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Prefață 

„Ar fi minunat să restaurăm frumusețea dialogului pe teme 

esențiale pentru viața noastră. Din păcate, în lumea în care trăim 

astăzi, dialogul dintre oameni suferă de un deficit profund de 

conținut spiritual. Dialogurile dintre noi se rezumă, din păcate, 

doar în a ne afișa egoismul, în a face caz de calitățile pe care le 

avem, în a intra în conflict cu cei de lângă noi sau în a genera o 

ambianță de neliniște și tulburare”.  

(PS Ignatie, Episcopul Hușilor) 

Vă propun o radiografie a lumii românești din țară și 

străinătate, aducând laolaltă sensibilități de cea mai diversă 

natură care se raportează la ființa națională, la construcția unei 

identități ancorate în gândirea și simțirea europeană. Discutăm 

despre o integrare a spiritului românesc în universalitate –  prin 

europenitatea sa pregnantă. Transcrise pentru a fi publicate, 

emisiunile „live” surprind un mod aparte de a recupera 

românitatea latentă în spiritul european și național deopotrivă – 

printr-un filtru mai puțin obișnuit. Acest filtru este obținut la 

intersecția dintre viziunea conservatoare și critică a poetului 

național, Mihai Eminescu – cu opinii aparținând unor voci ale 

lumii contemporane și ale românității de pretutindeni.  

Am discutat despre atemporalitatea convingerii lui Eminescu – 

referitor la apariția unor „adevărate crime pentru că în urma lor 

suferă milioane de oameni nevinovați”, ca urmare a consecințelor 

deciziilor greșite ale clasei politice. Această analiză am realizat-o 

https://episcopiahusilor.ro/preasfintitul-parinte-ignatie-episcopul-husilor
https://episcopiahusilor.ro/preasfintitul-parinte-ignatie-episcopul-husilor


Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

12 
 

împreună cu doi oameni politici: Valeriu Stoica și Vasile Pușcaș, 

profesori universitari, foști miniștri. 

Prin prezentarea gândirii lui Eminescu într-o lumină actuală, 

scriitorul și criticul literar Alex Ștefănescu reușește să îi apropie 

pe mulți dintre tinerii de astăzi de acest spirit unic în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea. Ecaterina Andronescu, profesor 

universitar, fost ministru, și Vlad Oprea, inginer, primarul 

Orașului Sinaia, oraș-smart, lider al proiectelor de dezvoltare 

comunitară inteligentă, aduc, la rândul lor, noi argumente în 

favoarea valorii perene a gândirii politice, educaționale și 

economice eminesciene. Prin rememorarea experienței de 

inspector școlar a lui Eminescu, am recuperat un exemplu al 

eficienței intelectualilor cu o pregătire vastă – pe fondul unei 

aparente „rătăciri” contemporane a celor care nu par să mai 

reușească să stăvilească toate greșelile realizate la Catedră, cu 

efecte adverse de durată asupra întregii societăți. Vlad Oprea, la 

rândul său – un om al faptelor și un susținător integru al unei 

administrații locale eficiente și independente economic de 

resursele guvernamentale, reprezintă un model de aplicare a 

principiilor eminesciene, altminteri extrem de moderne astăzi. 

 Președinte al Grupului Renew Europe din Parlamentul 

European, având la activ mandate de o importanță națională și 

europeană – Prim Ministru, Ministru al Agriculturii și Comisar 

European – Dacian Cioloș reconfirmă necesitatea ruperii deciziei 

politice de interesul de grup și situarea proiectelor naționale și 

regionale în prima linie a deciziilor politice. Utilizarea în mod licit 

și eficient a resurselor financiare pentru dezvoltare comunitară și 
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națională reprezintă preocupări constante pentru tineri români – 

fie întreprinzători de succes precum Ștefan Rusu, fie pentru 

Profesori universitari români, modele de bună practică în 

domeniul predării la nivel de excelență, precum Alexandru Iosup 

în Olanda  sau Cristian Bratu în SUA. 

Convins de adevărul opiniilor lui Mihai Eminescu despre 

necesitatea implicării responsabile și eficiente a conducătorilor și 

tuturor celor cărora li s-au încredințat misiuni de o valoare 

transnațională înaltă, prin experiențele și opiniile sale, Generalul 

de brigadă (r) Mircea Mîndrescu, Președinte al Comitetului 

Academic Executiv al Colegiului European de Securitate și 

Apărare cu sediul la Bruxelles, ne convinge de necesitatea 

valorificării acelei originalități proverbiale românești, prezente 

atât în recomandările, cât și în poemele lui Eminescu. 

 Inspirat și dinamic, Ambasadorul României în Tunisia, Dan 

Stoenescu, relatează despre o intervenție eficientă și responsabilă a 

misiunilor diplomatice românești implicate în repatrierea a 3 copii 

prinși în capcana războiului și a depărtării fizice de România.  

Raportându-se la esența transmisă prin mijloace exclusiv 

stilistice de către Eminescu, Dr. Valentin-Veron Toma, cercetător 

la  Institutul de Antropologie al Academiei Române, conferă noi 

valențe noțiunii de frumos ca formă de expresie a sinelui superior 

la nivel individual, dar și național. Necesitatea însușirii acestei 

noțiuni de către fiecare din noi prin promovarea formelor 

superioare – profesionale, culturale, urbanistice va avea întotdeauna 

drept efect – o stare de bine mentală și socială a individului, dar și 

a comunității din care face parte acesta.  
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Coborând în sufletul românității și revenind la problemele 

cotidiene cu care se confruntă în prezent românii din țară, dar și 

cei din afara granițelor, Rareș Bogdan, fost jurnalist, acum 

europarlamentar, ne prezintă modele de caracter, atitudine, 

viață și sacrificiu, demne de urmat de către generația actuală. 

Plecat din nucleul clujean al românității, jurnalistul reconfirmă 

valoarea unității spiritului național – subliniat în nenumărate 

rânduri de către Mihai Eminescu – prin rememorarea sacrificiilor 

făcute de către munteni și moldoveni, dar și a implicării 

intelectualilor ardeleni în procesul de obținere și păstrare a unei 

stări de coerență și coeziune a statului român.   

Reiterând necesitatea existenței iubirii de țară – așa cum era 

aceasta exprimată prin toate textele sale de către „românul absolut”, 

dar și a unor valori ce par din ce în ce mai slab reprezentate astăzi 

– Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină, 

Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș ne vorbește despre virtuțile și calitățile speciale ale 

studentului și viitorului ofițer medic de front, subliniind 

implicarea tinerilor în materializarea acestor deziderate.  

Prin raportarea sa la intransigența aprecierii intelectualilor 

contemporani de către Eminescu,  profesorul universitar Noemi 

Marin din Miami, Florida, Director al Institutului de Pace, expert 

în retorică est-europeană (unul dintre cei doi experți din SUA) 

reunește responsabilitatea pentru trecut, pentru cercetarea valorii 

supreme a cuvântului, precum și pentru viitorul conturat dintr-o 

perspectivă academică prin care cercetătorul se întoarce la matca 

națională.  
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Preocuparea pentru bunele legături ale românilor cu repre-

zentanții unor prestigioase foruri internaționale se concretizează în 

dialogurile surprinse aici printr-o  scurtă analiză cu universitarul 

Vasile Popovici,  coautor al Proclamației de la Timișoara, primul 

președinte al Societății Timișoara, fost ambasador al României 

în Maroc și în Portugalia, respectiv prin intervenția lui Charles 

Powell, istoric, directorul Institutului Regal pentru Studii 

Internaționale și Strategice – ELCANO, din Spania, consilier 

pe politică externă al Regelui Spaniei. Sunt evidențiate – mai 

cu seamă prin pericolele reprezentate de separatiști – piedicile 

în calea unui proiect european coerent și dificultatea recuperării 

coeziunii, contracarate eficient doar prin politici naționale 

aplicate fără întârziere și mai cu seamă prin valoarea absolută a 

Legii. 

O valoare fundamentală menționată de către Eminescu în 

poemele și textele sale era libertatea. Independența neamului 

înseamnă independența individului care este parte integrantă din 

acesta. Un motiv suficient de bun pentru a pune în valoare 

inițiativa înființării Muzeului Sclaviei Moderne de către Aurora 

Martin, profesor universitar și activist comunitar pentru drepturile 

omului, apărător al drepturilor românilor – indiferent de vârsta și 

de condiția lor socio-profesională. Sentimentele de abandon ale 

copiilor lăsați acasă de către părinții forțați să lucreze în afara 

granițelor României – un fenomen al tristeții generalizate, așa 

cum deplângea tristețea generalizată în „Doina” sa Eminescu cu 

mai bine de un veac în urmă („De la Nistru pân’ la Tisa / Tot 

Românul plânsu-mi-s-a...”) – nu lipsește din acțiunea amplă de 



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

16 
 

conștientizare a românilor din mediul rural întreprinsă  de către 

Aurora Martin. 

Un entuziast  al valorilor, Mihai Eminescu evidenția întotdeauna 

acele fapte care au adus faima românilor într-un mod neechivoc. 

Situându-se în aria românilor împliniți profesional, Cristian Bratu 

– coordonatorul secției franceză-italiană de la Universitatea 

Baylor din Texas, Statele Unite ale Americii și Mihaela Cristescu, 

poet și editor român din Australia, ne vorbesc despre inițiative 

culturale românești și respectul de care se bucură toți acei români 

integrați, autori sau profesori de succes. Cristian Bratu propune o 

analiză care subliniază diferența de percepție a valorilor dintre 

români și americani.  

Savantul Mircea Constantin Popescu, stabilit în America din 

1978, cu o carieră strălucită în cercetarea virusurilor limfocitare la 

Princeton, ca și Matei Vișniec, cel mai jucat dramaturg român în 

străinătate, într-un spirit eminescian absolut de români dedicați 

identității lor – vorbesc despre revenirea fizică sau spirituală în 

patria mamă. 

La rândul lor, Marina Anca, scriitor din Franța și  Dan Goglează, 

psihoterapeut, stabilit în Germania, își declară pasiunea pentru 

spiritul românesc, pentru spațiul fizic și temporal al ținutului natal.  

Aflăm de la Aurelia Stoe Mărginean –  pictor şi grafician – că 

modul său de a fi constă într-o permanentă reafirmare a existenței 

întru frumusețe, reinventându-se într-o manieră deopotrivă 

universală și românească. 
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Mihai Eminescu ne liniștește prin convingerea sa în universa-

lismul de o detașare binecuvântată și tămăduitoare: 

 „Toate-s vechi şi nouă toate;  

Ce e rău şi ce e bine  

Tu te-ntreabă şi socoate;  

Nu spera şi nu ai teamă,  

Ce e val ca valul trece;  

De te-ndeamnă, de te cheamă,  

Tu rămâi la toate rece.”  

(Glossă) 
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Abrevieri 
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VO – Vlad Oprea 
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AG – Alina Grigore 
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ȘR – Ștefan Rusu 

MCr – Mihaela Cristescu 

CB – Cristian Bratu 
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MA – Marina Anca  

DG – Dan Goglează  

AI – Alexandru Iosup  

MV – Matei Vișniec  

ASM – Aurelia Stoe Mărginean  
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Eminescu la o nouă lectură:                                                     

articol politic cu articol politic 

MC. Dragi cititori, deschidem prezentul volum cu un dialog 

realizat în contextul Zilei Culturii Naționale, 15 ianuarie, despre 

opera politică a lui Eminescu pentru că „toate-s vechi și nouă 

toate”.  

Deoarece astăzi, 15 ianuarie 2020, se împlinesc 170 de ani de 

la nașterea lui Mihai Eminescu, m-am gândit să vă propun o altă 

abordare, la care merită să reflectăm: noi, cei din cetate, și ei, 

oamenii politici, care sunt „la butoane”. Eminescu la o nouă 

lectură, articol politic cu articol politic. Aș vrea să ne gândim ce 

ar scrie Eminescu în presa de mâine: despre clasa politică din 

România, despre viața politică. Și încă un lucru: v-ați întrebat de 

ce o călătorie cu trenul în România de astăzi de la Iași la 

București durează tot atâta timp cât dura când venea Veronica 

Micle la Eminescu? Sau de ce scrisorile pe care ni le trimitem 

unii altora ajung mai târziu decât atunci? Din corespondența lor 

era clar: Eminescu aștepta scrisoarea în prima parte a zilei și 

dacă nu ajungea atunci, știa că va sosi seara.  

Invitatul meu: domnul Valeriu Stoica, avocat, Profesor, fost 

Ministru al justiției. 

VS. Întrebările dumneavoastră sunt foarte interesante: cum ar 

scrie și ce ar scrie Eminescu astăzi despre clasa politică? Aici aș 

avea două răspunsuri: ar scrie la fel cum a scris în urmă cu mai 

bine de un secol, când era redactor la „Curierul de Iași” și după 

aceea la „Timpul”; dar ar scrie și diferit. Ar scrie la fel pentru că 
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„toate-s vechi și nouă toate”. Deși oamenii politici se schimbă, 

năravurile rămân cam aceleași. Dar sunt și schimbări. De ce ar 

scrie Eminescu altfel? Când era el redactor la cele două jurnale 

amintite, la guvernare erau liberalii: marea guvernare liberală care 

începuse în 1876 și care a durat până în 1888. 12 ani a fost 

guvernarea lui Ion Brătianu, în timpul căreia s-a realizat 

independența, s-a constituit Regatul, au fost multe procese de 

modernizare și de consolidare în istoria României. Cu toate 

acestea, Eminescu a fost un critic acerb al liberalilor – ar fi 

suficient să ne gândim, pe lângă ce a scris în cele două reviste 

amintite, și la „Scrisoarea a III-a”, care a fost publicată nu doar în 

„Convorbiri literare”, cum era normal, dar și ca editorial în ziarul 

„Timpul”. E ușor de recunoscut în partea a doua a scrisorii, 

pamfletul la adresa liberalilor și a unor oameni politici liberali. Ne 

amintim cu toții că am învățat la școală celebrele versuri: „Și 

deasupra tuturora, oastea să și-o recunoască/ Își aruncă pocitura 

bulbucații ochi de broască”. Personajul despre care scrie 

Eminescu are statuie acum în București. Pe axa liberală de la 

Bulevardul Elisabeta până la Bulevardul I.C. Brătianu, există 

Kogălniceanu, I.C. Brătianu, C.A. Rosetti. Iată că oamenii politici 

împotriva cărora a scris Eminescu, au astăzi statui în București și 

sunt considerați fondatorii României moderne. De ce ar scrie 

altfel astăzi Eminescu? La putere sunt tot liberali, dar ar scrie 

diferit pentru că liberalii nu mai sunt (personajele) „roșii” din 

timpul lui Eminescu. S-a făcut o deplasare. Eminescu era 

conservator, a susținut ideile conservatoare, dar asta nu înseamnă 

că oamenii politici conservatori au scăpat de critica lui acerbă. 

Dar astăzi Partidul Național Liberal este în situația în care se afla 



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

23 
 

Partidul Conservator în vremea lui Eminescu. Prin urmare, chiar 

dacă n-ar avea simpatie față de oamenii politici, cred că Eminescu 

ar avea simpatie față de ideile liberale, care astăzi sunt mai 

degrabă apropiate de junimism și de conservatorism, decât de 

ideile liberale de atunci, care erau aproape socialiste. Cred că 

Eminescu ar fi fost mai apropiat în prezent de P.N.L. decât de alte 

partide.  

MC. Pe cititorii noștri îi îndemn să caute publicistica lui 

Eminescu. De asemenea, m-ar bucura mult ca volumul poetului, 

„Opera politică”, să se afle la sediul fiecărui partid din 

România, să circule între membrii de partid. Ar fi interesant. 

VS. Ar fi interesant și ar fi bine să și citească, din când în 

când. Dincolo de glume, am rămas dator cu un răspuns, legat 

de faptul că astăzi se face mai mult cu trenul de la Iași la 

București decât se făcea pe vremea lui Eminescu. E o chestiune 

care ține de calitatea infrastructurii. Pe vremea aceea, evident, 

infrastructura modernă era foarte restrânsă, dar cea existentă 

era de o calitate foarte bună. Nu mai vorbesc de trenurile din 

acea perioadă, conform descrierilor rămase – arătau cu totul 

altfel decât trenurile din prezent, erau cu adevărat mijloace 

civilizate de transport, cu servicii impecabile. Între timp, aceste 

lucruri s-au degradat. Totuși, speranța mea este că încet-încet, 

infrastructura, mă refer la calea ferată și la trenuri, va fi 

refăcută pentru că există fonduri europene pentru asta.  

MC. Fonduri am avut mai mult decât am putut folosi, de 

aproape 30 de ani. Nu banii ne-au lipsit. 
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VS. Da, din păcate nu am avut proiecte fezabile, serioase, 

care întotdeauna să fie validate și să permită atragerea fondurilor 

europene. Dar eu sunt mândru, de exemplu, de faptul că în 

viticultură absorbția fondurilor europene a fost integrală. Spun 

asta pentru că am beneficiat și eu de aceste fonduri, nu atât cât 

mi-aș fi propus, dar a fost un lucru foarte bun.  

MC. Dar au trecut 30 de ani, mai sunt încă 15 și ajungem la 

acei 45 de ani de comunism, pe care tot dăm vina. După ce a 

căzut Zidul Berlinului, iată unde au ajuns nemții și unde am 

rămas noi. 

VS. Știți că Moise a rătăcit prin pustie cu poporul evreu 

după ce a plecat din Egipt cam tot atât cât a durat comunismul. 

Trebuie o perioadă îndelungată, câteva decenii, ca să te schimbi 

și să revii la normal.  

MC. Dar îmi doresc o autostradă în țara mea. 

