucrăm în capitală – Chișinău, n. red – și 
să ne tragem toate veniturile din activitatea de aici. Ne 
dorim să facem în așa fel încât Chișinăul să vină la noi 
și nu invers. Marea provocare e să reușim să punem pe 
picioare o comunitate, să formăm o societate în jurul a 
ceea ce avem deja; iar asta înseamnă și să consumăm mai 
puțin. »
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« Ştiţi cum se spune, fii atent ce-ţi doreşti, că s-ar putea să ţi se împlinească. Iar mie mi s-a împlinit (zâmbeşte). Am visat să devin campioană sportivă încă de 
când aveam 6 ani.  Dar tot atunci, mama a hotărât să pună capăt tuturor activităţilor mele sportive, pentru că trebuia să merg bine cu şcoala. 25 de ani mai 
târziu, am devenit campioană mondială de mountainboarding. Evident că, acum, mama este foarte mândră de mine, chit că refuză să-mi vadă salturile, chiar şi 
pe cele din înregistrări video », se amuză Sonia Nicolau.

Tânăra blondă şi înaltă de numai 1 metru 60 a urmat fără să 
crâcnească traiectoria dorită de familie. A devenit medic, 
iar în urmă cu doi ani, s-a specializat în medicină sportivă. 
«  Faptul că sunt eu însămi sportivă de performanţă îmi 
permite să-mi înţeleg mai bine pacienţii, iar lor le este mai 
uşor să comunice cu mine », explică ea. 

Schi, snowboarding, kite, windsurfing, zbor cu parapanta, 
escaladă, mountain biking… Sonia adoră senzaţiile tari, 
dar respinge cuvântul « extrem »; felul în care este practicat 
poate face din orice sport unul extrem, susține campioana 
care şi-a pus pentru prima oară schiurile în picioare abia 
la vârsta de 18 ani. « Mie mi-e frică mai mult de răutatea 
oamenilor decât de moarte. Când fac sport, îmi iau în 
general toate măsurile de siguranţă ca să reduc riscurile cât 
mai mult. Societatea ne obligă să interacţionăm unii cu alţii 
şi nu putem să ne punem întotdeauna la adăpost de prostie 
şi de răutate », adaugă Sonia, privirea-i albastră scăpărând 
scântei.

Introdus în România în 2007 de un grup de pasionaţi, 
mountainboarding-ul este o combinaţie de snowboarding, 
placă cu roţi şi mountain biking, practicată pe toate tipurile 
de teren: iarbă, pământ, asfalt, nisip... La ultimul campionat 
mondial, organizat în Serbia la începutul lui septembrie, 
Sonia Nicolau lua startul într-o probă de pistă. După etapele 
eliminatorii, se regăsea printre cele opt sportive calificate 
în finală.

«  Acum doi ani, campionul mondial mi-a spus că nu mai 
văzuse niciodată o fată care să abordeze coborârea într-o 
manieră atât de agresivă. El este cel care m-a încurajat să 
particip la competiţii », îşi aminteşte ea. 

«  Înainte de concurs, presiunea psihică a fost enormă, 
povesteşte Sonia, care nu are sponsor şi nici antrenor 
personal. Aproape că n-am facut niciun fel de pregătire în 
ultimii doi ani. În noaptea dinaintea finalei, nu am putut 
să închid ochii, dar, din fericire, din clipa în care am pus 
piciorul pe placă, am reuşit să mă concentrez şi am dat 
tot ce a fost mai bun în mine; fiind cea mai uşoară dintre 
finaliste, nu am avut nevoie să frânez şi, mai ales, să cobor 
de pe placă. Celelalte fete, mai grele şi mai mari decât 
mine, au fost nevoite să se oprească pe anumite porţiuni 
ale traseului din cauza vitezei. » 

Acum, Sonia îşi savurează victoria în sânul familiei. În 
aşteptarea unui alt vis...

La cei 31 de ani ai săi, 
medicul Sonia Nicolau
(în stânga imaginii),
recentă campioană mondială 
de mountainboarding, 
sport extrem apărut în 
California la începutul 
anilor 1990, adună 
succes după succes. 
Portret.

Mihaela Cărbunaru. Foto : D.R.

Îndrăgostită
de viteză
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La fel de aproape 
de cuvinte

Din luna ianuarie, România este reprezentată la Paris de un nou ambasador: Luca Niculescu. 
Francofon şi francofil convins, mult timp redactor-şef al Radio France Internationale România, fostul jurnalist 

a explicat revistei Regard ce înseamnă asumarea unei asemenea funcţii diplomatice.

Regard: Dacă ar fi să vă uitaţi înapoi, cum a fost toată această perioadă, 
din ianuarie, de când aţi devenit ambasador în capitala Franţei, şi până 
acum ?

