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Shakespeare 3.0  aka Facebook UVT Crush  

de Gabriela Panu 

Astfel îmi spuse diavolul într-o zi: 

„Dumnezeu are și el iadul lui: 

e dragostea oamenilor”. 

(Friedrich Nietzsche,  

Așa grăit-a Zarathustra) 

Is it better to speak or to die?” se întreabă 

Marguerite de Navarre în Heptaméron. 

Răspunsul, în cazul acesta, este da, e bine 

să vorbești. Pentru același lucru pledează și 

Shakespeare, care spune că: „Nu iubesc cei ce nu-şi 

arată iubirea”. Deci, dragi studenți, go ahead knock 

yourself out... cică e mai bine să vă vorbiți și să vă 

faceți declarații decât să moară sentimentele voastre. 

Nu zic eu, zice nenea Shakespeare. Unde să vă 

dezvăluiți sentimentele? Păi de ce nu pe UVT Crush. 

UVT Crush, pagina Facebook de „Matrimoniale și 

alte chestii” a Universității de Vest din Timișoara 

este locul unde studenții își scriu mesaje pentru a-și 

face declarații și pentru a se putea identifica în situații 

de genul: te-am văzut, mi-ai plăcut, cine ești?. 

Administratorul paginii, și el anonim, postează 

anonim mesajele respective: „Trimite-ne mesajul tău 

pentru acea persoană specială, iar noi îl vom posta 

anonim pentru tine”1. O idee ingenioasă, nu-i așa? 

Dar de fapt nu suntem noi cei mai ingenioși, nu 

suntem unici, și nici măcar primii, pentru că există și 

PoliCrush Timișoara: „Pagina de matrimoniale în 

Politehnica. Trimite-ne mesajul tău pentru acea 

persoană specială, iar noi îl vom posta anonim pentru 

tine. Daca ești prea timid/ă să îi spui ce simți, noi te 

ajutăm. Sigur în acest moment nu îți stă mintea în loc 

deoarece nu reușesti să afli cine e acea persoană pe 

care ai zărit-o prin facultate și ți-a plăcut instant. 

Asteptăm mesajele tale, iar noi vom posta pentru tine, 

desigur în mod anonim și sperăm să aflăm cine e!”2.  

ar totuși, hai să investigăm ce-i cu crush-ul. 
Plecând de la traducerea expresiei to have a 

crush, „mi-a căzut cu tronc”, am încercat să 

găsesc (on-line, evident) explicarea unei astfel de 

emoții. Rezultatele căutării spun că înseamnă să simți 

o emoție foarte puternică față de cineva, emoție de 

natură romantică, asemănătoare iubirii, care cel mai 

                                                 
1 UVT Crush, https://www.facebook.com/pg/uvtcrush/ 

about/?ref= page_internal  
2 PoliCrush Timișoara, ttps://www.facebook.com/search/top/? 

q=policrush%20timisoara  

probabil este doar temporară. Adolescenții simt 

adesea această îndrăgostire, pentru cineva pe care 

tocmai l-au văzut, dar căruia nu i-au vorbit niciodată. 

Uneori, ei dezvoltă pasiuni de acest gen pentru un 

star de film sau de muzică. Internetul spune de 

asemenea că adulții nu au tendința de a dezvolta 

astfel de sentimente trecătoare. Oare? Dar dragostea 

la prima vedere ce este, dacă nu un crush turning into 

something else? 

 „Toți am avut la un moment dat un crush în facultate 

și poate ne-am dorit să îi spunem ceva”3. 

oate că și eu am avut crush-ul meu în 

facultate.  Totuși, mă îndoiesc de faptul că 

vre-un mesaj extrem de sec precum postările 

de pe UVT Crush ar conduce la o relație amoroasă 

oricât de scurtă, ca să nu mai zic una serioasă sau de 

durată. Where`s the magic in a sentence like that?  

a, UVT Crush ar putea fi o unealtă utilă 

pentru cei timizi. Cei care nu au curajul să 

vorbească față în față pot să-și exprime în 

scris sentimentele. Totuși, din declarațiile postate ne 

putem da seama că cei care scriu anonim aici, cel mai 

probabil ar avea curajul și să-l abordeze personal pe 

destinatarul declarațiilor, deoarece știu clar că 

sentimentele expuse public vor avea câteva mii de 

cititori, adică o audiență considerabilă. Mai mult 

decât atât, lipsa de inhibiții din mărturisirile la limita 

limbajului licențios denotă nu doar curaj, ci chiar 

tupeu sau poate chiar goană după atenție. Faptul că 

unele mesaje sunt destul de explicite, iar altele sunt 

formulate eufemistic, depinde de gradul de 

autocenzură al fiecăruia. 

n loc important de întâlnire a privirilor sau al 

schimbului de energii (care se atrag evident) 

frecvent întâlnit în postări este biblioteca. 

Da, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen 

Todoran” Timișoara, și nu biblioteca UVT cum cred 

                                                 
3 UVT Crush, https://www.facebook.com/pg/uvtcrush/about/ 

?ref=page_internal  

„ 

D 

P 

D 

U 



Anul VI, nr.1 (21), ianuarie-martie 2018  LECTURN 5 

unii studenți care, deși o frecventează, se pare că nu 

știu unde se află:  

„Legenda spune ca Biblioteca UVT a vândut în 

ultima perioadă cele mai multe abonamente pe motiv 

că a crescut nivelul flirtului în bibliotecă. Se pare că 

studenții pun ochii pe bucate mai repede decât să-și 

aleagă o carte”4. 