VS. Sigur, infrastructura e o problemă mare și speranța mea 

este că vom avea miniștri și prim-miniștri serioși pentru că aici 

nu e vorba doar de efortul Ministerului Transporturilor, ci de 

efortul guvernului în ansamblu, astfel încât aceste fonduri 

europene să fie valorificate și să existe continuitate. Din păcate, 

infrastructura nu poate fi schimbată prin proiecte de o lună-

două, acestea sunt proiecte de ani de zile, iar nouă până acum 

ne-a lipsit continuitatea. În proiectele de infrastructură de cale 

ferată, cât și în materie de autostrăzi, n-am reușit să facem o 

autostradă în 30 de ani. Speranța mea e că vom ajunge să fim 

capabili să utilizăm rațional resursele.  
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MC. Spunea cineva că e ușor să îi recunoști pe  discipolii 

dumneavoastră în Dreptul civil românesc. Ați format tineri și i-

ați îndrumat spre lecturi din multiple sfere, așa cum era pe 

vremea lui Eminescu. Toți acei oameni politici cu statui despre 

care vorbeam noi, acei miniștri, au fost oameni cultivați. Știau 

limbi străine, știau filosofie, istorie, poezie. 

VS. Dacă discutați cu foști studenți de-ai mei, o să vedeți că 

în ultimii ani, la cursurile de drept civil exista un intermezzo 

poetic. Inclusiv versuri de Eminescu au fost recitate. Eu cred că 

îi datorăm lui Eminescu foarte mult. Îi datorăm limba română 

de astăzi. Este adevărat că limba oricărei națiuni este făcută de 

scriitori. Limba națională este în primul rând rezultatul marilor 

poeți. Și asta e valabil nu doar pentru România, ci pentru orice 

limbă modernă. Iar Eminescu a împlinit ceea ce făcuseră 

predecesorii lui, în primul rând Alecsandri în „Pasteluri”, dar 

încă nu împlinise toate valențele limbii române; de aceea 

Eminescu este cel care a dat limbii o structură de cristal. El era 

supărat pe cei care vorbeau limba română prost, în timpul lui. 

Astăzi dacă ar scrie, unul dintre reproșurile cele mai mari pe 

care le-ar face este că, din păcate, se strică limba lui Eminescu. 

Să o păstrăm ca pe o moștenire foarte importantă!  

MC. Astăzi nu vom vorbi despre poezie, dar aș fi dorit să 

aduceți cartea de poezii „Istorii duminicale”. Până la câți ani 

ați scris poezii? 

VS. Este vorba de o ediție privată care n-a fost în librării și, 

ca urmare, între noi doi putem să o răsfoim, dar deocamdată 

rămâne privată ediția, nu e publică. Am scris în timpul liceului 



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

26 
 

și înainte de liceu, apoi în timpul studenției – mai puțin. Chiar 

dacă dragostea mea pentru literatură a fost prima, a trebuit să 

aleg Dreptul. Nu am renunțat la poezie, citesc mereu poezie, 

dar nu mai scriu.  

MC. „Greșelile în politică sunt crime, pentru că în urma lor 

suferă milioane de oameni nevinovați, se împiedică dezvoltarea 

unei țări întregi și se împiedică pentru zeci de ani înainte 

viitorul ei.” (M. Eminescu, „Opera politică”, ediție îngrijită de 

Bucur Popescu, Petru Demetru Popescu) – iată un citat celebru 

din Eminescu, la care cred că avem ce reflecta.  

VS. E foarte adevărat ce spune Eminescu, deciziile politice 

sunt cele care afectează o întreagă națiune, mă refer la deciziile 

luate de Guvern sau de Parlament. Avantajul sistemului democratic 

constituțional este că permite corectarea erorilor. Din fericire, 

greșelile nu se eternizează. Este un sistem politic ce a funcționat și 

în timpul lui Eminescu, într-o zonă mai restrânsă, e adevărat, 

pentru că votul nu era universal, ci era cenzitar, dar până la urmă 

rădăcinile sistemului democrației constituționale sunt acolo, în 

perioada aceea, a lui Eminescu.  

MC. Sigur, dar v-aș ruga să vorbim despre ce se întâmplă 

astăzi, aici și acum. Despre greșelile din politica de azi, de 

ieri, din ultimii 30 de ani.  

VS. Ele se văd, dar aș vrea să păstrăm și o nuanță ușor 

optimistă. Eu nu cred că dacă un om onest compară România din 

1990 cu România de astăzi, nu observă totuși că s-au schimbat 

multe lucruri, nu atât cât am dori noi și nu atât de repede cât am 

vrea. S-ar fi putut face mai mult, s-ar fi putut face mai bine, dar în 
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orice caz această schimbare există. Cred că mai întâi este lipsa de 

viziune politică a partidelor, a liderilor politici, și mai apoi este 

vorba de insuficienta grijă pentru promovarea valorilor în 

structurile interne de partid. Nu avem în fiecare partid o politică 

de resurse umane care să permită oamenilor competenți și onești 

să ajungă în vârful piramidei. Dacă vorbim de reforma partidelor 

– valabilă pentru absolut toate – principala grijă pe care ar trebui 

să o aibă ar fi aceasta: să descopere valorile, să le formeze, să le 

promoveze, să le aducă în vârful partidelor și să conducă în felul 

acesta România.  

MC. Când erați președintele Partidului Național Liberal ați 

deschis porțile tinerilor? 

VS. Am încercat și în perioada când eram președintele 

partidului și în cea în care am fost Ministrul Justiției, să promovez 

oamenii tineri. Cred că am și reușit în bună măsură. Faptul că nu 

toți au fost după aceea fideli acestei cariere politice, este o altă 

chestiune. La Ministerul de Justiție am adus, spre exemplu, 

proaspeți absolvenți de facultate; îmi aduc aminte de cel mai tânăr 

agent guvernamental la C.E.D.O., Roxana Rizoiu, care nici nu 

avea 30 de ani. A surprins în mediile Curții Europene de Justiție 

faptul că agentul României era așa de tânăr. Dar am avut 

încredere în oamenii tineri și cred că mulți dintre ei au dovedit că 

nu mă înșelasem – prin carierele lor profesionale, inclusiv în 

politică.  

MC. Revenim la Eminescu, pe care jurnalistica, care îl și 

ajuta să se întrețină, l-a secătuit de forțe. 
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VS. Da, au fost perioade când el scria întreg ziarul de la un 

capăt la altul. Cu greu ne putem imagina ce efort intelectual 

extraordinar a făcut în acea perioadă și dacă citim publicistica lui 

vedem ce gamă largă de probleme a acoperit cu competență; 

inclusiv chestiuni economice, de statistică, de istorie, de 

lingvistică. Aria lui culturală era atât de bogată, încât a fost posibil 

ca în publicistica de la „Timpul” să acopere tot ce ținea de extern 

şi intern. Găsim în publicistica lui articole legate de Războiul de 

Independență sau de consecințele lui, despre modul în care 

Dobrogea a fost integrată în România. Sunt analize care te fac să 

crezi că era economist, geograf, etnolog. Avea o cultură atât de 

vastă, încât putea să scrie, competent, despre toate subiectele 

sensibile, interne și externe, de la acea vreme.  

MC. Vom avea şi un interviu cu un om care timp de 7 ani a 

trăit în viața lui Eminescu, nu în opera, ci în viața lui. Este 

vorba despre minunatul istoric și critic literar Alex Ștefănescu. 

El a scris două volume dintr-o operă închegată: „Eminescu, 

poem cu poem. La o nouă lectură”. 

VS. Într-adevăr, Alex Ștefănescu acordă o reparație extraor-

dinară, pentru că după anul 1990, din păcate, Eminescu a fost 

citit mai puțin, uneori a fost răstălmăcit. Au existat încercări de 

așa-zise demitizări, pe care eu le calific de un  gust îndoielnic; 

până la urmă Eminescu e mai mult decât un mit, și nu demitizarea 

este cea care îl poate coborî de pe soclu pe Eminescu. Din păcate, 

a fost mai puțin prezent în viața noastră sufletească în ultimele 

decenii și este extraordinar faptul că Alex Ștefănescu a scris 

această carte. Mai ales tinerii pot să se apropie din nou de 
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Eminescu. Măiestria lui Alex Ștefănescu reușește să îl facă pe 

Eminescu foarte ușor de înțeles de către oricine.  

MC. În interviul pe care am avut onoarea să i-l iau, Alex 

Ștefănescu răspunde la aceste provocări și nu doar că au fost 

perioade în care – așa cum ne-ați reamintit – scria revista 

„Timpul” de la cap la coadă, dar la Iași făcea, la un moment 

dat, inclusiv așa-zisa jurnalistică neagră. Această sursă de 

venit nu a fost ușoară, îl consuma, nu doar atunci când mergea 

în Parlament și își lua notițe, iar a doua zi îi critica pe 

conservatorii lui, nu doar pe liberali. 

VS. Da, e celebră critica la adresa lui Petre Carp, în momentul 

în care a făcut mici înțelegeri cu liberalii, iar Eminescu a fost 

foarte supărat că a trădat principiile. Și să ne înțelegem: e vorba 

despre Petre Carp, despre care noi avem imaginea omului de o 

verticalitate deplină – dar iată că și el a intrat sub reflectorul lui 

Eminescu și a ieșit destul de șifonat.  

MC. Pentru omul pasionat de cultură – cum sunteți 

dumneavoastră – cum a fost când ați făcut politică activă? 

VS. Revin la avantajul democrației constituționale, de fapt 

un alt avantaj: este ca în sport – ori ieși de bună voie, ori ești 

marginalizat. După un timp spectatorii se satură de tine și dacă 

vezi că se întâmplă asta trebuie să te retragi, pentru că dacă nu 

o faci, oricum vei fi alungat cu ouă sau cu roșii. Deci e mai 

bine să te retragi la vreme. Eminescu nu s-a retras din 

publicistică, a rămas acolo până când, într-adevăr, cum spuneți, 

s-a golit sufletește, pentru că publicistica uzează extraordinar, 

aproape mai mult decât politica, atunci când arzi pentru ea, 
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când trăiești și când te consumi. Avem de la el și ceea ce 

înseamnă jurnalistica cu valoarea estetică, prezentă mereu. A 

creat limba română în poezie, dar după aceea a scris în 

publicistică folosind toate nuanțele posibile.  

MC. Spuneați, domnule profesor, că „stânga” este mai 

disciplinată în comparație cu „dreapta”. 

VS. Era, dar acum văd că s-a mai tulburat și stânga.  

MC. Vă invit să îl salutăm pe Profesorul Vasile Pușcaș de la 

Cluj. Sunt multe întrebările pe care ni le pune Mihai Eminescu 

și la care nu știu ce ar răspunde clasa politică actuală. 

„Greșelile în politică sunt crime” –  spunea el; dar și că 

„educația e cultura caracterului, iar caracterul e cultura 

minții”. Și dumneavoastră, ca și domnul Profesor Stoica, v-ați 

retras din viața politică. De ce, domnule Ministru? 

VP. Tocmai din cauza faptului că politica a luat o formă pe 

care a criticat-o tot timpul Mihai Eminescu. Iar sub acest aspect 

el este mai contemporan decât oricând cu ceea ce se întâmplă 

acum. El era împotriva tranzacționismului în politică. Și 

scrierile, articolele, comentariile lui despre viața parlamentară, 

despre viața guvernamentală, au tot timpul critica aceasta a 

tranzacționismului. Pe de altă parte, el credea că politica – și pe 

bună dreptate, cred și eu, de asemenea – este o chestiune foarte 

serioasă care se adresează binelui public și este de fapt 

construcția binelui public. Ori tranzacționismul, așa cum se 

petrecea atunci și cum se face și acum, este tot timpul comparat 

de Eminescu cu fanariotismul din epoca lui. Atâta timp cât am 

putut să realizez ceva pentru binele public, am făcut sau cel 
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puțin am încercat. Dar după ce am văzut că politica o ia mult 

prea accentuat pe calea aceasta a tranzacționismului, de la 

comportamentul liderilor sau al grupărilor de la nivel local, 

până la nivel central, am preferat să fac ceea ce pot realiza mai 

bine – cercetarea istoriografică și bineînțeles, activitatea mea 

academică.  

MC. Și dumneavoastră, domnule Profesor Pușcaș, aveți 

discipoli care s-au ocupat temeinic de afacerile europene. Mai 

demult, atunci când v-am rugat într-o emisiune despre Acquis-ul 

comunitar, să vorbiți pe înțelesul oamenilor, nu v-ați supărat.  

VP. Așa este, pentru că în perioada când eram negociator-

șef al României, mă aflam sub presiunea negocierii propriu-

zise cu tot avantajul tehnic și politic ce l-a însoțit, dar în același 

timp aș fi vrut să fac și o comunicare, pentru că una era să faci 

dialogul la Bruxelles, fie în mediul politic, fie în mediul euro-

birocratic, și alta era să faci comunicarea în spațiul nostru 

public, unde, de la politicieni de vârf până la administrațiile 

locale, era absolut obligatoriu ca oamenii să înțeleagă ceea ce 

se întâmplă din perspectiva procesului de aderare, nu a 

negocierilor neapărat. Modul în care evolua procesul de 

pregătire a aderării pentru mine ca negociator, era foarte 

important și mai ales – să ne reamintim – existau sondajele 

acelea de opinie cu o presiune extraordinară a populației – 80-

90% dintre oameni doreau aderarea, dar nu prea știau să 

răspundă ce presupune aceasta. M-am străduit – chiar și acum 

consider că nu am putut să fac atât cât aș fi vrut în materie de 
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comunicare, dar timpul nu îmi ajungea și nici atenția nu îmi era 

tot timpul concentrată pe domeniul acesta al comunicării. 

MC. Pas cu pas ați reușit, inclusiv cu celebrul capitol JAI – 

Justiție și Afaceri Interne.  

VP. Mie, ca negociator-șef, nu mi-a dat atât de multă bătaie de 

cap zona aceasta a JAI-ului, cât a dat după semnarea tratatului și 

după aderare. Pentru că una este să faci o compatibilizare tehnică, 

legislativă și alta este să o pui în aplicare. Și acum îi mulțumesc 

domnului Stoica pentru că practic am lucrat foarte aplicat și foarte 

conjugat atunci. Ca să trecem peste 2000 de legi a fost un efort 

absolut colosal. Iar în același timp trebuia să pregătim aplicarea 

legislației și a felului cum ne raportăm noi la asta. Vedem că și 

acum se spune că legislația este prea stufoasă, ori că este prea 

complicată. Lucrurile acestea au dat o anumită amprentă, 

deopotrivă vieții politice de la noi, cât și comportamentului nostru 

european, în sensul de a ne raporta la ceea ce doream. Eu voiam 

spre exemplu – cum dorea și Eminescu – să fie civilizație 

europeană la noi acasă.  

MC. Și autostradă până la Clujul dumneavoastră, până la 

Suceava mea și pe valea Oltului. 

VP. Era absolut obligatoriu, amintiți-vă, domnule Ministru 

Stoica, atunci când negociam, mai ales în 2002-2003, capitolele 

de piață internă, atunci s-a pus și problema autostrăzilor, mult mai 

acut, în afară de perioada când dumneavoastră erați în guvern, la 

sfârșitul anilor ’90. Era obligatoriu pentru că acestea erau structuri 

ale pieței, ori dacă noi nu dețineam aceste structuri, cum puteam 

să ne integrăm în piața internă a Uniunii Europene? Și 



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

33 
 

infrastructura de drumuri, de căi ferate, de transporturi, dar și 

infrastructura energetică. Dar din păcate, toate sunt, și la ora 

actuală, restante.  

MC. Dacă ați fi gazetar la „Timpul”, cum ați începe un 

articol despre clasa politică din România? Sau care ar fi ideea 

principală? 

VP. Aș începe obligatoriu cu îndemnul de a-l reciti pe 

Eminescu și în ceea ce privește jurnalismul, dar și privitor la 

filozofia și poetica lui, pentru că toate se completează. Le-aș 

aminti tuturor oamenilor politici, din toate partidele, ce spunea 

frecvent Eminescu: „ce politicieni sunt aceia care nu au cultură?” 

Și mă opresc aici, pentru că restul – putem să constatăm fiecare 

dintre noi.  

MC. Se întreba Eminescu: „spună-ni-se dacă cu asemenea 

Cameră și cu guvernul răsărit din ea, mai poate fi vorba despre o 

discuție serioasă? Dacă am numi-o bufonerie constituțională sau 

panglicărie parlamentară, cine s-ar supăra pe noi azi...”; ... mai 

ales astăzi 15 ianuarie 2020? (M. Eminescu, „Opera politică”, 

ediție îngrijită de Bucur Popescu, Petru Demetru Popescu). Cum 

ați decripta „pamblicăria parlamentară”? 

VS. Toate aceste tranzacții care se fac în Parlament, pe care 

le acuza și domnul Pușcaș, dincolo de ceea ce ar trebui să fie 

comportamentul firesc, normal, în acord cu doctrina fiecărui 

partid, toate astea fragilizează parlamentarismul și în același 

timp scad încrederea cetățeanului în democrație, ceea ce este 

foarte periculos. Până la urmă soluția este întoarcerea la 

cetățean. Anul trecut, 2019, a fost un moment în care românii 
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au avut un rol foarte important în schimbarea stării de lucruri, e 

bine să continue această voință de transformare a României 

care vine, în primul rând, de la cetățeni. Iar oamenii politici vor 

trebui să țină seamă, dacă nu, cu toții vor plăti, pentru că 

lucrurile sunt legate. Dar eu cred că cetățenii au puterea, mult 

mai mult decât guvernanții, să schimbe România.  

MC. „Iar poporul? Poporul tace, petrece timpul cu jucării, 

cu parăzi, cu intrări triumfale. Poporul care și-a vărsat 

sângele și aurul pentru a ține pe umere o politică nesocotită și 

criminală, va găsi în fraze jurnalistice, în laudele lingușitorilor 

săi, în panglicăriile demagogiei fățișe și a celei mascate, o 

despăgubire meritată, pentru pierderi reale și irecuperabile.” 