Luca Niculescu: Au fost câteva luni foarte bogate în evenimente! La câteva 
zile de la venirea mea, a avut loc vizita Prim-ministrului român la Paris, apoi 
o a doua vizită a acestuia cu ocazia meciului de fotbal Franţa-România şi, în 
fine, vizita de stat a Preşedintelui francez la Bucureşti, în septembrie. A fost un 
început de mandat destul de abrupt, ca să spun aşa. Dar lucrul este absolut 
captivant, iar zilele sunt atât de pline încât nu am timp să mă gândesc la viaţa 
mea de dinainte.

 Într-adevăr, vă place această nouă viaţă? Cum v-aţi adaptat la ea?

După cum explicam şi comisiei parlamentare, cu ocazia audierilor, am 
sentimentul că fac o altă meserie fără să fi schimbat, însă, şi domeniul de 
activitate. Am fost întotdeauna interesat de relaţiile franco-române, am 
lucrat mai bine de douăzeci de ani la Radio France Internationale, cunosc 

în amănunt realităţile celor două ţări şi raporturile dintre ele. Numai că una 
este să le cunoşti ca jurnalist, ca observator, şi alta este să fii actor în această 
relaţie. Când Preşedintele României mi-a propus postul de la Paris, m-am 
simţit foarte onorat că s-a gândit la mine. La început am ezitat puţin, deoarece 
îmi iubeam foarte mult profesia de jurnalist. Apoi, mi-am dat seama că, într-o 
oarecare măsură, funcţia de ambasador este o continuare a carierei mele de 
până la acea dată. Nu regret, în niciun fel, pasul făcut.

Cât de grea este responsabilitatea pe care o presupune reprezentarea 
ţării dumneavoastră?

Vă mărturisesc că, la început, mă încerca o oarecare senzaţie de ameţeală la 
gândul îndatoririlor care mă aşteptau. Se întâmpla pe când mă aflam în etapa 

de formare şi de asimilare a poziţiei ţării noastre în diferite subiecte şi-mi 
era teamă că o să greşesc. Eram foarte atent când vorbeam, nu voiam să fac 
cumva vreo eroare. În momentul de faţă, e mult mai simplu, mă simt bine în 
această nouă funcţie şi, mai ales, îmi place foarte mult ceea ce fac. De fapt, am 
acceptat această misiune şi pentru că era vorba de Franţa. Familia mea a avut 
dintotdeauna legături foarte strânse cu această ţară. Bunicii mei şi-au făcut 
studiile aici, iar bunica mea s-a refugiat în Franța, în 1960. Universul francez a 
făcut mereu parte din fiinţa noastră. Franța este ţara pe care o cunosc cel mai 
bine după România şi cred că pot aduce un plus de valoare relaţiei franco-
române.

Cum aţi descrie noua dumneavoastră funcţie, mai ales utilitatea ei, prin 
comparaţie cu meseria de jurnalist?

Ca ambasador, ai şansa de a acţiona în mod direct şi de a avea rezultate 
mult mai concrete decât ca jurnalist. Spre exemplu, când România şi Franţa 
au semnat Foaia de parcurs a Parteneriatului Strategic dintre ele, am avut 
posibilitatea să adaug unul sau două puncte foarte precise. Câteva dintre 

ideile mele se regăsesc, astfel, într-un document oficial, ceea ce e un aspect 
foarte concret. Ca jurnalist, poţi avea o anumită influenţă, în special dacă 
materialele tale ajung la un public cât mai larg. Se întâmplă să ai un oarecare 
impact asupra deciziilor politice, dar fără să-ţi dai cu adevărat seama de asta.

 Mai sunt şi alte asemănări şi deosebiri?

Ca şi atunci când eram jurnalist, vorbesc cu oamenii şi am multe întâlniri. De 
asemenea, scriu mult, doar că nu articole, ci note interne, telegrame. Chiar 
dacă nu mai am atât de multă grijă de stilul discursului, exerciţiul acesta îmi 
permite sa nu-mi ies cu totul din mână în ceea ce priveşte scrisul. În schimb, 
ca jurnalist, aveam o libertate de expresie mult mai mare. Pe vremuri, mă 
gândeam că diplomaţii vorbesc mai degrabă «  limba de lemn », o idee care 
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Anul şcolar a început de săptămâni bune. Părinţii şi copiii şi-au reluat 
vechile obiceiuri şi şi-au intrat în ritmul obișnuit: au cumpărat cărţi şi 
caiete, au fost la primele şedinţe cu profesorii, se trezesc toţi la oră 
fixă, odată cu ceasul care sună implacabil, în fiecare dimineaţă, îşi 
urează « baftă » la teste. Pentru cei care trăiesc în ritmul românesc al 
« programului de dimineaţă », după cursurile între 8 și 14, vin prânzul 
şi după-amiaza încarcată de teme, cu lecţiile la fizică şi la istorie, 
exerciţiile de română despre genul liric sau epic, problemele la mate. 
Elevii francezi trec și ei prin aceeași rutină, cu diferenţa că ziua şcolară 
cuprinde atât dimineaţa cât şi după-masa.