ă fim totuși înțelegători, sunt confuzi probabil 

din cauza (sau mai degrabă datorită) stării de 

beatitudine de amorezați. Exemple de alte 

postări de pe UVT Crush care menționează 

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” 

Timișoara sunt: 

„Pentru fata care m-a lăsat să mă uit cu ea la film în 

bibliotecă, nu vrei să mai vedem încă unul?😃😁”; 

„Pentru fata blondă de la bibliotecă, etaj 3, îmi place 

zâmbetul tău, mă liniștește, nu ai vrea să îmi zâmbeşti 

pentru tot restul vieții, nu de alta dar îmi place să fiu 

liniştit”; 

„Pentru fata brunetă cu ochelari din bibliotecă cu o 

aură de Serafim, te-am văzut de două ori, dar a treia 

oară când te văd, te invit sa ieșim în oraș!”; 

„Pentru fata blondă cu ochelari de la bibliotecă, etaj 

3. Îmi place să te admir cum te implici la traducerile 

tale, n-ai vrea să-mi traduci și mie sentimentele?😘”; 

„Pentru fata de la etajul 3 din bibliotecă ce are tricou 

verde cu "Live the truth", cred că adevărul se află în 

profunzimea ochilor tăi. Mi-ar placea să ieșim 

cândva. 😍😘”; 

„Domnișoara de la bibliotecă etajul 4 masa 1 dacă 

ești pe aici dă un semn sau dacă o recunoaște cineva 

dați un tag”; 

„Pentru băiatul creț și blonduț care poartă cordeluță, 

geacă maro/galben deschis și a stat astăzi în jur de 

ora 5 la bibliotecă la etajul I la calculatoare, cine ești 

tu?”; 

„Băiatul silitor, în tricou alb cu șapcă neagră, 

pantaloni negri și adidași albi de la intrare în dreapta 

la prima masa din bibliotecă, etajul 3. Sa îmi păstrezi 

și mie mâine loc lângă tine ☺”. 

m fost curioasă să aflu ce părere au studenții 

despre aceast instrument interesant. De aceea, 

am realizat un mic sondaj de opinie cu 

studenți din anul I ai UVT-ului (am considerat că 

bobocii ar putea fi cei care sunt mai timizi, deci ar fi 

mai predispuși să folosească această unealtă) despre 

scopul și utilitatea acestei comunități de socializare. 

Iată câteva dintre părerile lor: 

„Uvt crush are mai mult o tentă comică, decât una 

romantică, dar probabil că inițial nu acesta era 
scopul”; 

                                                 
4 UVT Crush, https://www.facebook.com/uvtcrush/  

„Eu de exemplu, văd UVT Crush ca un grup cu tentă 

comică combinat cu elemente de romantism  și dramă 

la un loc. Îl vizitez aproape zilnic pentru că mă 

amuză postările iar scrisul din anonimat pentru 

persoanele care sunt căutate acolo și se regăsesc în 

descrieri, cu siguranță le face  ziua/săptămâna mai 

bună”; 

„Eu cel puțin văd UVT Crush mai mult ca o pagina 

plină de mister combinată cu un comic cât de cât 

placut. De ce mister? Pai vorbim de anonimi care 

spun fie lucruri frumoase, fie lucruri mai puțin 

frumoase despre unele persoane. De ce comic? Păi în 

mare parte ai un sentiment plăcut când te uiți peste 

postările de acolo (poate chiar tu poți fii cel care se 

regăsește acolo) sau are un comic plăcut (bineînțeles, 

doar pentru unii)”; 

„Hmmm, consider ca  pagina UVT Crush inițial a 

fost creată pentru dedicații amoroase, însa, mai 

târziu, a început a fi percepută ca o chestie de satiră 

(de unii indivizi). În linii generale, și eu vizitez UVT 

Crush aproape zilnic, deoarece  îmi este interesant  să 

citesc postarile anonime (unele sunt pline de 

romantism, altele conțin o doza de umor) și la fel de 

palpitant e să te regăsești în acele expuneri”; 

„Mulți folosesc pagina pentru o dedicație romantică 

anonimă, alții o fac mai mult ca o modalitate de a se 

distra/de a-i distra pe alții. Sunt, totuși, curios de un 

lucru: ce se întâmplă dacă scriu despre cineva care se 

dovedește a fi adminul paginii? Farmecul dispare. 

😃”; 

„Trebuie să recunosc, să te regăsești într-un post de 

pe UVT Crush e destul de rewarding. De asemenea e 

un grup interactiv unde studenții se pot cunoaște mai 

bine. Rezumat într-un cuvant e ... cute. Eu folosesc 

cafea/ceai ... e foarte eficient (no uvt crush needed). 

Nu e mai frumos să mergi la o persoana 

întamplatoare pe stradă și să o scoți la înghețată decât 

să faci declarații anonime pe facebook ?”; 

„E puțin aiurea să faci cuceririle prin intermediul uvt 

crush-ului.  Sincer, cred că suntem în stare să facem 

cuceriri și fără uvt crush😂”. 

m rămas puțin dezamăgită de simplitatea și 

de lipsa de romantism a acestor mesaje. Dacă 

n-aveți inspirație/talent sau apetență pentru 

poezie, atunci plagiați! Vă e greu să dați copy-paste 

unui vers din Sufjan Stevens sau Troye Sivan (btw 

some of my crushes, yah adults can have crushes 

too)? Sau chiar Ed Sheeran, hai... S-ar răsuci 

Shakespeare în mormânt dacă ar citi UVT Crush? 

Din păcate, cred că da! 
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