(M. Eminescu, „Opera politică”, ediție îngrijită de Bucur 

Popescu, Petru Demetru Popescu).)  

VS. Spuneam mai devreme că s-a schimbat ceva în cultura 

politică a cetățeanului. România nu mai este aceeași de la 

1870-1880. Avem cu adevărat cetățeni care înțeleg nevoile 

momentului și au fost activi. Nu mai avem mulțimea tăcută de 

care vorbește Eminescu. Din fericire, cetățenii nu mai sunt 

astăzi o simplă masă de manevră.  

MC. Aș vrea să discutăm acest subiect într-o ediție viitoare, 

despre administrație locală, consilii județene. Pana lui Eminescu 

nu iartă nimic.  Dar ce se întâmplă acum cu banii consiliilor 

județene, ai primăriilor, unde se duc? 

VS. Baza transformării politice a României este la nivelul 

comunităților locale. Consiliile locale, primarii, consiliile 

județene și președinții de consilii sunt mai importanți decât 
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parlamentarii și miniștrii. Dacă vom avea o structură politică 

solidă la nivel local, prosperitatea comunităților locale va fi mult 

mai rapidă. Există, de pildă, în Ardeal, câteva comunități – unele 

mai mari, altele mai mici – în care primarii, indiferent de 

culoarea politică, au demonstrat că dacă sunt buni gospodari, 

dacă știu să atragă fonduri europene, transformă comunitățile pe 

care le conduc. Acele exemple ar trebui să fie urmate și de restul 

comunităților din țară. Aici este aplicabil ceea ce eu numesc 

„principiul insulei”: când aluviunile încep să se depună și 

formează o insulă, la început e puțin instabilă, după aceea se 

consolidează. Dacă în jurul ei apar alte insule și dacă aceste 

insule se unesc și formează un pământ solid, atunci într-adevăr 

avem o lume în care ne putem simți normal. Eu sper că aceste 

comunități locale, care deocamdată sunt insule, se vor multiplica 

până vor acoperi toată România. Pentru că România se 

transformă – și nu doar prin acțiunea guvernamentală.  

MC. Dar nu prin pomeni electorale și nu prin faptul că după 

ce se schimbă primarul, se alege praful de ceea ce a fost 

înainte.  

VS. Așa este, e nevoie de continuitate, sunt proiecte care 

durează mulți ani și dacă ele se întrerup la jumătate și ne 

apucăm de altele, nu o să ajungem niciodată undeva. Iar asta 

este o problemă foarte veche în România. Începem multe 

lucruri și terminăm puține.  

MC. „Începem” – cei care sunt „la butoane”... 

VS. Cei care sunt „la butoane” greșesc mai mult decât 

ceilalți pentru că acele tipuri de erori au consecințe mult mai 
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grave, extinzându-se la nivelul întregii comunități. Dar să știți 

că păcatul acesta nu  este doar al oamenilor politici, ci al 

nostru, al tuturor românilor.  

MC. M-am gândit la „Micul Prinț” al lui Saint Exupéry, 

„Oamenii au dat uitării adevărul acesta. Tu însă nu trebuie să-l 

uiţi. Devii răspunzător de-a pururi pentru ceea ce ai îmblânzit. 

Tu eşti răspunzător pentru floarea ta.” Avem „insule”  în care 

au rămas câțiva oameni pentru că ceilalți au emigrat. Sunt 

telespectatorii noștri de la TVR Internațional, care ne 

urmăresc, dacă nu cumva sunt prea obosiți după atâta muncă 

– unii lucrează și sâmbăta, și duminica... 

VS. Eu vreau să vă felicit pentru că faceți o treabă foarte 

bună, dumneavoastră și TVR Internațional, pentru că românii 

de pretutindeni nu-și pierd nici limba, nici sentimentul 

apartenenței naționale, iar o emisiune precum a dumneavoastră 

creează o punte între aceste insule de românitate care sunt în 

toată lumea.  

MC. Dar încrederea în clasa politică din  România și-o mai 

pierd. Am luat fragmente din emisiuni de acum 10-15 ani și am 

constatat că au rămas valabile multe întrebări. 

VS. Oricât de critici ne putem raporta la România de astăzi 

– și avem multe motive să fim critici – eu cred că fiecare dintre 

noi are datoria să construiască și uneori românii din străinătate 

au construit mai mult decât cei dinăuntru pentru că resursele 

trimise de ei în țară au putut fi folosite de familii, de rudele lor. 

Dar avem nevoie de eforturi de construcție; critica e foarte 

bună pentru că ne ajută să eliminăm ce e rău, dar nu-i 



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

37 
 

suficientă. Spiritul critic fără construcție rămâne un exercițiu 

intelectual steril, mai ales când e vorba de politică și de 

construcția unei țări.  

MC. ă la Predica de pe Munte: „Fericiți cei Gândul m  duce 

ce flămânzesc și sunt însetați de dreptate, căci aceia se vor 

sătura. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate căci a lor este 

împărăția cerurilor” („Noul Testament. Evanghelia după 

Matei”, Cristian Bădiliță) 

VS. Da, pentru că în „Fericirile” din „Predica de pe munte” 

se regăsește un mod foarte profund de raportare a omului la 

fericire: fericirea nu este ceea ce ai, ci este ceea ce urmărești. 

Atunci când suntem suficient de dornici de dreptate, chiar dacă 

aceasta nu există acum, dorința noastră va duce în final la 

dreptate. Adică e nevoie de un drum către ceea ce ne dorim să 

avem. Vorbeam despre efortul de construcție, acesta este 

drumul pe care trebuie să îl avem, către ceea ce ne dorim.  

MC. Politica conservatoare a lui Mihai Eminescu, ideile lui 

conservatoare au găsit ecou la dumneavoastră? 

VS. Pe măsură ce am înaintat în vârstă am devenit tot mai 

conservator, așa încât astăzi spun că sunt liberal-conservator. E 

adevărat că nu sunt conservator în sensul în care era Eminescu 

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pentru că inclusiv 

conservatorismul s-a schimbat. Ca să folosesc o formulă 

utilizată și într-o carte scrisă cu prietenul meu Dragoș Aligică: 

există un conservatorism al schimbării. Adică avem niște cadre 

stabile, care au o anumită durată, rezistente în timp, dar în 

interiorul lor e mereu o mișcare și-o transformare. Schimbarea 
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nu poate fi oprită. Conservatorii n-au negat schimbarea, și n-au 

negat progresul. Nicolae Manolescu spune foarte bine despre 

Titu Maiorescu (atât de des citat cu ideea formelor fără fond) 

că dacă îl citim cu atenție pe Maiorescu, la fel ca pe Eminescu 

în publicistică, o să înțelegem că nu erau împotriva civilizației 

occidentale, nu erau împotriva progresului, doreau însă ca 

aceste valori să-și capete într-adevăr fondul în România. Și e 

nevoie pentru asta și de cultură, e nevoie și de educație, precum 

și de efortul de construcție de care vorbeam noi anterior. Să 

dăm formelor fondul necesar.  

MC. Vă invit, pe dumneavoastră, pe telespectatori dar și pe 

cititorii noștri, la o întâlnire cu Alex Ștefănescu. 

 

  



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

39 
 

Recuperarea lui Eminescu                                                       

– oglindă a identității românești –  

MC. Domnule Alex Ștefănescu, scriați dumneavoastră: „mai 

mult decât orice, mă miră faptul că Eminescu a existat”. Pe 

mine mă miră faptul că Eminescu este atât de actual și, dacă 

am lua articolele politice pe care le publica și le-am raporta la 

situația de acum, am zice că sunt proaspete.  

AȘ. Faptul că a înțeles atât de profund modul de viață din 

România, tot mă uimește, pentru că dacă scrii superficial 

despre ceea ce se vede imediat – despre tramvaie, despre cozi 

etc. – nu surprinzi esența. Eminescu a surprins esența. El avea 

o foarte mare dorință de cunoaștere, o sete de cunoaștere, chiar 

dacă expresia asta a devenit banală, dar la el chiar era un nesaț 

de a cunoaște. Să ne gândim că la 15-16 ani a plecat pe jos în 

Ardeal, la Alba Iulia și în alte părți, ca să vadă cum trăiesc, 

cum gândesc, ce variantă a limbii române vorbesc românii de 

acolo. Zona aceea nu făcea parte atunci din România, dar 

Eminescu simțea că este românitate și dorea să o cunoască. Aș 

vrea să văd câți tineri de azi au această dorință de a abandona, 

de exemplu, jocurile pe calculator și a socializa la modul real 

cu semeni ai lor. Eminescu a dorit să vadă cum sunt oamenii 

din neamul pe care îl iubește, neamul lui, de aceea s-a dus cu 

caiete și cu creioane; curiozitatea lui nu era așa autohtonistă, 

exclusivă, ci una universală, în legătură cu orice. Țin minte că 

m-am mirat foarte tare descoperind un text pe care nu îl știam: 

când era la Viena student, unde a stat 3 ani, unde a cunoscut-o 

și pe Veronica Micle, făcea parte dintr-o asociație a tinerilor 
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studenți de acolo și fiecare ținea câte o prelegere, iar lui i-a 

venit rândul să țină o prelegere despre Polonia. A rămas o 

întreagă broșură scrisă de el, de mână, despre istoria, cultura, 

literatură, despre luptele politice din Polonia contemporană cu 

el. Este ceva uimitor. La „Junimea” în 1876, a ținut o prelegere 

foarte atent ascultată de elita intelectuală, despre influența 

Imperiului Austro-Ungar asupra Țărilor Române. Este o 

cercetare despre istoria și filosofia culturii de mare anvergură, 

iar el s-a ridicat la cel mai înalt nivel. Pasiunea lui pentru 

publicistica politică vine și din această viziune completă asupra 

existenței, nu era doar poet, era un om complet, iar aceasta se 

simte în poezie desigur.  

MC. 7-8 ani ați lucrat – spuneați – cu viața lui Mihai 

Eminescu, nu cu biografia lui, ci cu viața lui. Și atunci, dincolo 

de antumele și postumele lui Mihai Eminescu, rămâne 

publicistica lui, care este atât de actuală, dureros de actuală.  

AȘ. Ca să scriu aceste două volume, „Eminescu, poem cu 

poem. La o nouă lectură”,  o carte despre antumele și alta despre 

postumele lui Eminescu, am citit opera lui și tot ce s-a scris despre 

el, timp de 7-8 ani. Practic am făcut o baie de frumusețe literară și 

am trăit foarte intens, fiindu-mi foarte greu apoi să revin la viața 

obișnuită din România, care e lipsită de farmecul pe care îl avea 

gândirea lui Eminescu. Eu am vizitat – cum zice Ion Barbu – 

„castelul de gheață” al gândirii lui Eminescu – prin faptul că am 

citit manuscrisele. Mulți mă întrebau de ce trebuie să mă chinui să 

descifrez manuscrisele, când există de multă vreme ediții în care 

aceste texte au fost descifrate și transcrise. Dar eu citisem deja 
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edițiile acelea, acum citeam manuscrisele pentru că aici puteam 

vedea cum se răzgândea Eminescu. Este formidabil – în ediția lui 

Perpessicius, vezi, de pildă, rezultatele efortului de creație: cum se 

creează un text și cum gândea el efectiv, asiști la actul gândirii. 

Sunt multe de spus. De pildă principala facultate intelectuală a lui 

cred că era bunul gust, nu talentul literar. De fapt, nici nu era un 

autor talentat, ci un geniu. Talentul înseamnă mai mult darul de a 

improviza repede poezii, de a găsi repede metafore. Eminescu își 

oferea singur 10-15 variante și apoi alegea. Aici intra în funcțiune 

bunul gust care era desăvârșit.  

MC. „Greșelile în politică sunt crime, pentru că în urma lor 

suferă milioane de oameni nevinovați, se împiedică dezvoltarea 

unei țări întregi” (M. Eminescu, „Opera politică”, ediție îngrijită 

de Bucur Popescu, Petru Demetru Popescu). 

AȘ. În adolescență mă gândeam că atunci când ești scriitor, 

nu scrii cu un singur stilou, ci simultan cu mii de stilouri, pentru 

că textul ajunge la mii de oameni și o greșeală făcută aici în text, 

se amplifică de mii de ori. La fel și în politică, desigur. Și aici 

vedem reverberând sentimentul responsabilității lui Eminescu; îi 

păsa de tot ce se întâmplă în țara lui și lua apărarea țării ori de 

câte ori era nevoie. Dar repet: nu era un autohtonist, nu era un 

xenofob. Toate acestea au fost inventate ca să fie minimalizat. 

Cum să fie un autohtonist un om care a studiat (și a fost un 

student strălucit) și la Viena și la Berlin, care cunoștea cultura 

occidentală, filosofia timpului lui, filosofia antică, care avea în 

„Panorama deșertăciunilor” o reprezentare succesivă a tuturor 

civilizațiilor, ridicate și decăzute în istorie, de-a lungul a mii de 
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ani. Un alt aspect care m-a impresionat să îl citesc în manuscris, 

în „Panorama deșertăciunilor”, poate cel mai amplu poem din 

literatura română, e faptul că poemul a fost scris pe un caiet de 

student, la Viena, în timp ce asculta cursurile de istorie 

universală; profesorul spunea ce făceau egiptenii, își nota 

aceasta, iar alături își imagina în versuri viața din timpul acela. 

Mă întrebam: oare profesorul acela (al cărui nume nu s-a mai 

păstrat în istorie) știa că printre studenții lui e și un poet genial 

care transformă instantaneu informațiile de la el în poezie? 

Formidabil !  

MC. „În educație și cultură – scria Eminescu – un deziderat 

salutar pentru eradicarea derapării politice nefaste pentru țara 

noastră, este ridicarea gradului de cultură al poporului, implicit 

al politicienilor.” (M. Eminescu, „Opera politică”, ediție îngrijită 

de Bucur Popescu, Petru Demetru Popescu). 

AȘ. El avea o cultură de intelectual de elită al vremii lui, dar 

era totodată și un bun cunoscător al culturii populare. De asta 

se și înțelegea atât de bine cu Ion Creangă. El vede dezvoltarea 

unei țări în mod organic, nu prin intervenții brutale. Pot fi și 

influențe, dar ele trebuie asimilate armonios. 

MC. Domnule Alex Ștefănescu, totuși, timpul pe care l-ar fi 

făcut Eminescu azi, dacă venea de la Iași la București, este 

același ca și cel de acum un secol. 

AȘ. Chiar făcea cu trenul cu câteva minute mai puțin decât 

facem noi azi, pentru că atunci trenul funcționa perfect. Și încă 

ceva, odată Veronica Micle a venit la București să-l vadă, 

neștiind că el plecase deja la Constanța și am văzut un schimb 



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

43 
 

de scrisori în care scria: în după-amiaza asta n-a venit 

scrisoarea ta, ceea ce înseamnă că nu ai pus-o de dimineață la 

poștă, ci după-amiază, deci o s-o primesc mâine. Poșta era 

ridicată de două ori pe zi, venea în mod riguros, pe când acum 

nici într-o săptămână nu ești sigur că ajunge scrisoarea. Mă 

bucur că ați deschis discuția cu trenul, sunt două lucruri de 

spus. S-au făcut și atunci abuzuri – oamenii politici au făcut 

abuzuri; de exemplu, au obținut comenzi de stat și tot felul de 

întreprinzători au profitat de banii statului și au dat mărfuri de 

calitate proastă, lucruri care au ieșit la iveală într-o anchetă. 

Fac aici o paranteză: Titu Maiorescu a ținut un discurs 

extraordinar pe această temă, în Parlamentul României, discurs 

aplaudat și de cei din opoziție pentru talentul formidabil. De 

unde știm asta, pentru că nu erau aparate de înregistrat sunetul 

pe vremea aceea, dar erau stenografe care scriau nu numai 

perfect cuvintele, dar și reacțiile, și scriau „aplauze”, precum și 

cine aplaudă. Deci, iată ce lume era aceea, ce noblețe avea, o 

lume în care un discurs necruțător, prin care îi denunța pe 

liberali că au profitat de banii publici, ajunsese să fie aplaudat 

și de liberali pentru frumusețea logică a discursului. Revenind, 

mai trebuie spus ceva: în „Doina” lui celebră, care este și ea o 

poezie de mare valoare, spune printre altele: „Și cum vin cu 

drum de fier/ Toate cântecele pier”. Deci, deplânge faptul că 

șantierele care se fac pentru a construi o cale ferată, cu 

zgomotul, poluarea, haosul, defrișările – alungă urșii, fug 

păsările, e un dezastru – deplângea mai ales faptul că un astfel 

de drum de fier îl făcea un consorțiu german și de aici aparența 

că el e împotriva germanilor. Ei bine, nu! Cea mai bună dovadă 
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împotriva celor care îl acuză de antiprogresism, este faptul că 

exact în perioada când a publicat „Doina”, în ziarul „Timpul” 

Eminescu pleda pentru calea ferată. Deci erau două planuri de 

gândire: în plan practic ne trebuie cale ferată, o facem, dar în plan 

poetic deplângem faptul că ea distruge natura. Sunt două registre 

de trăire omenească. Și eu regret de exemplu că nu mai mergem 

cu trăsura; ce frumos e să mergi cu trăsura, să te poți uita la 

peisajul din jur – dacă ești la volan nu apuci să vezi mai nimic.  

MC. Dacă venim cu trenul de la Iași la București, parcă am 

merge cu trăsura. 