În toate aceste luni organizate la minut, presărate cu lucrări şi 
recapitulări, cu mici evenimente şcolare pentru elevi, cu discuţii 
despre profii adulaţi sau antipatizaţi, cu nelinişti părinteşti despre 
temele făcute şi nefăcute, cei mari și cei mici par să împartă, cu toţii, 
aceeaşi condiţie, o egalitate armonioasă, indiferent de şcoala de care 
aparţin. Și totuși, la o privire mai atentă, inegalităţile se iţesc de sub 
poleială.

Încă din primele zile de cursuri, şcolile se dovedesc incapabile să ofere 
manualele gratuite elevilor lor (în clasa fiului meu, mai multe familii au 
primit doar trei din cele zece cărţi necesare), forţându-i astfel pe părinţi 
să le cumpere. Unii dintre aceștia nu au, însă, posibilitatea să o facă – 
să ne aducem aminte cât de jos este salariul mediu în România, adică 
mai puţin de 400 de euro net, pe lună – ceea ce-i lipsește pe copii de 

CRONICA
Isabelle Wesselingh
j u r n a l i s t ă  l a  A g e n ț i a  Fra n ce - P r e s s e

 Ce este  
« performanţa »?

A consemnat Julia Beurq. Foto : J.B.

mă face azi să zâmbesc. Acum, nu trebuie să uit niciun 
moment că sunt reprezentantul Statului român şi că 
tot ceea ce spun poate fi interpretat ca o poziţie a ţării 
mele pe un anumit subiect sau într-un anumit context. 
Nimeni nu se poate aştepta de la un diplomat să fie la fel 
de direct ca un jurnalist.

Cum s-a schimbat viziunea dumneavoastră despre 
România?

Privită de aici, din Franţa, România e o ţară ca 
oricare alta. La Bucureşti, un observator este prins în 
dezbaterile interne şi uită adesea contextul european. 
În Europa de azi, care trebuie să facă faţă unor multiple 
provocări – Brexit, criza migranţilor, terorismul, parti-
dele ultranaţionaliste şi xenofobe – România apare ca 
o excepţie. E o ţară condusă de politicieni pro-europeni, 
unde două treimi din populaţie este eurofilă, o ţară 
cu o creştere economică puternică, fără nicio mişcare 
politică populistă, o ţară care se află pe un făgaş bun. 
România nu se află pe harta europeană a ţărilor-pro-
blemă și poate că ar trebui să facă mai mult pentru 
a pune în evidenţă această realitate, în aşa fel încât 
celelalte state europene să-i caute sprijinul. Europa 
trebuie să avanseze în această formulă unită de 27 de 
membri, deoarece, dacă se vor forma grupuri, clivajele 
actuale se vor adânci şi se vor transforma în adevărate 
crevase.

Care este realitatea relaţiilor franco-române?

De când am ajuns aici, am putut constata, mult mai mult 
decât înainte, că România şi Franţa au o relaţie foarte 
puternică. O dovedesc ultima vizită a şefului Statului 
francez la Bucureşti şi căldura întâlnirilor pe care 
le-a avut atunci cu oficialităţile române. Francofonia 
contează mult în acest context. Cunosc puţine ţări unde 
Preşedintele francez nu are nevoie de traducător 
pentru că toată lumea îl înţelege şi îi răspunde în limba 
franceză. Discuţiile au fost foarte susţinute, avem 
foarte multe proiecte comune în desfăşurare, iar altele 
sunt pe cale de a fi puse în practică. În ceea ce priveşte 
Europa, punctele noastre de vedere sunt convergente, 
în cea mai mare parte a cazurilor. Şi pe plan economic 
avem o cooperare intensă – a fost inaugurată uzina de 
elicoptere Airbus, lucrăm împreună la laserul de la Măgurele. Ţin să spun că am o 
colaborare foarte bună cu ambasadorul francez la Bucureşti, François Saint-Paul, 
cu care lucrez într-un climat de mare încredere.

Ce se întâmplă pe plan cultural?

Am convenit să relansăm cooperarea descentralizată prin intermediul înfrăţirilor. 
Dar, cel mai important, vom avea Sezonul cultural România-Franţa 2018. Iar în 
acest sens, am un obiectiv foarte precis: restaurarea sălii de teatru, aşa-numita 
Sală Bizantină, a Ambasadei României de la Paris. Este un loc extraordinar 
şi intenţionăm să profităm de existenţa lui pentru a prezenta cât mai multe 
spectacole în timpul Sezonului cultural. Sunt sigur că printr-un efort comun, 
România şi Franţa vor găsi mijloacele necesare restaurării acestei bijuterii 
arhitecturale, care figurează pe lista patrimoniului construit din ambele ţări.