AȘ. Da, bună gluma, mai ales că aveți și dreptate. Pe 

vremea aceea era varianta să facem o cale ferată mai îngustă 

decât în occident, iar Eminescu a insistat să o facem exact 

precum cea din occident – pentru a fi compatibilă. În Primul 

Război Mondial, când conducerea țării s-a refugiat la Iași și 

când trebuiau aduse diverse mărfuri din străinătate, s-a văzut ce 

bine este să avem o cale ferată compatibilă cu cele occidentale. 

Iar în revista „Timpul” Eminescu demonstrează de ce este 

importantă calea ferată și face un calcul cu competențe demne 

de un mare economist: cât ne costă să ducem niște saci cu grâu 

la Veneția cu carul cu boi, câți bani obținem, cât pierdem din  

cauza transportului și că ne alegem cu un câștig mic, și cât de 

mult am câștiga dacă am duce totul cu trenul. Eminescu era din 

punct de vedere economic de partea căii ferate moderne, iar în 

poezie, deplângea, din perspectiva unui om care iubește natura, 

faptul că se produce și un dezechilibru ecologic – cum am 

spune noi astăzi.  
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MC. Revin la constatarea că trenul face mai mult acum decât 

făcea atunci; cum se poate așa ceva? 

AȘ. Pentru că dezvoltarea noastră istorică a fost întreruptă 

brutal în 1945 prin instaurarea comunismului.  

MC. Bine, dar au trecut 30 de ani după căderea comunismului, 

oare chiar avem nevoie de un țap ispășitor sau cauza este alta și 

refuzăm să o vedem? 

AȘ. Aici aveți dreptate – ce mult blochează dezvoltarea unei 

țări oamenii politici! Nu românii sunt leneși, românii vor să 

muncească, vor să facă, dovadă că de asta se și duc în străinătate. 

Aici, acasă sunt atâtea de făcut, dar nimeni nu captează această 

forță de muncă. Se duc săracii acolo unde este nevoie de ei; ar 

sta aici dacă ar putea. Dar cum să stea, dacă totul este blocat de o 

politică complet dezastruoasă a unor oameni cărora nu le pasă de 

România și care urmăresc să obțină tot felul de avantaje. Este o 

crimă ce se întâmplă, o chesiune de neiertat. Eminescu, dacă 

trăia azi, de mult ar fi fost pus la zid, pentru că el n-ar fi tăcut. N-

a tăcut nici când a fost vorba de erori sau de abuzuri făcute de 

tovarășii lui de partid, pe vremea aceea. A spus și despre ei în 

ziarul „Timpul” – de asta a și devenit indezirabil la un moment 

dat la acel ziar, unde a muncit enorm, de la finele lui 1877 până 

aproape de sfârșitul vieții. Vreau să mai amintesc și faptul că 

Eminescu a colaborat la mai multe publicații, dar într-un mod 

foarte vizibil; la „Curierul de Iași” a muncit în 1876, an în care 

Titu Maiorescu și-a pierdut postul de Ministru al Educației, și el 

fusese cel care îl numise pe Eminescu revizor școlar pentru două 

județe – Iași și Vaslui, mi se pare; erau diferențe între organizarea 
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administrativă de atunci și acum – și era un revizor foarte exigent, 

mai exigent decât își dorea chiar ministrul, iar un liberal – 

Dumitru Fotino – l-a dat în judecată pentru că la Biblioteca din 

Iași, unde fusese, lipseau niște cărți, dar lipseau la modul real, 

pentru că Eminescu avea obiceiul să-și ia pentru lectură acasă câte 

un raft întreg de cărți, el nu lua doar câte una, le citea, le aducea 

înapoi și lua alt raft. De altfel, chiar instanța a dovedit până la 

urmă că era nevinovat. Dar în acest an nefast  pentru Eminescu, 

1876, pierzând postul de revizor și neavând din ce să trăiască, se 

angajează  la „Curierul de Iași” unde făcea totul.  

MC. „Nu poate fi o politică bună fără finanțe bune. O rea și 

neregulată situație financiară a unei țări nu se poate îndrepta 

numai cu fraze și epitete banale, ci cu introducerea regularității și 

ordinii reale în visterie.” (M. Eminescu, „Opera politică”, ediție 

îngrijită de Bucur Popescu, Petru Demetru Popescu). 

AȘ. Pentru cei care încă mai cred că Eminescu era doar un 

visător, trebuie să își revizuiască opinia asta fals promovată. El 

avea o priză extrem de bună la realitate, înțelegea foarte bine 

lucrurile, iar tot ceea ce spune este valabil și acum, într-adevăr. 

Oamenii politici ar trebuie să facă seminarii cu publicistica lui 

Eminescu, să învețe câte ceva de la el, inclusiv modul cum 

apăra interesele României în relațiile cu alte state. Și eu sunt nu 

doar mulțumit, ci chiar încântat că facem parte din Uniunea 

Europeană, ca orice român care înțelege cât de cât ceva din 

lumea asta, dar nu mă încântă deloc modul obedient în care 

sunt acceptate toate pretențiile Uniunii. Pentru că și acolo sunt 

oameni, și acolo sunt conflicte de interese, de aceea noi trebuie 
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să ne apărăm interesele noastre, nu într-un mod dogmatic sau 

agresiv, ci rațional; noi reprezentăm România, nu pe alții. Dacă 

ne vom muta în altă țară și o să avem cetățenia acelei țări, vom 

apăra interesele ei. Asta făcea Eminescu și asta i se contestă. 

De fapt, în România, de-a lungul istoriei, toți oamenii care și-

au iubit țara au fost pedepsiți de cetățeni. În România este 

periculos să îți iubești țara. Eminescu nu era naționalist 

fundamentalist, nu era xenofob. Cum să fie xenofob el care 

vorbea germana și traducea din germană, el care a învățat 

sanscrita special ca să poată traduce direct din sanscrită Rig 

Veda, el care știa franceza (scrisorile către Veronica sunt în 

franceză). Iar azi ne uităm la politicieni rudimentari care nu știu 

nici limba română – sunt ei patrioți? Apără ei interesele țării 

noastre? Eminescu era un om luminat, un om de Renaștere. În 

mintea lui cultivată nu încăpeau lucruri atât de meschine. El era 

reprezentativ pentru ideea de om. Ar fi bine dacă toți oamenii 

de pe planetă ar avea ținuta lui.  

MC. De ce suntem aici după 30 de ani? Infrastructură, 

educație, spitale?  

AȘ. Eu am o explicație. În mod sigur nu din cauza românilor. 

Îi suspectez pe cei care au condus țara atâta timp că au vrut ca 

populația să nu aibă educație politică, să nu înțeleagă ce se 

întâmplă.  

MC. N-a ținut cont nici atunci clasa politică de ce scria 

Eminescu. 

AȘ. Nu! N-au ținut seama. Eminescu avea o legitimație care 

îi dădea voie să asiste la ședințele Parlamentului. Se ducea 
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acolo conștiincios, au rămas carnetele pe care își lua notițele. 

Pe urmă scria și pleda cu înflăcărare pentru anumite legi, sau 

împotriva altor legi, dar nu ținea nimeni seama de nimic. Doar 

îl foloseau ca muniție în lupta politică, între ei, dar nu îi 

interesa cu adevărat ce se întâmplă cu România.  

MC. Spuneați despre clasa politică, despre oamenii politici 

că ar trebui să aibă vocație. Dar ce mai trebuie în afară de 

vocație și de dragoste de țară? 

AȘ. Din păcate, oamenii politici în general, în toată lumea, 

nu strălucesc prin inteligență; de ce? Pentru că cei care au ceva 

valoros de făcut pe lumea asta – muzică, literatură, matematică 

etc. – nu renunță la vocația lor. Iar în politică se strâng de 

foarte multe ori oameni care au eșuat în alte domenii. Dar de 

fapt ar trebui promovați ca oameni politici doar cei care au 

talent în domeniu; există și o vocație de om politic. Am avut și 

noi oameni politici de mare valoare – să ne gândim la 

Titulescu. Sau Spiru Haret, un adevărat clarvăzător, care a 

făcut o reformă a învățământului atât de bine gândită, încât a 

rezistat și după instaurarea comunismului vreo 15 ani. Un om 

cu vocație poate rămâne în istorie prin acțiunea politică. 

Corneliu Coposu mi-a spus odată: „toți se plâng că lucrurile 

merg prost în România. Pentru un om care vrea să se afirme 

este minunat pentru că ai ce face. Dacă reformezi învățământul 

rămâi în istorie, dacă reformezi medicina rămâi în istorie. În 

America, de exemplu, cum să rămâi în istorie când totul e pus 

la punct?” Din perspectiva lui, dificultățile trebuiau privite ca o 

ocazie pentru un om de a se afirma.  
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MC. Ce ne-ar zice Eminescu dacă astăzi și-ar pregăti 

articolul politic despre timpurile noastre? 

AȘ. În primul rând e sigur că nu ar scrie ceva improvizat. 

Deci o caracteristică a gândirii lui Eminescu este că nu putea să 

se adapteze pentru subiecte minore și subiecte majore. 

Mașinăria gândirii lui formidabile funcționa la maxim chiar și 

pentru lucrurile minore, de exemplu să răspundă printr-o notă 

unui adversar de idei. Această inadecvare a lui la importanța 

subiectului mi-a plăcut întotdeauna. Deci, și dacă ar scrie 

despre ce se întâmplă azi în România, ar scrie cu toată 

seriozitatea, cu toată gravitatea, și-ar mobiliza și expresivitatea 

formidabilă a scrisului lui și cred că ar întrezări un început de 

îmbunătățire în situația politică din România. Eminescu nu era 

un negativist, ci un om responsabil, avea exigențe înalte, dar 

știa să încurajeze ceva care poate duce România la o salvare. 

Pentru că eu consider că România renaște în momentul de față 

– și cred sincer, nu spun așa doar demagogic – mă duc prin țară 

și văd. Dar la nivelul conducerii ei stă rău de tot. Românii au 

vitalitate și folosesc orice moment de libertate. Între cele două 

războaie mondiale, în 20 de ani au făcut cât alții în 200 în toate 

domeniile: muzică, matematică, arhitectură, literatură, biologie, 

medicină – formidabil!  

MC. Și dacă ar fi vrut să meargă în Ardeal cu trenul, așa 

cum a mers el când era copil la 16 ani, nu s-ar fi săturat de cât 

avea de mers?  

AȘ. L-ar fi luat Traian Vuia sau Aurel Vlaicu dacă se grăbea. 

Vedeți, românii tot atunci aveau și vocația zborului – câte 
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făceau! Se duceau în competiții directe cu cei din Franța, din 

Germania. Românii au o efervescență aparte. Politicienii sunt cei 

care mortifică viața din România. Dacă ar scrie un articol astăzi 

Eminescu, ar vedea că în România, la nivelul conducerii politice 

se simte un început de îmbunătățire și ar încuraja direcția asta, 

pentru că el dorea binele țării, nu să se remarce prin articole 

negativiste. Chiar voia binele țării noastre! 
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Eminescu despre educație, cultură, valori 

MC. Mergem mai departe cu exercițiul nostru pe tema: ce 

ar scrie astăzi Eminescu despre noi, despre viața politică, 

despre ce se întâmplă în România. Următorii invitați vin din 

zona parlamentară și din cea a administrației locale: un 

senator și un primar. Doamna Ecaterina Andronescu, social-

democrat de la intrarea în politică, cu cele mai multe mandate 

la Ministerul Educației.  

EA. Mulțumesc pentru invitație. Cred că fiecare om trebuie 

să facă ceea ce are de făcut, din convingere, pentru că altfel ne-

am pierde credibilitatea. Iar eu ca profesor, nu mă pot duce în 

fața studenților mei să vorbesc despre lucrurile în care nu cred. 

Ceea ce le predau lor e o materie cu foarte multă știință și am 

învățat lecția de acolo: dacă lor le spun lucruri pe care știu că le 

putem și face, nu cred că poate fi altfel când sunt invitată să 

vorbesc publicului larg. 

MC. De asemenea, în această seară, cu noi este și primarul 

Orașului Sinaia, „Perla Carpaților”. Domnule Vlad Oprea, 

bună seara, prezența dumneavoastră mă bucură. 

VO: Mulțumesc pentru invitație !  

EA. Despre Sinaia trebuie să spunem că este un fel de perlă a 

țării noastre, una dintre cele mai căutate stațiuni din România. 

Domnul Oprea e primarul unui oraș extrem de important pentru 

România dacă ne gândim că a fost ales de Regele Carol I pentru a 

construi Castelul Peleș, reședința sa de vară.  
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MC. De asemenea, domnule primar, și dumneavoastră 

sunteți fidel liniei politice pe care o urmați. 

VO. Da, încă din 1999, când am intrat în politică, am rămas 

în Partidul Național Liberal. 

MC. Să vorbim despre o instituție de reper în învățământul 

universitar din România – Universitatea Politehnică din București, 

de asemenea, despre un oraș inteligent. Sinaia a devenit oraș smart 

și aveți un logo foarte interesant „Aici. Acum”.  

VO. Da, este un logo de foarte mare actualitate: „Aici și 

acum, Primăria Sinaia”! Eu cred că suntem permanent la 

dispoziția cetățenilor, a oamenilor, pentru toate problemele lor, 

iar acestea pot fi rezolvate. Legat de titlul de oraș smart, nu ne-

am propus acest lucru pentru că este la modă. Prin  acest 

concept dorim să ajutăm la creșterea calității vieții locuitorilor 

din Sinaia, iar pentru noi este aspectul cel mai important.  

EA. Trebuie să spunem și că astăzi omenirea este împinsă în 

evoluția ei de tehnologie. Practic, gândiți-vă ce am face dacă 

nu am avea telefonul care ne aduce atât de multe informații și 

ne ajută să rezolvăm atât de multe lucruri. Am deprins o 

dependență de un instrument al tehnologiei. Dumneavoastră, 

prin faptul că faceți un oraș smart, am putea spune că realizați 

perla coroanei în materie de smart.  

MC. Spunea Eminescu: „Educația e cultura caracterului. 

Cultura e educația minții. Educația este formatoare de caractere și 

de moravuri bune.” (M. Eminescu, „Opera politică”, ediție 

îngrijită de Bucur Popescu, Petru Demetru Popescu).Ce ar 
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scrie astăzi Mihai Eminescu despre educație în România și 

despre clasamentele cu analfabetismul funcțional? 

EA. Dacă ar scrie astăzi, ar scrie la fel. Eminescu a fost 

numit de Ministrul Educației din vremea aceea, Titu Maiorescu, 

revizor școlar pe două județe, Vaslui și Iași. În aceste județe 

erau 152 de școli, iar Eminescu avea obligația să le inspecteze. 

A făcut câte două inspecții, timp de un an de zile, de fiecare 

dată finalizate cu rapoarte extrem de exacte și a notat ce nu 

mergea. A constatat că nu întotdeauna profesorii explicau 

elevilor ca ei să înțeleagă și a subliniat că nimic nu are trăinicie 

dacă e doar memorat. A fost preocupat, deopotrivă, de viața 

profesorilor și de viața elevilor. Îi critica pe primari și pe 

prefecți pentru că nu se ocupau suficient de mult de școli. 

Astăzi, am mai putea spune lucrurile acestea, sunt multe școli 

care nu au încă ceea ce le trebuie. De asemenea, poate ne citesc 

și unii dintre inspectorii școlari și le recomand să nu uite că 

Eminescu, într-un an de zile, ca revizor școlar – un fel de 

inspector de astăzi – a inspectat de două ori cele 152 de școli.  

MC: Din postul de revizor a fost nevoit să plece din cauza 

acelui scandal al cărților de la bibliotecă, dar poate nu scria 

cele 46 de manuscrise, dacă rămânea să fie numai revizor 

școlar. Constata Eminescu: „consiliile județene au fonduri 

proprii și le folosesc în scopuri personale, pentru rude, slujbe 

județene pentru copii, pentru burse în străinătate.”(M. 

Eminescu, „Opera politică”, ediție îngrijită de Bucur Popescu, 

Petru Demetru Popescu). Și tot el mai spunea „nu poate fi o 

politică administrativă bună, fără finanțe”.  



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

54 
 

VO. Categoric, foarte multe dintre lucrurile pe care le spunea 

Eminescu sunt de actualitate, dar nu putem generaliza. Și eu nu 

cred că în toate Consiliile Județene, în toate Primăriile, se 

întâmplă așa ceva. Primarii se deosebesc de ceilalți oameni 

politici aleși, de deputați și senatori, pentru că sunt aleși în mod 

direct de către oameni, iar dacă nu realizează ce au promis, peste 

4 ani nu vor mai avea șansa să-i convingă pe oameni. Iar această 

situație este un factor de responsabilizare mult mai puternic decât 

în cazul restului oamenilor politici. Și sigur, fără finanțe, fără bani 

nu poți să dezvolți o comunitate locală. Am avut acum câțiva ani 

de zile chiar o controversă, o problemă cu ANAF-ul (Agenția 

Națională de Administrare Fiscală) pentru că noi, ca administrație 

publică locală, din momentul în care am intrat în Uniunea 

Europeană aveam dreptul să deducem TVA-ul pentru activitățile 

având caracter economic și care produceau plus-valoare. Iar 

ANAF-ul a venit în control și ne-a imputat o sumă destul de mare, 

de aproape 1.5 milioane de euro, pe care ne-a cerut să o dăm 

înapoi. Evident, am mers mai departe, am avut o întâlnire cu 

conducerea Ministerului de Finanțe, dar un director, șefa direcției 

TVA din Minister, spunea „administrațiile trebuie să facă 

afaceri?” I-am răspuns, „nu, nu trebuie să facă afaceri, dar dați-mi 

bugetul de care am nevoie și atunci nu mai sunt nevoit să fac 

afaceri”. Pentru că altfel nu ai cum să dezvolți o zonă comunitară. 

Iar mie nu îmi place să stau cu mâna întinsă la guvern, care poate 

are, dar poate nu are posibilitatea să ajute. Am mers în instanță, 

am câștigat și am recuperat banii. Da, revenind la ce spunea 

Eminescu, e foarte important să ai bani la dispoziție pentru a 

dezvolta o localitate.   
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Motive de optimism:                                                             

virtuți românești pentru renaștere națională 

MC. Aceleași întrebări le-am pus și altor politicieni, euro-

parlamentari. Mai întâi să urmărim răspunsurile Președintelui 

Grupului „Renew Europe”, din Parlamentul European, domnul 

Dacian Cioloș:  

DC. Opera lui Eminescu este de actualitate și astăzi, iar eu 

sunt convins că o să fie de actualitate și în viitor. Eminescu a 

fost un geniu, iar un geniu se duce la rădăcina lucrurilor, nu le 

privește doar la suprafață. Iar când mergi la esențe, înțelegi 

lucrurile în profunzimea lor, indiferent în ce epocă analizezi 

realitatea. Opera lui Eminescu a dăinuit și este un indicator: pe 

astfel de valori noi ne putem construi și reconstrui în orice 

epocă. Referitor la ce ar scrie Eminescu despre clasa politică pe 

care o avem astăzi, cred că nu ar trebui să schimbe prea multe 

cuvinte, pentru că, din păcate sau din fericire, societatea 

noastră evoluează circular, în spirală cumva. Facem aceleași 

greșeli. Aproape fiecare generație are nevoie să treacă prin 

aceleași erori, pentru că doar atunci când înveți din greșelile 

proprii înveți cu adevărat. De la ceilalți, de la cei din jur, de la 

înaintașii tăi poți să te inspiri, eventual. Poate că așa e natura 

umană, până când nu simți „pe pielea ta”, nu înveți lecția.  

Acesta cred că e motivul principal pentru care citim în mod 

repetat aceeași istorie. Important este, cred, și să recunoaștem 

atunci când am făcut greșeli, să învățăm din acestea. Dar mă uit 

în jur și văd foarte mult orgoliu care opturează capacitatea de a 
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accepta greșelile și de a învăța din ele pentru a merge mai 

departe. Educația, sănătatea, infrastructura sunt soclul pe care 

poți să construiești și material, dar și spiritual, iar noi avem 

nevoie de ambele. Din păcate noi vorbim foarte mult acum de 

infrastructură, de clădiri, de școli, de spitale – și într-adevăr 

avem nevoie de ele, la fel cum avem nevoie și de drumuri, de 

căi ferate, de trenuri care să meargă mai repede – dar ele sunt 

legate. Sănătatea, educația sunt serviciile de bază de la care 

pornești și începi să cultivi încrederea în sine. Atâta timp cât nu 

te simți capabil să te descurci în lume, să înțelegi ce se întâmplă în 

jurul tău (aspect conferit de educație), atâta timp cât nu ai 

minima siguranță că poți  fi ajutat, vindecat, atunci când ai 

probleme de sănătate, tu sau apropiații tăi, atunci trăiești mai 

degrabă în subzistență decât în felul natural în care merită să-ți 

trăiești propria viață.   

La noi, din păcate, s-a făcut foarte multă politică fără a se 

ține cont de interesul general și interesul public. Mulți oameni 

au intrat în politică în ultimii ani pentru a-și apăra propriile 

afaceri, pentru a-și susține grupuri de interese, nu pentru a se 

gândi la binele general. Și cred că asta e geșeala cea mai mare. 

Problema e atunci când premeditezi o greșeală. Fiindcă dacă 

înveți din greșeli, poți să evoluezi.  

MC. Ce ar scrie Eminescu despre situația agriculturii din 

România pentru că el îl iubea pe țăranul român? 

DC. Față de vremea lui Eminescu, agricultura, din păcate aș 

spune, nu mai are o cultură a ruralului, ca pe atunci. Chiar dacă 

din punct de vedere tehnic, tehnologic, agricultura a evoluat în 
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multe locuri, s-a pierdut esența ruralului: bunul-simț pe care îl 

aveam la țară. Și de asta cred că avem mare nevoie, pentru că 

în societatea noastră, dincolo de alimente cu gust, dincolo de 

alimente sănătoase, avem nevoie și de oameni cu bun gust și de 

oameni sănătoși. Într-o vreme ruralul asigura această fundație a 

societății românești. Chiar dacă din punct de vedere tehnologic 

agricultura a evoluat, evoluția aceasta n-a fost făcută cu cap, 

pentru că sunt zone aflate în același grad de sărăcie pe care o 

vedeam cu secole în urmă, sigur, raportat la ceea ce înseamnă 

sărăcie astăzi.  

Problemele mediului rural nu vin doar de la centru, dar ceea 

ce s-a întâmplat la centru a dus la depopularea satelor. Cei care  

ar putea să facă proiecte, să își pună în valoare ideile, din 

păcate nu mai sunt aici, foarte mulți dintre ei au plecat să-și 

caute șanse mai bune în altă parte. Iar în mediul rural, în foarte 

multe dintre acele zone care acum sunt sărace și date uitării, 

avem persoane vârstnice sau oameni fără resurse. Iar acești 

oameni devin o pradă ușoară pentru felul cum se face la noi 

politică, adică acel tip de politică clientelară, prin care 

urmărești să ajungi la putere ca să drenezi banul public, să-ți 

rezolvi probleme, fără să-ți pese de oameni.  

De aceea cred că o reformă a societății românești în momentul 

de față nu se poate face fără a lua în considerare diaspora. Dacă 

vom avea capacitatea ca prin voința noastră de a schimba 

lucrurile aici și prin dinamismul nostru să-i atragem și pe cei 

care sunt deja dinamici, dar s-au dus să își facă o viață mai 
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bună în altă parte, atunci cu siguranță primul beneficiar va fi 

mediul rural, pentru că de acolo au plecat foarte multe valori.  

MC. Când visteria e goală – remarca Eminescu – restul 

sunt vorbe fără fond, folosite în campanii electorale.  

DC. Ne întoarcem tot la educație și la bunul simț. Vorbim 

despre cinste, onestitate și competență, aceleași lucruri doar 

exprimate în variantă modernă, până la urmă cinstea e legată de 

bunul simț și competența de educație. Dacă am avea oameni cu 

astfel de virtuți, puși la conducerea visteriei, atunci ar fi și mai 

multe resurse.  

Dacă e să ne referim la fondurile europene – nu valorificăm 

fondurile europene pe care le primim, din aceleași motive 

pentru care risipim și banii noștri pe care îi avem deja în 

visterie. Despre risipa banilor noștri nu ne-a întrebat nimeni, 

dar eu sper ca de acum încolo să-i întrebe alegătorii pe cei pe 

care i-au ales, cum cheltuie banii. De ce, deși au fost bani în 

visterie, nu avem străzi, spitale și școli? Iar în ce privește 

fondurile care vin de la Uniunea Europeană, de multe ori nu le 

cheltuim pentru că acolo sunt ochii care se uită la felul cum 

sunt folosiți banii.  

Din această cauză sunt mulți capi ai administrației centrale 

și locale care preferă să îi lase deoparte decât să  dea socoteală 

celor care trimit acei bani. Preferă să se concentreze doar pe 

visteria locală internă, unde, din păcate, nu i-a prea întrebat 

lumea până acum de ce și cum au risipit banii. Sunt lucruri care 

se schimbă deja în România și eu sunt convins că ele progresează 
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odată cu noile generații. Acestea s-au născut sau au fost educate 

în afara regimului comunist care ne-a învățat că altfel nu se 

poate sau că trebuie să asculți de ceea ce ți se dictează. Chiar și 

în educație să asculți de ceea ce îți spune altul îți induce ideea 

că tu nu ai voie să gândești; și din păcate avem foarte mulți 

oameni care ascultă doar de alții și n-au curajul să-și exprime 

propria opinie.  

Văd la generațiile tinere oameni care își asumă responsabilități 

chiar de la o vârstă mai fragedă. Eu îi cunosc pe acești oameni. 

Evident, sunt și alții care îmi spun că generațiile noi sunt mai 

superficiale, mai nepăsătoare; dar eu văd acolo un potențial de 

creativitate. Și tot de noi o să țină, de felul în care vom redefini 

educația. Ceea ce vedem ca indiferență și superficialitate, să 

transformăm în creativitate. Și să dăm acestor tineri curajul de 

a spune ceea ce cred și de a pune în practică. Există speranță 

pentru că foarte mulți oameni se trezesc, avem o generație 

tânără care ne împinge să ne recunoaștem greșelile și să 

schimbăm lucrurile în jur. Există speranță pentru că văd tot mai 

mulți oameni care își asumă propriul destin, fenomen care se 

întâmplă de mai bine de 15 ani, chiar dacă, din păcate, foarte 

mulți au plecat – și asta e o asumare de destin până la urmă, de 

destin individual. Dar lucrul bun este că în ultimii ani ne 

asumăm și destinul colectiv, nu doar pe cel individual; și din 

acel moment putem vedea transformări mai profunde în 

societatea noastră.  
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Despre duhul din lampă sau vraja visteriei ordonate: 

viziuni și modele durabile ale schimbării pozitive 

MC. Vorbeam despre visterie, când visteria e goală ești 

obligat să găsești soluții. 

EA. În mod categoric da, eu nu cred că poți să trăiești fără 

bani, poate doar la limita supraviețuirii, iar fondurile europene 

pentru vremurile acestea pe care le trăim, reprezintă una dintre 

soluții. Universitatea mea, Politehnica din București, a fost 

beneficiar la un nivel foarte ridicat, pentru că am reușit să 

construim două clădiri cu 7 etaje, două institute de cercetare, 

unul dedicat exclusiv IT-ului, iar cealaltă clădire pentru cele 42 

de laboratoare integrate. Fără fonduri europene nu am fi reușit, 

nu numai construcția infrastructurii, dar nici măcar dotarea 

laboratoarelor, dotare esențială pentru că ingineria este prin 

excelență o profesie experimentală iar pe tânărul student 

trebuie să-l înveți practica. 

MC. Domnule  Oprea, mă uitam la proiectele realizate de 

dumneavoastră la Sinaia și mi-a atras atenția un proiect socio-

educațional de pe site-ul primăriei: „O zi la Sinaia”. Aproape 

1000 de elevi din județele Brașov, Prahova, Dâmbovița, Covasna 

s-au bucurat de o excursie gratuită în stațiune. Am mai văzut 

dotarea cu aparatură de ultimă generație a spitalului. Acum v-aș 

adresa aceeași întrebare, despre absorbția fondurilor europene. 

VO. Categoric, fără fonduri europene nici o comunitate 

locală nu se mai poate dezvolta azi. Noi în 9 ani de zile am 

absorbit (și suntem în curs de absorbție) un total de aproape 60 
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de milioane de euro, prin 14 proiecte europene, 4 fiind 

încheiate, iar ultimile 10 fiind semnate și aflate în curs de 

implementare. Avem peste 5000 de euro pe cap de locuitor, 

bani absorbiți, iar cifrele acestea înseamnă foarte mult pentru 

un oraș de 11.000 de locuitori. În plus, prin proiectele cu care 

am aplicat, ne-am străduit să abordăm toate zonele, cele 10 

mari capitole de care o localitate are nevoie pentru a se 

dezvolta și pentru a crește calitatea vieții. Pornind de la 

educație, care este esențială și care pentru mine a reprezentat o 

prioritate, mergând la sănătate, mobilitate urbană, protecția 

mediului și nu în ultimul rând – dezvoltare. Pentru că un oraș 

care nu se dezvoltă, categoric nu are un viitor.  

Am investit anii trecuți în cel mai mare proiect – de 

regenerare urbană prin care am schimbat toată zona centrală a 

orașului, s-au introdus toate cablurile în subteran, s-a refăcut 

partea de infrastructură. Am schimbat iluminatul public cu unul 

inteligent care se reglează în funcție de numărul de pietoni sau 

de mașini care traversează zona centrală etc.  Am dezvoltat și 

domeniul schiabil, probabil suntem singura localitate care nu a 

primit bani de la guvernele trecute pentru asta, am luat din 

fonduri europene, inclusiv pentru realizarea de zăpadă 

artificială. Rezultatele s-au văzut chiar anul acesta, Sinaia fiind 

singurul loc de pe Valea Prahovei unde se putea schia în luna 

decembrie. În urma acestor proiecte numărul de turiști a crescut 

foarte mult la Sinaia.  
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MC. Suntem datori moral, oriunde am fi, în administrație, în 

politică, în școli, să căutăm bani, să accesăm fonduri europene. 

Dar ai nevoie de specialiști și ei trebuie plătiți în consecință.  

EA. Universitățile au avut o șansă din acest punct de vedere. 

Banii alocați pentru proiectele de cercetare s-au alocat numai 

prin competiție. Am fost de multă vreme obligați să învățăm să 

scriem proiecte, iar mai târziu, când au apărut fondurile europene, 

noi deja știam lecția aceasta: a scrierii proiectelor de finanțare. 

Noi am vorbit de Politehnică pentru că sunt eu acolo, dar sunt 

universități în toată țara, cu proiecte mari. 

MC. Rectorii au avut întâlniri și parteneriate în străinătate cu 

instituții de prestigiu, au mers împreună sub umbrela Consiliului 

Național al Rectorilor.  

EA. Un aspect important este că prin lege, din 1996, universi-

tățile au autonomie. Și tot de atunci patrimoniul universităților 

a trecut în proprietatea lor. Iar în felul acesta a crescut foarte mult 

responsabilitatea față de ceea ce ai. Sigur că, existând și resurse, 

având și competențe în scriere de proiecte, universitățile s-au 

descurcat foarte bine, absorbția fondurilor europene este 

remarcabilă, în toate universitățile care au vrut, desigur, să nu 

trăiască doar din ce primesc de la buget.  

MC. Domnule Oprea, ați introdus regularitatea și ordinea 

în visteria dumneavoastră, ca să îl citez pe Eminescu din nou, 

pentru a realiza aceste proiecte? 

VO. Categoric – da, la câteva luni de zile analizez modul în 

care se încasează banii, cheltuielile sunt foarte transparente și 
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clare încă de la început. Acum pregătim bugetul pentru 2020 și 

cea mai mare parte a lui nu se duce către salarii și plata 

utilităților, ci către investiții. Noi credem că așa se poate 

dezvolta rapid comunitatea locală. Dar aș vrea să revin la ceea 

ce ați remarcat despre proiectele noastre legate de educație, 

pentru că suntem un exemplu de bună practică prin ceea ce am 

făcut la Sinaia. Am început să extindem acest model și să îl 

arătăm către alte localități.  

Am conceput acest proiect, „O zi la Sinaia”, pentru vecinii de 

pe o rază de 150 de km, oferind unei grupe de 20 de copii, din 

orice sat de pe această rază, o zi petrecută la Sinaia: ei se înscriu 

online, iar noi le suportăm toate cheltuielile aferente acelei 

vizite. Pot merge să vadă cum arată școlile, colegiul, muzeul, 

Centrul cultural „Carmen Sylva”, unii au mers la Castelul Peleș 

sau pe munte. Ne-am propus să facem acest lucru timp de 3 luni 

de zile. Proiectul a avut atât de mare succes și a atras peste 1000 

de copiii din județe precum Prahova, Brașov, Ilfov, Dâmbovița, 

încât am decis să îl continuăm.  

România se poate schimba și de jos în sus și îmi doresc ca 

atunci când acești copii se întorc acasă, să le povestească 

părinților iar aceștia să-și determine primarii din localitățile lor 

să schimbe ceva acolo. Un astfel de program poate deveni o 

soluție eficientă, care se adaugă la cea a întâlnirilor dintre primari 

prin Asociația Orașelor. 

EA. Sinaia are școli foarte bune, este lăudabil faptul că 

diseminați această performanță. Nu toți părinții au resursele 

necesare să îi trimită la Sinaia. Pe viitor, Sinaia ar putea să aibă 



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

64 
 

și un program universitar, pe domeniul de interes pentru 

comunitățile din zonă.  

VO. Ar fi excelent un astfel de program, eu cred că am 

crescut suficient și am ajuns în momentul în care să ne gândim 

la învățământ superior în Sinaia.  

EA. Dacă din orașele actuale ale țării care au universități, 

scoateți universitățile, majoritatea nu ar mai rămâne ceea ce 

sunt acum.  

VO. Vorbeam cu un coleg că primăriile din orașele mai 

mari, cum sunt Clujul sau Brașovul de exemplu, au norocul că 

au cu cine lucra și pe partea de cercetare și pe dezvoltare, pe 

inovație.  

MC. Ce ar scrie astăzi Eminescu despre învățământul 

românesc? 

EA. Înainte de asta, aș vrea să citesc pentru că mi-am notat 

special, ce scria Eminescu atunci când a fost revizor școlar. „Am 

constatat frecvență slabă la școli, pregătirea modestă a elevilor, 

condiții grele în care trăiesc cadrele didactice și neglijarea 

școlilor de către primari și prefecți”. Cu mici ajustări, s-ar potrivi 

perfect situației din zilele noastre. Separat de observațiile lui 

Eminescu de atunci, cred că astăzi școala românească este 

polarizată: pe de o parte există școli foarte bune, iar la polul opus 

școli în care mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Ar trebui 

introdusă și o mai bună orientare profesională, pentru că nu ne-

am născut toți să devenim primari, unii mai putem fi și profesori 

sau ingineri – cum este cazul domnului primar, sau jurnaliști sau 
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orice profesiune cu studii superioare. Orientarea profesională ar 

putea ajuta și familiile și pe elevi să își aleagă fiecare calea 

potrivită ca ei să fie cea mai bună variantă a lor înșiși.  

MC. Dar ce s-o fi întâmplat în ultimii 30 de ani, pentru că 

noi tot dăm vina pe cei 45 de ani de comunism? Pe vremea lui 

Eminescu educația i-a avut miniștri pe Titu Maiorescu, Spiru 

Haret... 