Viitorul Sezon cultural România-Franţa va fi şi o oportunitate pentru a 
îmbunătăţi imaginea României...

Va fi un eveniment esenţial pentru relaţiile noastre, scopul său fiind acela de 
a face mai bine cunoscută România în Franţa şi viceversa. Este de domeniul 
evidenţei că, uneori, în ziarele franceze se pot citi lucruri despre România care nu 
mai au nicio legătură cu realitatea din ţară. Ceea ce jurnaliştii francezi au putut 
vedea acolo cu zece ani în urmă, nu mai e de actualitate. Totul s-a schimbat 
atât de repede încât, trăind în Franţa, nu-ţi poţi da seama și nu poți ține pasul 
cu toate transformările. Iată de ce dorim să arătăm România de acum, fără să 
o uităm, însă, pe cea din trecut. Nu pot să nu remarc totuși că, în ultimele luni, 
stereotipurile despre România sunt mult mai puţin prezente în media franceze. 
Au apărut articole de presă care prezintă România în toată toată diversitatea ei, şi 
nu vă ascund că acest lucru îmi face plăcere.

Nu vă e dor de Bucureşti?

Ador Bucureştiul, e oraşul meu, şi da, mi-e dor de el. Mă bucur mult de fiecare 
dată când mă pot întoarce la el: la parfumul lui anume, la atmosfera aceea de 
vagă dezordine, la relaţia specială pe care o întreţine cu timpul. În Franţa, totul 
e prevăzut cu mult timp înainte, pe când în România, mai este încă loc şi pentru 
neprevăzut.
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anumite manuale de care ar avea nevoie. Pe de altă parte, şcoala 
preferă adesea, mult prea adesea, să-și investească aproape 
tot interesul în elevii care participă sau care câştigă premii la 
celebrele « olimpiade ». A priori, faptul că anumiţi copii participă la 
concursuri de excelenţă nu e deloc criticabil, dar din momentul în 
care profesorii nu se mai ocupă decât de ei, zi de zi, în detrimentul 
restului clasei, lucrurile devin problematice. A fi mai presus de 
ceilalţi – de cele mai multe ori, acesta e singurul aspect căruia i 
se acordă atenţie, neglijându-se efortul depus, înţelegerea sau 
interesul de a învăţa ceva pentru propria dezvoltare personală. 
Am vorbit cu mai mulţi părinţi și am aflat că le-a fost imposibil 
să găsească, de exemplu, un profesor de matematică dispus să 
facă meditaţii cu copiii lor, care au probleme la unele lecţii. Cei 
mai mulţi dintre cei solicitaţi răspund: «  Lucrăm doar pentru 
olimpiadă, cu copiii de nivel superior mediei. » Cu alte cuvinte, 
elevii fără probleme primesc un ajutor suplimentar, în timp ce 
copiii care ar avea cu adevărat nevoie de acest ajutor ajung 
cu greu la el. « Nu lucrez decât cu copiii ai căror părinţi doresc 
performanţă », mi-a spus și mie unul dintre profesori. Dar, de fapt, 
ce e performanţa? Nu înseamnă ea, oare, acea muncă, acel efort 
în plus pentru a depăşi un obstacol? Îndârjirea cu care se agață 
de școală elevii din mediile defavorizate, în ciuda contextului 
familial sau a condiţiilor materiale precare care-i îndepărtează 
de învățătură, nu e o performanţă la fel de lăudabilă precum un 
succes la olimpiadă? Şcoala ar trebui să favorizeze egalitatea de 
şanse, dar pare să facă exact contrariul. Nici Franţa nu stă mai 
bine. Şcoala franceză e cea mai puţin egalitară, aflăm dintr-o 
comparaţie între ţările membre ale Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică, o adevărată « uzină a injustiției », după 
cum scria Le Monde, la sfârşitul lui septembrie.

Un profesor care lucrează, de ani de zile, cu pasiune şi devotament 
într-o şcoală unde majoritatea elevilor provin din familii foarte 
sărace şi dezorganizate, în estul României, mi-a spus odată : « E 
o iluzie să crezi că dacă-i ignorăm pe toţi aceşti copii, societăţii 
noastre nu i se va întâmpla nimic și îi va merge bine în continuare. 
Dimpotrivă, tocmai pentru că sunt lăsaţi la voia întâmplării, ei vor 
deveni tot atâtea probleme sociale, deşi am putea să le oferim 
încă de pe-acum un viitor sau măcar o speranţă. »

Be open, be successful

Comitetul director al 
Fundaţiei Francofonia 
care publică revista şi ziarul 
Regard
Laurent Couderc
Cătălina Kahn
Jacqueline Laye 