EA. Dar în epocă și ei aveau numeroși contestatari, chiar 

dacă nouă, privindu-i din prezent, ni se pare de neacceptat acest 

fapt. Referitor la cei 30 de ani, sunt foarte multe lucruri care ar 

putea fi analizate. Acolo unde școala e foarte bună, este așa 

pentru că sunt îndeplinite cel puțin două criterii: părinții sunt 

extrem de interesați să facă școală și profesorii sunt foarte buni. 

Acolo unde școlile sunt mai slabe, există mulți părinți care 

lucrează foarte multe ore ca să aducă bani acasă, copiii sunt 

singuri, fără sprijin și supraveghere.  

MC. Aminteam obiectivul dezvoltării comunitare. Trebuie să 

aibă ca ax principiul școală-stradă-spital? 

VO.  Da, este o axă bună, dar nu cred că trebuie să fie singurul 

obiectiv central al unei administrații. Acestea sunt doar câteva 

elemente de bază, dar fiecare localitate are specificul ei și cred că 

pe lângă educație, infrastructură și sănătate trebuie investit foarte 

mult în direcția în care acea localitate dorește să se dezvolte. La 

Sinaia noi avem turismul, de aceea am dezvoltat domeniul 

schiabil, avem peste 100 de evenimente în timpul anului, pentru 

că azi oamenii din Sinaia trăiesc de pe urma turismului. Pe 
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vremuri am avut o uzină de mecanică fină care acum 10 ani 

aproape s-a închis, din 4000 de oameni mai lucrează 120 acolo, 

așa că a trebuit să ne reorientăm, iar turismul a fost salvarea 

pentru zona noastră.  

MC. Să ne preocupe prezentarea istoriei, pe viu, tinerilor. 

Altfel este impactul când mergi cu ei la Peleș și le povestești 

istoria regalității. Ori  când mergi la mare și treci pe sub podul 

lui Anghel Saligny. E foarte important să știm de unde venim, 

care e identitatea noastră. 

EA. Profitând de faptul că domnul primar este inginer 

constructor, o să vă povestesc ceva despre Anghel Saligny. La un 

moment dat el a făcut solicitarea să intre în Academia Română, 

după ce finalizase podul de la Cernavodă. Conducerea Academiei 

de atunci, formată mai degrabă din filologi, a spus: dumneata ești 

inginer, ce-ai făcut? – un pod,  ce-i așa mare lucru? Atunci, 

prieteni ai lui Anghel Saligny au organizat pentru prezidiul 

Academiei o croazieră pe Dunăre. Când au ajuns la podul care 

acum poartă numele lui, a fost un moment de cutremurare. Era o 

dantelărie atât de reușită, dar în același timp o operă atât de 

temeinc așezată, impozantă. S-a dat apoi acordul ca să devină 

membru al Academiei.  

Anghel Saligny a fost student la Politehnică; când universitatea 

noastră a împlinit 200 de ani, m-am gândit să urmăresc și să 

compar ce s-a întâmplat în România în toți acești 200 de ani, am 

constatat un paralelism extraordinar: pe măsură ce școala produce 

specialiști, țara crește din punct de vedere economic. Brătianu 

spunea „o țară nu se poate dezvolta fără ingineri”. La Muzeul 
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Universității avem un instrument pe care l-a folosit Anghel 

Saligny. În acest muzeu am încercat să strângem urmele pe care 

profesorii le-au lăsat în școală (obiecte, cărți, manuscrise), așa că 

păstrăm un strung de la Anghel.  

Avem oameni de valoare și trebuie să ne amintim de ei. De 

exemplu, în Parcul „Carol” din București avem primul pod 

construit în lume cu beton armat realizat de Gogu Constantinescu. 

De asemenea, merită să nu uităm nici de legătura care a existat 

între Anghel Saligny și Gustave Eiffel; acesta din urmă a folosit 

calculele lui Anghel, iar prima treime a turnului care îi poartă 

numele este construită cu plăcuțe fabricate la Reșița. 

MC. Să ne gândim acum la artă, la muzică, la Festivalul 

„George Enescu” și la extraordinara popularitate pe care o 

are  în străinătate, în topul festivalurilor internaționale. Cred 

că promovare mai bună pentru turism nu ar putea să existe. 

VO. Categoric. La Sinaia avem un festival, se numește „Enescu 

și muzica lumii”, durează o lună de zile, fiind un festival de 

muzică clasică, la care în fiecare an vin diferite orchestre naționale 

de tineret, 200 de tineri în fiecare an. Anul trecut au fost 

orchestrele naționale de tineret ale Japoniei și Suediei.  

MC. Și îl aveți pe organizatorul festivalului, violoncelistul 

Marin Cazacu, cel care a pus bazele Orchestrei Naționale de 

Tineret, împreună cu Cristian Mandeal.  

VO. Festivalul este extrem de căutat, vin foarte mulți turiști 

în mod special, se cazează la Sinaia doar pentru concertele de 

la Cazinou sau din parc.  
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EA. Orchestra noastră de tineret este formidabilă. În 2009 

eram la Minister și am avut o conferință la care au participat 

circa 600 de invitați din străinătate. I-am dus într-o seară la 

Ateneu, unde a cântat orchestra de tineret. La o lună de zile, în 

cadrul Conferinței Internaționale UNESCO, 5 minute s-a vorbit 

despre această orchestră. Festivalul „Enescu” ne aduce atâta 

imagine pozitivă încât merită cheltuiala pe care o presupun.  

MC. Doamnă Ministru, „bufonerie constituțională sau 

panglicărie parlamentară” zicea Eminescu în 1879 despre 

Parlament și era supărat și pe liberalii aflați la putere, și pe 

conservatorii lui, pe toată lumea.  

EA. Până la urmă Parlamentul ce este? O imagine a societății 

românești din momentul în care sunt aleși parlamentarii. Este și 

responsabilitatea fiecărui partid, pe cine pune pe liste sau pe 

cine a trimis în anii în care au fost alegeri individuale în 

colegiile uninominale. N-aș putea să spun că am văzut chiar ce 

scrie Eminescu. Am văzut de foarte multe ori lucruri care, fără 

îndoială, nu fac cinste instituției care este vârful de lance al 

democrației românești. Eu cred că cine ajunge în Parlamentul 

României trebuie să aibă o minimă ținută care dovedește 

respect față de societatea românească, pentru că ea ne trimite 

acolo ca să facem legi bune pentru societate și nu ca să 

slujească unor interese de grup. Vorbea domnul Cioloș despre 

oamenii văzuți ca o pradă ușoară; și eu sunt de acord că așa 

ceva este de neadmis, indiferent ce partid ar fi, să meargă și să 

cerșească voturile oamenilor văzuți ca o pradă. În ce privește 

societatea – desigur, ea evoluează.  
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Noi traversăm acum perioada aceasta în care un număr 

extraordinar de mare de români trăiesc în străinătate, peste 4 

milioane. Astăzi în sistemul de învățământ avem 1,5 milioane 

de elevi, mai puțini decât acum 10 ani, ceea ce este o mare 

tristețe. Faptul că în 2018 s-au născut mai mulți copii ai 

românilor în afara granițelor țării decât în România, este un alt 

astfel de motiv. Dar eu trăisc cu speranța că ei se vor întoarce 

acasă și vor aduce un plus societății românești. Noi învățăm 

mai greu să respectăm regulile, dar ei deja au învățat asta și pot 

aduce înapoi acest comportament. 

MC. Domnule primar, dumneavoastră cum stați cu românii 

plecați în străinătate? Și o altă întrebare, care are legătură cu 

doamna Andronescu: e greu să găsești un instalator bun, un 

electrician bun, pentru că foarte mulți au plecat și nu s-au mai 

întors. Iar noi nu mai avem învățământ profesional care să îi 

formeze.  

VO. Nu este deloc ușor, ne aflăm în aceeași situație ca peste 

tot, din păcate; sunt foarte mulți sinăieni care pleacă în străinătate. 

Eu îmi doresc să se întoarcă; în ultimii ani au început să revină 

familii care au reușit să realizeze ceva acolo, să se întoarcă să 

reinvestească în Sinaia. Totuși, pentru că în ultimii ani am 

construit aproape 500 de apartamente pentru tineri, pentru 

familiile evacuate, am reușit, cât de cât, să facem ca natalitatea să 

crească. Am fost surprins să aflu cifrele de mai devreme despre 

scăderea numărului de copii, dar și la noi, la Școala „George 

Enescu”, o școală bună, din centrul orașului, un etaj întreg este 

gol. Dar odată cu creșterea natalității datorită noilor locuințe, de 
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tip ANL – am finalizat un cartier întreg – începe să se simtă 

aglomerația în zona grădinițelor, iar încet-încet vom ajunge și la 

repopularea școlilor. Cred că românii nu pleacă numai pentru 

salarii, ci și pentru calitatea vieții pe care o au: serviciile 

medicale, educația etc. Dacă nu vom lucra la toate aceste 

capitole, ei vor continua să părăsească țara. Noi suntem înfrățiți 

cu 10 localități de peste tot din lume, și de câte ori merg în vizită 

oficială am întâlniri și cu românii, sunt legați de România și unii 

își doresc să revină acasă.  

MC. Una dintre aceste localități este din Portugalia, Cascais, 

unde a stat și Mircea Eliade iar Lucian Blaga a locuit în stațiunea 

satelit, Estoril, precum și regele Carol al II-lea. Dar să revenim la 

subiectul școlilor profesionale. 

EA. Din cauza unei mentalități pe care o au părinții, toți își 

văd copiii la mari universități. Însă angajatorii au găsit formula 

ca împreună cu autoritățile locale să construiască aceste școli 

duale, care sunt dotate. Am văzut, de pildă, școala duală din 

Brașov, la Kronstadt, acolo toți oamenii de afaceri au făcut un 

fel de asociație și au investit în această școală. Când am intrat 

în școală – ea este construită pe mai multe ateliere – în primul 

atelier erau mese cu menghine, aveau sertare multe, cu toate 

instrumentele de lucru. Era prima etapă, prima lecție pe care o 

primeau, iar ultimul dintre aceste ateliere era dotat la nivelul 

industrial 4.0, deci elevii lucrau exclusiv la computer, 

transmiteau proiectul la mașină și mașina fabrica obiectul pe 

care ei îl proiectaseră. În direcția aceasta trebuie să mergem 

pentru că iată, se poate.  
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VO. Eu cred că m-a ajutat foarte mult meseria mea de 

inginer-constructor, și faptul că am făcut și 3 ani de pregătire 

pentru arhitectură. M-a ajutat să înțeleg proiectele, să am o 

viziune de dezvoltare asupra orașului.  

EA. Noica spunea că într-o școală adevărată nu se știe cine dă 

și cine primește. Și așa este. Tu ca profesor dai din cunoașterea pe 

care ai acumulat-o și primești de la clasă energia de care ai nevoie 

să mergi mai departe.  

VO. Foarte adevărat, așa simt și eu cu cetățenii.  

MC. Să dea Dumnezeu să se întâmple ce spunea Noica în 

viața noastră.  
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Eminescu și tinerele generații 

MC. De la întâlnirile noastre nu ar putea să lipsească un 

profesor de limba română. Ne-am obișnuit să vorbim doar la 

aniversări și apoi uităm inclusiv de importanța lui Eminescu 

pentru tinerele generații.  

EA. Eu nu mi-aș putea imagina cum aș fi putut să trec prin 

școală fără ca profesorii mei de limba română să nu mi-l aducă 

pe Eminescu în suflet. Noi am studiat un trimestru întreg numai 

opera eminesciană. La final știam „Scrisorile”, „Luceafărul” și 

multe alte poezii. 

MC. Vă propun un foarte scurt fragment dintr-un interviu 

mai vechi, cu doamna Profesor Cristina Popa.  

CP. Eminescu spune că cel mai mare omagiu pe care poți să 

îl aduci unei limbi este să poți să o vorbești corect. „Cel mai 

mare omagiu pe care am putea să i-l aducem limbii române 

este să o vorbim corect, să-i prețuim muzicalitatea și savoarea, 

atât prin viul grai, cât și în scriitură, să-i citim și recitim pe toți 

acești tămăduitori ai limbii și literaturii române, întorcându-ne 

în timp la legendele și cronicile demult acoperite de timp, ca să ne 

amintim că limba română este ,,ca un fagure de miere.” (Mihai 

Eminescu, Epigonii). Eu le spun copiilor că acesta este și cel mai 

mare omagiu pe care poți să ți-l aduci ție însuți, pentru că te 

definește. Motivul pentru care trebuie să-ți stăpânești limba 

maternă este că poți exprima cele mai profunde trăiri. „Limba 

română la sine acasă e o împărăteasă bogată, căreia multe popoare 

i-au plătit bani în metal, aur, pe cînd ea pare a nu fi dat nimănui 
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nimic. A o dezbrăca de averile pe care ea… le-a adunat, în mai 

bine de o mie de ani, înseamnă a o face din împărăteasă 

cerşetoare.” (M. Eminescu, Timpul, 1879). Emil Cioran spunea 

că țara unde locuiești este limba pe care o vorbești, nu spațiul 

în care trăiești. Motivul pentru cei plecați din România de a 

vorbi bine limba, este tocmai ca să poată păstra legătura cu 

propria identitate. Oricum, în ambele cazuri, ceea ce spui, 

logosul, te definește ca om. În programa școlară ar trebui să ai 

răgazul ca dascăl să te apleci și asupra biografiei scriitorilor 

români care pot fi modele, sunt situații existențiale, de viață, în 

care copiii se pot regăsi.  

MC. Să vorbim corect limba română e un semn de respect 

față de  tine însuți.  

EA. Eminescu mai spunea că limba este stăpâna noastră. 

Pentru că este cel mai important semn al identității noastre. 

Prin ce se manifestă identitatea pe acest pământ? Prin limbă, 

prin credință și prin cultură.  

MC. Atunci când a fost primit de Regina Elisabeta, și când 

aceasta i-a arătat versurile ei, Eminescu a avut un dialog 

interesant cu Carmen Sylva. 

VO. Da, chiar la prima întâlnire pe care a avut-o cu Regina 

Elisabeta (Carmen Sylva), știu că a fost adus la Castelul Peleș 

de Titu Maiorescu; Regina i-a citit o poezie pe care tocmai o 

scrisese. El a recitit-o, după care i-a spus că nu crede că trebuie 

să fie publicată. Regina a rămas mirată de îndrăzneala pe care a 

avut-o Eminescu și i-a replicat: „Dumneata uiți că vorbești cu o 
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regină?!”, iar el i-a răspuns: „ești Regina României, nu regina 

poeziei”.  

EA. Și spunea tot timpul ceea ce gândea. De aceea era destul 

de greu de acceptat, pentru că Eminescu avea prea multă dreptate.  

MC. Și atunci nu ne-ar prinde bine să studiem mai mult 

opera lui politică?  

EA. Academia Română a făcut un lucru remarcabil pentru că 

de Ziua Națională a Culturii a prezentat cele 46 de manuscrise ale 

volumelor tipărite. Domnul Academician Eugen Simion spunea: 

„sunt liniștit, acum nimeni nu ni-l mai poate lua pe Eminescu”. În 

afară de manuscrise, prin Colecția Pleiade, a tipărit opera integrală 

a lui Eminescu. E un gest profund patriotic.  
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 Nevoia de frumos ca formă de expresie a sinelui 

MC. Pentru că am adus în discuția din secțiunea anterioară 

Academia Română, trebuie să îl menționăm și pe domnul Ioan 

Aurel Pop, actualul Președinte al Academiei. Vă propun acum 

o întâlnire cu un cercetător de la Institutul de Antropologie al 

Academiei, medicul Valentin-Veron Toma. 

Domnule doctor, să începem dialogul nostru cu imaginea 

lui Eminescu din Sanatoriul de pe Strada Plantelor. 

VVT. Sigur, este o parte a istoriei medicinei românești care 

a fost mai mult tratată mai puțin sub aspectul documentării 

serioase. Eu am fost interesat de această problemă – să văd 

istoria primului și singurului spital privat de psihiatrie. Noi am 

avut un spital privat de psihiatrie inițiat de Profesorul Suțu, 

fondatorul psihiatriei românești, la 1877. De aceea a fost și 

Eminescu internat acolo, pentru că era un spital de elită, el nu 

se adresa oamenilor de rând pentru că erau costuri foarte mari. 

Eu cred că a fost un tratament cu responsabilitate și respect. 

Referitor la patologie și diagnostic, acestea sunt dezbateri pe 

care aș vrea să le evit. Dar, într-adevăr, în mentalul colectiv a 

rămas  ideea negativă legată de  acel spital, dar eu cred că a fost 

un pas înainte în ceea ce privește oferta de servicii de sănătate 

din București și din România în secolul al XIX-lea.  

MC. Despre urâțirea din jur ce ar fi de spus, Valentin-Veron 

Toma?  
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VVT. Urâțirea lumii noastre de astăzi, cred că este și un efect al 

sărăcirii, al lipsei de viziune politică, de investiții, cu alegeri 

neinspirate ale oamenilor în funcții, cei care pot lua decizii capabile 

să aibă impact asupra societății. Dacă pui în funcții importante 

oameni care nu au viziune, nu au creativitate, nu au simț estetic, 

niciodată nu o să ai un mediu îmbucurător și nu vei reuși să creezi 

bunăstare. Alte țări se ocupă în mod activ de înfrumusețarea 

spațiilor urbane, a locurilor de muncă; se investește în aceste 

direcții. La noi preocuparea asta lipsește.  

În ceea ce privește vestimentația, dacă ne uităm la pozele 

Bucureștiului interbelic, vedem că oamenii sunt în mare parte foarte 

eleganți pe stradă. Dacă mă uit la poze recente, constat că sunt 

puțini oameni bine îmbrăcați în spațiul public. Asta este o 

radiografie directă cu privire la aspirațiile, cu privire la modelele 

culturale pe care le adoptăm. Ne putem raporta la anumite modele 

culturale în mod creativ, dar când ne uniformizăm la nivelul cel mai 

de jos al esteticului, mie mi se pare că e o foarte mare greșeală.  

Avem o singură viață și trebuie să o înfrumusețăm; în plus, le 

comunicăm celorlalți și prin alegerile estetice pe care le facem. 

Toată interacțiunea noastră socială este un efort de a le comunica 

celorlalți ceva despre sine. Ne punem în poveste de îndată ce 

ieșim din casă. Fiecare își dorește sănătate și viață lungă pentru 

sine și cei din jurul său. Cred că este extrem de valoroasă 

sănătatea, sănătatea în general și cea mintală în mod special, încât 

asta doresc eu – să ne găsim resursele de a rezista la stresul vieții 

cotidiene, să fim optimiști și creativi și să trecem de la visare la 

acțiune.   
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Demnitatea de a fi român 

MC. Următorul material este dedicat interviului cu Rareș 

Bogdan, fost jurnalist, acum europarlamentar, liderul delegației 

române din Partidul Popular European. Ce ar scrie mâine 

Eminescu, despre clasa politică românescă din care faceți parte? 

RB. Nimic altceva decât scria: că e plină de lichele, de 

aculturali, de lăcomie, prostie, ticăloșie, nepăsare față de cetățean 

și față de alegător. Și probabil ar constata că actuala clasă 

politică, spre deosebire de cea de sfârșit de secol XIX, este și 

mai needucată, mai neatentă la treburile țării, este și mai 

dornică de înavuțire, se îmbracă mult mai prost, citește mult 

mai puțin, cumpără studiile copiilor, spre deosebire de ce 

făceau marile familii ale aristocrației românești.  

Îmi amintesc cum a procedat Brătianu cu fiul său, viitorul 

Premier, în momentul Unirii. Când s-a întors, după ce a studiat 5 

ani de zile la Paris, tânărul s-a așteptat să-l pună într-o funcție 

publică înaltă, la Drumuri, la Poduri, la Banca Națională. Iar 

bătrânul Brătianu l-a luat și i-a spus, împotriva opiniei soției lui: 

mergi pe șantier, la podul lui Anghel Saligny, fotografiezi 

lucrările podului și stai în baracă cu muncitorii 2 ani de zile. După 

ce l-a ținut la Paris la școală, l-a mai ținut 2 ani în baracă, în 

condiții de iarnă și de vară. Așa a rămas și albumul de fotografii 

cu evoluția podului lui Anghel Saligny, locul care a legat practic 

Dobrogea de Țara Românească definitiv.  

Câți politicieni actuali au capacitatea să facă astfel de gesturi 

cu propriul copil? La noi am văzut copiii de politicieni ajunși în 
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instituții ale statului sau la companii naționale foarte bănoase. Iată 

o diferență dintre două comportamente de politician de sfârșit de 

secol XIX și de început de secol XXI. Diferență colosală între 

cele două. Presa, atunci și acum, a avut un rol fantastic. Cine nu 

înțelege că fără presă puternică, fără critică la adresa politicienilor 

– miniștri, secretari de stat, președinți – nu avem o democrație 

funcțională, înseamnă că nu își înțelege rolul în societate și mersul 

istoriei.  

MC. Vorbeam despre podul lui Anghel Saligny, cel mai lung 

pod la acea vreme din Europa – câte premiere nu se realizau 

atunci? 

RB. Cred că lucruri de genul acesta permit copiilor, generațiilor 

prezente și viitoare, să se raporteze la ce a însemnat această țară 

cândva. Pentru că ei văd doar cum România e pusă la colț. Dar 

lumea nu știe cum au luat ființă unele dintre cele mai mari palate 

și clădiri ale ei, inclusiv clădirea Ateneului Român, cel mai 

frumos edificiu din Estul Europei. Ei nu știu ce a reușit să facă 

România în momentul în care avea rețeaua de căi ferate mai 

puternică decât a Ungariei, a Bulgariei, a Poloniei, a Cehiei și a 

tuturor țărilor din fosta Iugoslavie. Aveam atunci o rețea de căi 

ferate mai  puternică decât a lor și cu o lungime mai mare decât a 

Austriei.  

În ianuarie 1919, pe o zăpadă groaznică, au venit cu trenul de 

la Cluj, Iuliu Maniu și Alexandru Vaida-Voevod, cei doi mari 

artizani ardeleni ai Unirii. Ei s-au cazat lângă Ateneu și au plecat 

în zona Dealului Mitropoliei unde era atunci Parlamentul, 

îmbrăcați cu frac, țilie (pălărie, n.n.) și monoclu, așa cum văzuseră 
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la Viena și la Budapesta, unde i-au reprezentat pe românii 

ardeleni. Când s-au întors de acolo, pe coridorul mare cu coloane 

din fața sălii Regina Maria, de la Hotelul Athenee Palace, au avut 

un dialog absolut memorabil.  Alexandru Vaida-Voevod îi spune 

înr-un stil neaoș ardelenesc, lui Iuliu Maniu (apare în memoriile 

primului): „ – Iuliule? – Da, frate Sandule. – Iuliule, crezi că bine 

am făcut?”. Pentru că ei au văzut o lume pestriță, colorată, în care 

influențele orientale erau foarte puternice, erau încă după marile 

petreceri ale sărbătorilor de iarnă (Sfântul Ion, Bobotează, Anul 

Nou, Crăciunul), mulți dintre deputați cu untura de la sărmăluțe 

pe piept, cu multe bărbi mari. La care Iuliu Maniu sare și spune: 

„Sandule, în viața ta să nu te îndoiești că am făcut tot ce e mai 

bine pentru nația română, pentru limba română și pentru această 

țară numită România! Am făcut exact ceea ce trebuia și istoria ne 

va fi recunoscătoare!”. Este dialogul dintre doi oameni care au 

reușit să facă această unire extraordinară.  

MC. Cu trenul se face mai mult acum decât au făcut Iuliu 

Maniu și Alexandru Vaida-Voevod, din cauza condițiilor actuale 

ale căilor ferate române. 

RB. Ardelenii educați care cunosc istoria, vor spune că toate 

acestea sunt trecătoare, că vor veni oameni care să reușească să 

facă autostrăzi, să reabiliteze căi ferate, așa cum am avut de-a 

lungul istoriei, dar sute de ani de-acum încolo ardelenii nu vor 

putea să mulțumească suficient de mult celor din Regat și din 

Moldova pentru jertfa pe care au făcut-o când au eliberat 

pământul sfânt al Transilvaniei, chiar fără să fie cel mai bine 

înarmați sau să aibă cele mai bune echipamente. Așa cum au 
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murit acești oameni, mai ales în ultima mare bătălie de la 

Oradea, cine știe aceste lucruri, nu are cum să nu spună: România 

este unică, frumoasă, este unită și noi ardelenii trebuie să le 

mulțumim confraților noștri de dincolo de munți încă sute de 

ani de acum încolo pentru eliberarea noastră și unirea cu țara. 

În 1940 aveam circa 340 de bănci. Astăzi în România sunt doar 

peste 50 de bănci funcționale. Atunci eram între primele 5 țări ale 

Europei. Când Nicolae Titulescu mergea în marile cancelarii 

europene – care erau aceleași ca și azi – era un respect 

extraordinar. Atunci când Prințul Bibescu sau Ghica, sau Duca, 

sau Nicolae Iorga făceau vizite, erau respectați.  

Noi trebuie să recâștigăm acest respect. În Parlamentul 

European încerc să le explic celor de acolo că nu suntem nici 

hoți, nici idioți, ci niște oameni culți, educați. Uneori știm mai 

multe despre țara lor decât știu ei înșiși și ar trebui să fim 

respectați la adevărata noastră valoare. Mă gândesc acum și  la 

cei aproape 5 milioane de români pe care i-am alungat din 

cauza proastelor guvernări din România, guvernări succesive, 

toate, de 30 de ani, deopotrivă a stângii și a dreptei. Românii 

care au emigrat nu au plecat doar din cauza stângii, să ne fie 

clar, ei au plecat din cauza a 30 de ani de guvernare haotică în 

această țară.  

Asta ar scrie Eminescu. Sunt convins, ar fi la fel de critic, de 

dur, de inteligent, de cultivat și cu un suflet de român autentic. 

Pentru că asta e fascinant la Eminescu: a rămas un român 

absolut. El este românul absolut!  
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Soldatul și ofițerul român, dincolo de limite 

MC. Dragi cititori, români de aproape și români de departe, 

vă propun în continuarea dialogurilor noastre despre valori 

românești în contexte multiculturale ale societății actuale,  să 

discutăm despre  români în zone de conflict, despre vechile și 

noile provocări de securitate, despre învățământul academic, nu 

doar cel militar, în lume. Am mai vorbit despre patriotism și 

despre armata României; continuăm să o facem și în această 

seară, de Ziua Armatei României, într-o perioadă în care focarele 

de conflict de pe Glob s-au multiplicat. Va fi împreună cu noi 

generalul de brigadă în rezervă Mircea Mîndrescu. Cum se 

spune? „Permiteți-mi să vă salut cu respect domnule General!” 

MM. Merge și așa. Sărut mâinile. Încântat să ne revedem.  

MC. Acum sunteți președintele Comitetului Academic Executiv 

al Colegiului European de Securitate și Apărare cu sediul la 

Bruxelles, ați fost la comanda unei structuri NATO, respectiv la 

Centrul de Analiză și Lecții Învățate din Portugalia în perioada 

2013-2016, și aveți un master la Colegiul Regal din Marea 

Britanie. De asemenea, vă înrudiți cu Smaranda Brăescu, un 

mare aviator și parașutist. Probabil de aici a pornit și pasiunea 

de a servi Armata României la o armă destul de grea? 

MM. Smaranda este mătușa mamei mele. Da, inevitabil, s-a 

moștenit. Faptul că am absolvit la Transmisiuni m-a mâhnit pe 

de o parte, la începuturi, dar apoi, după Academia de Înalte 

Studii Militare, am avut posibilitatea să mă alătur trupelor de 

parașutiști. Vorbim de anii ’91 – cunoașteți comportamentul 
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parașutiștilor în momentele ’89 – ’90, toate acele momente 

extrem de dificile care încă odată mi-au realimentat dorința de a 

servi la o armă de elită; o parte a timpului am fost la parașutiști, 

apoi am avut șansa de a merge la forțele speciale ale României. 

Erau timpuri de început ale acestora în care nu aveam aproape 

mai nimic special în ce privește înzestrarea și doctrina. Când 

întrebam la anumite cursuri, care ar fi bibliografia (deprindere 

formată în instituția de învățământ de unde veneam, cu reguli 

clare, cu bibliografii, cu programe de învățământ) mi se ofereau 

răspunsuri la care nu mă așteptam. La acel curs pe probleme 

speciale am întrebat: „Și care este bibliografia pentru acest 

curs?”. Iar un instructor mi-a răspuns: „Colecția «Delfinul»”. 

„Delfinul” era celebra colecție de aventuri unde îndrăzneții 

reușeau totul, îndrăzneților le „ieșea” totul. Și am început să 

citim colecția „Delfinul” pentru a fi dincolo de limite, pentru a 

fi altfel decât toți ceilalți, știind că doar fiind „asimetrici” 

putem câștiga.  

MC. Adevărul este că soldatul român și ofițerul se află 

dincolo de limite. Să le mai spunem cititorilor noștri că din 

1999, de când ați intrat în structura Ministerului Apărării 

Naționale, ați avut diverse funcții de conducere, ați fost consilier 

pentru apărare în cadrul Misiunii României la NATO, șeful 

biroului Inițiative-Cooperare NATO, director al Colegiului 

Național de Apărare, șef de Stat Major al Componentei 

Operaționale Terestre și în această perioadă ați participat la o 

misiune foarte importantă în Afganistan. Până la urmă, atunci 

când vorbim despre români în zone de conflict, ne referim la 

ostașul român.   
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MM. În primul rând la el. Și cred că acolo, în acel teatru, 

precum în toate celelalte, militarul român, ostașii români de toate 

gradele au fost primii ambasadori, extrem de vizibili, cei care au 

arătat calitățile pe care națiunea română le are. Calități care au 

fost demonstrate în locuri dificile, în împrejurări dificile, alături 

de aliați care nu erau neapărat prietenoși pentru că eram români, 

erau prietenoși pentru că le-am demonstrat că pot avea încredere 

în noi și că umărul nostru alături de al lor e puternic, la fel ca și 

umărul lor. Nu era deosebire între militarul român și militarul 

american, ori militarii de alte naționalități de acolo.  

În perioada la care faceți referire (2011-2012), unul din 

prietenii pe care mi i-am făcut acolo era un general de brigadă 

australian Chris Field, locțiitorul comandantului Comandamentului 

Regional de Sud (deși australian) din Kandahar. Iar eu împreună cu 

acest ofițer australian am cutreierat zona de sud a Afganistanului, 

am ajuns până la Spin Boldac, chiar la graniță cu Pakistanul. 

Automat, când te duci într-un asemenea mediu, la primul contact, 

mai ales cu o armată atât de pretențioasă cum e armata americană, 

puțină circumspecție există, inevitabil. Asta până la momentul la 

care au văzut bereta de parașutist și m-au întrebat: „Parașutist?”, – 

„Da”.  Erau cei din Divizia 82 aeropurtată și din momentul în care 

parașutistul român a început să vorbească despre parașutism cu 

parașutistul american toată gheața s-a topit. The magic of 

comradeship
1
.  

MC. Spuneam că focarele de conflict de pe Glob s-au 

multiplicat, trăim vremuri nesigure, lumea este în pericol și 

                                                           
1
 Magia camaraderiei (engl.) 
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până la urmă este foarte important să fim apărați, să avem 

strategii, domnule General.  Sunt 75 de ani de la eliberarea 

integrală a teritoriului României de către armata noastră în 

timpul Celui De-al Doilea Război Mondial, de altfel când se 

sărbătorește Ziua Armatei, și totodată 15 ani de la intrarea 

României în NATO  – până la urmă prilejuri foarte bune de a 

onora sacrificiile și implicarea militarilor români. 

MM. Avem istorie și nu doar istorie, ci și prezent datorită 

armatei române care este a țării. Armata este parte a țării, este 

produsul ei, arată după cum este țara; este la fel de șlefuită, la fel 

de strălucitoare, la fel de pregătită. Este un mijloc la îndemâna 

poporului. Armata României a fost o armată cuminte și 

ascultătoare față de popor și și-a îndeplinit în condiții extrem de 

grele datoria. Asta se vede și în momentul din august 1944, și în 

cadrul Operațiunii Debrețin (luptele din capitala Ungariei, 

operațiunile de eliberare a orașelor Carei și Satu Mare au făcut 

parte din Operațiunea Debrețin), când Corpul 7 Armată al 

generalului Șova, care ajunge aproximativ la 2 kilometri de 

Dunăre, este scos de către sovietici de la contact pentru a nu defila 

la cucerirea Budapestei. Trebuia să fie doar o victorie sovietică în 

acel moment. Mii de oameni, mii de jertfe, totul este extrem de 

emoționant. Am văzut și imagini copleșitoare cu armata română 

retrăgându-se din Basarabia. Emoționant de trist. Tristețea după 

ultimatumul pe care sovieticii l-au dat. Tristețea soldatului român, 

disperarea că pleacă de acolo fără a putea să-și apere țara. Dorința 

de a lupta pentru patrie e o constantă, este evident patriotismul 

militarilor români și condițiile, nu întotdeauna fericite, în care 

activitatea lor se desfășoară.  
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MC. Acum sunt peste 1000 de militari români care își 

îndeplinesc cu profesionalism misiunea în teatrele de operațiuni, 

riscându-și viața în numele angajamentelor luate de România ca 

membru al Alianței Nord-Atlantice; de asemenea, peste 100 de 

militari români participă în grupul de luptă al NATO din Polonia, 

precum și cei din cadrul misiunilor conduse de Uniunea 

Europeană în Bosnia și Herțegovina sau în Georgia. Mai sunt și 

aviatorii detașați pe continentul african, în premieră, în cadrul 

Misiunii Multidimensionale Integrate a ONU de stabilizare în 

Republica Mali.  

MM. Armata își face oriunde datoria. Când armata este 

chemată înseamnă că situația nu este ușoară. Nici instrucția pe 

timp de pace nu este ușoară. Nu trebuie să fie. La inundații nu 

este ușor. Oriunde este chemată armata – nu este ușor. Nu mai 

vorbim de crize și conflict. Iar în ceea ce privește detașamentul 

din Polonia, fostul comandant al Forțelor Terestre Americane 

din Europa, Generalul Ben Hodges, spune „Noi” – pentru că 

detașamentul nostru asigură apărarea antiaeriană a unui battlegroup 

american (detașament de luptă, n.n.): „Noi nu aveam capabilitatea 

asta, românii ne-au dat-o și le mulțumim românilor.”  

MC. De când au reînceput luptele în periferiile capitalei 

libiene Tripoli, în urmă cu mai bine de șase luni, Organizația 

Mondială a Sănătății a estimat că au fost ucise cel puțin 1000 de 

persoane – printre care 100 de civili și alți 120.000 care au 

trebuit să părăsească zona. Anunțam tema emisiunii – „Români 

în zone de conflict”. Aș vrea să intrăm în legătură telefonică cu 
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Ambasadorul României în Tunisia, Dan Stoenescu, pentru a ne 

prezenta un caz de repatriere.  

DS. Bună seara, doamna Crăciun. Îmi face o deosebită plăcere 

să mă aflu alături de Dvs.  

MC. Domnule Ambasador, trei frați români, un tânăr și doi 

copii, au fost repatriați în țară cu ajutorul  implicării misiunii 

diplomatice din Tunis și a celulei de criză din Ministerul 

Afacerilor Externe după – atenție – o mie de  kilometri parcurși 

prin deșertul libian. Vă rugăm să ne dați amănunte despre 

această operațiune extrem de dificilă. 

DS. Mă bucur să pot anunța că personalul diplomatic al 

Ambasadei României la Tunis a acordat asistență consulară de 

specialitate unui grup de trei cetățeni români. Desigur, acești 

cetățeni români nu aveau actele necesare și din acest motiv 

Ambasada României la Tunis a fost nevoită să le emită titluri de 

călătorie pentru a putea părăsi Libia, pentru a veni în Tunisia și 

apoi pentru a ajunge alături de familia lor în țară. Este vorba de un 

cetățean român în vârstă de 19 ani și doi minori cu vârste destul 

de fragede: 7 și 9 ani. Am avut sprijinul celulei de criză din 

Ministerul Afacerilor Externe, desigur și a doamnei Ministru 

Ramona Mănescu, dar și a Ambasadei României la Tripoli, 

relocată pentru moment la Tunis, precum și a Consulatului 

General al României la Istanbul. A fost o operațiune printre multe 

altele pe care le desfășoară Ministerul Afacerilor Externe. Chiar 

pe 27 octombrie a fost altă operațiune de repatriere a doi români 

din Siria prin Erbil, Irak. Astfel de operațiuni sunt destul de dese 

atunci când lucrăm în zone sensibile precum Africa de Nord sau 
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Orientul Mijlociu. Personal am fost implicat prima dată în astfel 

de operațiuni în perioada 2011-2013, atunci când mă aflam la 

Ambasada României din Beirut și a fost organizată repatrierea 

românilor din Siria prin Liban. 

MC. Domnule Ambasador, am văzut fotografii cu cei trei frați 

– cei doi copii și fratele mare – de la un mic dejun pe care l-ați 

organizat la ambasadă cu ei. Ce v-au spus? Totuși, vorbim despre 

aproape 1000 de kilometri parcurși prin deșertul libian și pe 

coasta tunisiană a Mediteranei. 

DS. Am decis să-i invit pe acești copii să ia micul dejun 

alături de mine și echipa ambasadei, alături de domnul consul 

Eusebiu Slăvitescu și doamna Mariela Nica, prim-colaborator al 

Ambasadei, pentru a-i cunoaște. Echipa Ambasadei României la 

Tunis a depus un efort deosebit pentru a-i aduce în Tunisia din 

Libia. A trebuit să facem demersuri împreună cu domnul 

Ambasador Nicolae Marin, ambasadorul nostru la Tripoli 

relocat la Tunis, pe lângă autoritățile libiene, apoi pe lângă 

autoritățile tunisiene. Vă spun în premieră că prima încercare 

de a-i aduce în Tunisia nu a fost reușită, deci a trebuit să facem 

încă un drum până în Libia pentru a-i aduce la Tunis. Ei erau 

bucuroși că au plecat din Libia, au ajuns în Tunisia – o țară 

care este stabilă și unde puteau să-și pregătească plecarea spre 

țară, acolo unde îi așteptau părinții lor. Desigur, copiii nu au 

părăsit niciodată Libia, nici măcar cel mare, nu vorbeau 

românește foarte bine, vorbeau arabă. Am comunicat în arabă 

cu acești copii, însă zâmbetul de pe chipul lor ne-a dat speranța 

că ne-am făcut treaba bine și am putut să îi reunim cu familia 
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lor, în România. Ei au ajuns în România pe data de 24 

octombrie și a fost încă o operațiune reușită coordonată de 

Ministerul Afacerilor Externe prin celula de criză, de data 

aceasta, împreună cu Ambasada României în Tunisia. 

MC. Până la urmă ce poate fi mai frumos decât faptul că 

acești copii au scăpat dintr-o zonă de conflict ? Ne bucurăm. 

Vă mulțumim. Revenim la dialogul cu Generalul de brigadă în 

rezervă Mircea Mîndrescu. 

MM. E aproape un miracol. O mie de kilometri, trei copii prin 

deșert, cu o Dacie veche. Cred că sunt extraordinare detaliile unor 

copii nepregătiți, cum au gândit ei, în afară de moralul extrem 

de ridicat și curajul cu adevărat remarcabil pe care l-au arătat în 

faptă, nu prin cuvinte.  

MC. Vorbeam despre lumea care este în pericol. Domnule 

General Mîndrescu, faceți parte și din comitetul director al 

New Strategy Center (NSC) care a organizat  evenimente 

dedicate acestei perioade pline de tulburări. NSC l-a avut 

invitat pe domnul Charles Powell, directorul Institutului Regal 

pentru Studii Internaționale și Strategice Elcano din Spania, 

care totodată este și consilierul pe politică externă al Regelui 

Spaniei. Săptămâna viitoare vom prezenta un interviu în 

exclusivitate cu directorul Institutului Regal Elcano din Spania. 

A vorbit inclusiv despre ce se întâmplă în Catalonia, despre 

protestele violente de la Barcelona. Știu că nu este în zona 

dumneavoastră de expertiză domnule General, dar nu aș vrea 

să trecem peste acest subiect pentru că – da, Europa este în 
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vremuri tulburi și iată, vorbim de separatism; pe lângă toate 

provocările din teatrele de operațiuni sunt și acestea.  

MM. Într-adevăr, am avut plăcerea, onoarea și privilegiul de 

a-l asculta pe domnul Powell. S-a invocat Chatham House și am 

de gând să îl invoc și eu. Nu a vorbit numai de Catalonia. A avut 

o prezentare care a cuprins opinia domniei Sale și o poziție – să-i 

spunem așa – cvasioficială a guvernului spaniol privind modul 

în care evoluează lumea și Europa – care ar fi perspectivele. 

Mereu citim cu atenție analizele pe care le face domnul Powell. 

Acolo, ca în orice analiză, încercarea a fost de a arăta, de a 

sublinia cauzele dezvoltărilor actuale și în funcție de acestea, de 

a oferi o perspectivă pentru viitor. Cum să spun eu – bătălia nu 

este pierdută, în sensul că sunt șanse, sunt speranțe. Iar în ce 

privește Catalonia, problemele sunt extrem de complicate. Dar 

până la urmă cred că dincolo de orice manifestare a unor idei, a 

unor dorințe mai mult sau mai puțin agreate de unii sau de alții, 

violența nu aduce absolut nimic bun. Ar trebui ca în secolul XXI 

să putem fi capabili de a avea dialoguri unii cu ceilalți, de a 

vorbi și de a asculta  astfel încât să fim înțeleși și să înțelegem 

pentru a ajunge la un numitor comun.  

MC. Înregistrăm în ultimii ani o schimbare de paradigmă 

privind securitatea internațională și regională, domnule General? 

MM. Acest lucru a fost evident în mod brutal din 2008, sau 

din 2007 (ca să fim și mai clari), cu Estonia; vorbim de această 

parte de lume și din 2007 putem vedea un fel de încordare din 

ce în ce mai mare, începând cu atacul cibernetic neasumat din 

2007 împotriva Estoniei. Avem războiul georgian. Apoi: 
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Crimeea, Donbasul, Siria; și mai avem o serie întreagă de 

evenimente care nu știu dacă ne-au găsit pregătiți. Nu știu dacă 

am avut puterea de a le prefigura, dacă am avut capacitatea de a 

spune „ele se vor întâmpla”. Aveți dreptate: relațiile externe 

sunt din ce în ce mai contondente. Tancuri și arme au intrat pe 

teritoriul altui stat. A fost anexată ilegal Crimeea de către 

Federația Rusă. Are loc înarmarea din zona noastră, din bazinul 

Mării Negre. Nivelul de capacitate militară pe care îl dorește și 

planifică un stat riveran Mării Negre este dincolo de normalul 

securității. Pe de altă parte, acțiunile sale au arătat în modul cel 

mai ferm intenția de a utiliza resursele militare aflate la 

dispoziție. Teoria spune că agregarea capacităților militare cu 

voința de a utiliza acele resurse produce amenințarea.  

Așezând șablonul teoretic pe zonă este evident că în aria 

Mării Negre avem de a face cu amenințări de natură militară. 

Este o situație extrem de gravă, de îngrijorătoare. Acum este 

foarte clar că se construiește un complex de resurse care, odată 

ridicat, va exista și va fi perfecționat. Cine poate să ne asigure 

că decizia de a utiliza acele resurse împotriva unui aliat sau 

împotriva noastră nu poate apărea la un moment dat? Mai 

îngrijorător: există deja unele declarații, să le spunem oficiale 

sau oficioase, care au plasat obiective din România pe lista de 

target-uri
2
 care urmează a fi lovite în caz de conflict. Într-

adevăr, trăim într-o lume din ce în ce mai periculoasă, în care 

reguli pe care le credeam consacrate sunt încălcate cu zâmbet, 

tratatele sunt ignorate zâmbind.  

                                                           
2
 Ținte (engl.) 
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MC. Trebuie să ne pregătim și o strategie națională de apărare 

care să fie completată de un buget suficient, de resurse și de 

echipamente. 

MM. La nivelul Statului Major al Apărării există calcule, se 

fac analize, așa este peste tot. Armatele,  ofițerii de stat major 

asta fac, asta este sarcina lor: să se uite în jur, să facă analize 

având în vedere variantele posibile de amenințare sau de criză, 

să vină cu propuneri de contracarare a acestora. Există o 

imagine a ceea ce ar trebui să avem. Normal că trebuie să avem 

resurse astfel încât să clădim, să construim aceste dotări. Este 

extraordinar că suntem membri NATO și tot deficitul național 

legat de dotări evident că ne poate fi asigurat de către Alianță. 

Prima sarcină, din punctul meu de vedere, este să ne asigurăm 

că această organizație fabuloasă numită NATO funcționează. 

Avem nevoie ca NATO să trăiască, trebuie să fie puternic, 

trebuie să fie capabil să-și facă datoria. Centrul de greutate al 

Alianței, care este solidaritatea între țările membre, trebuie să 

fie apărat, protejat. 

MC. Și Estul Alianței rămâne să fie protejat. 

MM. Trebuie să și furnizăm, nu putem doar să luăm. Suntem 

consumatori, ca orice aliat, și beneficiem de tot ce este stipulat în 

cele 14 articole, printre care și vestitul articol 5 care este articolul 

„mușchetarilor”. Înainte de articolul 5 este articolul 3 care spune 

că prima măsură este self-help („ajută-te singur”) și apoi venim și 

noi în ajutorul tău. Construind acele dotări militare naționale, 

îndeplinim cerințele care sunt stipulate în articolul 3 din cele 14 

semnate în 1949 la Washington. În același timp, prin realizarea 
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dotărilor naționale putem veni în ajutorul celorlalți aliați. De 

asemenea, să nu uităm că tratatele Uniunii Europene (Tratatul de la 

Lisabona din 2009 și, de asemenea, Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene) au articole care prevăd mutual defence
3
 și 

mutual solidarity
4
, care stipulează obligații clare privind apărarea 

și sprijinul în situații de criză.  

Deci din punctul de vedere al tratatelor, organizațiile din care 

face parte România, cu valențe de apărare, cum ar fi NATO și cu 

valențe și de apărare, printre altele, cum ar fi Uniunea Europeană, 

au texte ale căror implicații sunt foarte clare. Și eu cred că ne 

facem datoria acolo; pe de altă parte, se poate face  mai mult. 

Uitați-vă la toată încurcătura cu dotările navale, cu fregatele. 

Problema este încă în derulare... Pe undeva, toată lupta asta 

contractuală, economică – cum să o numim – este de înțeles, este 

foarte atractivă suma. Dar, în afară de aceste chestiuni funcțio-

nărești sau legale care sunt extrem de vizibile, sunt nevoile 

noastre. Marina noastră, Armata României și, de ce nu, și 

organizația din care facem parte, au nevoie de aceste fregate, 

alături de alte dotări de pe lista celor pe care România vrea să le 

achiziționeze.  

MC. Sunteți și în mijlocul tinerilor, participați la conferințe, 

sunteți în dialog cu ei și ați rămas un mentor îndrăgit de cei pe 

care i-ați format în activitatea dumneavoastră. Ce vă întreabă 

acești tineri?  – și nu mă refer doar la cei care îmbrățișează 

cariera militară sau care sunt studenți. Simțiți îngrijorare? 

                                                           
3
 Apărare reciprocă (engl.) 

4
 Solidaritate reciprocă (engl.) 
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Școala militară românească îi atrage pe tineri, inclusiv când 

vorbim despre medicina militară.  

MM. Sunt invitat, uneori, să conferențiez, pe anumite subiecte, 

mai ales la Academia Forțelor Terestre din Sibiu și sunt 

recunoscător pentru aceste invitații și sper să contribui la 

formarea viitorilor ofițeri sau la perfecționarea unor ofițeri deja 

formați. Am avut privilegiul, chiar de curând, să am o întâlnire 

cu masteranzi, studenți, tineri de vârste diferite. Principala mea 

preocupare a fost ca să ancorez discuția (cunoștințele), în 

realitate, să fiu practic, să-i ajut cu experiența mea, să demitizăm 

organizația (NATO, UE, Armata), să arătăm că este o organizație 

umană și de aceea este una extrem de complexă și sensibilă, ale 

cărei echilibru și eficiență nu sunt un dat, ci chestiuni care 

trebuie asigurate.  

Aceste aspecte nu sunt rezolvate de la sine, ci trebuie avute 

mereu în vedere. La momentul 1949, lumea arăta într-un fel și 

cele 14 articole au fost foarte bine calibrate pentru situația de 

atunci. Suntem la momentul 2019 și într-un alt fel arată lumea 

acum. Toate aceste chestiuni trebuie explicate pentru ca tinerii 

– viitorul acestei țări – să înțeleagă cu adevărat esența unei 

organizații precum NATO. 
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Școala românească de medicină militară  

MC. La 15 ani de la intrarea României în NATO, țara 

noastră a dat un Secretar general adjunct al Alianței prin 

numirea în această poziție extrem de importantă a domnului 

Mircea Geoană. V-aș propune să vedem cum stau lucrurile cu 

școala românească, să vorbim despre medicii militari pentru 

că și ei sunt românii din zonele de conflict. Și profesia aceasta 

continuă să fie una foarte îndrăgită de noi și, mai ales – o să 

vedeți –  de către tinere, pentru că, până la urmă, studenții și 

studentele de la Medicină militară, viitorii medici militari, sunt 

în egală măsură iubitori de oameni și iubitori de țară, iar 

atunci când depun jurământul de credință spun că viața lor 

aparține patriei căreia îi servesc.  

Am vorbit despre aceste aspecte cu domnul Rector al 

Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie 

„George Emil Palade” din Târgu Mureș, medicul Leonard 

Azamfirei. Vă anunțam noi că recent, mai precis în acest an 

universitar, la Hamburg, în Germania, s-a deschis primul campus 

universitar românesc, iar studenții germani care au început să 

studieze acolo vor avea la absolvire pe diploma lor numele 

universității din Târgu Mureș. Să-l ascultăm pe Rectorul Leonard 

Azamfirei și apoi revenim la discuția cu Generalul de brigadă 

în rezervă Mircea Mîndrescu.  

Leonard Azamfirei: Centrul Universitar Târgu Mureș, respectiv 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie (cum 

se numește acum) pregătește medici-ofițeri, specialiști în 
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medicină militară, alături de București. Experiența noastră ne 

arată că acești candidați care optează pentru o profesie frumoasă 

dar complicată de medici militari, au un profil diferit de cei care 

se înscriu la medicina civilă. În primul rând, ei dau admitere 

diferită pentru că sunt supuși unor probe fizice preliminare care 

sunt destul de aspre. Apoi se înscriu la un examen care, la rândul 

lui, este un examen complicat similar celor care dau admitere la 

medicina civilă. Și în momentul în care sunt bucuroși că au intrat 

bucuria ține doar o zi pentru că în afara obligațiilor civile de 

studenți la medicină, ei sunt obligați să urmeze o educație militară 

suficient de bine conturată astfel încât să îi facă apți să lucreze ca 

medici militari în zone mai pașnice sau mai agitate în funcție de 

nevoile pe care le are țara într-un anumit moment.  

Noi avem foarte mult respect pentru acești studenți; numărul 

lor a crescut în ultimii ani la 60 de studenți pe an. Poate fi 

interesant – majoritar sunt fete – deși pare să fie o profesie mai 

aspră. Aceștia reprezintă o categorie de studenți foarte buni nu 

doar din punct de vedere al performanței academice, dar rigorile 

profesiei militare se fac foarte bine simțite și în modul în care se 

raportează la cerințele medicinei civile. Ei nu pleacă în străinătate 

pentru că probabil că au două argumente. Unul este de natură 

administrativă: faptul că, fiind ajutați pe parcursul studiilor din 

punct de vedere material, au niște obligații față de Ministerul 

Apărării Naționale, ca atare orice evadare din sistem poate să le 

creeze o dificultate administrativă. Pe de altă parte cred că se 

leagă mai mult de țară. Patriotismul are pentru ei o altă 

dimensiune. Le urmăresc dinamica în momentul în care depun 

jurământul militar în anul întâi. Apoi, pe „traseu”, când devin 
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ofițeri – și sunt momente importante din viața lor. De asemenea îi 

văd foarte frumos îmbrăcați în costumația de gală la absolvirea 

facultății. Din tineri visători în anul întâi îi văd oameni deja 

așezați care au valori suplimentare față de cât avem noi și care își 

iubesc țara. Și, iubindu-și țara, preferă să rămână aici. Nu spun că 

aceia care pleacă din țară nu și-ar iubi-o în egală măsură.  

În general vorbind, cele șase centre universitare tradiționale din 

România – și mă refer la acele orașe care au universități de 

medicină și farmacie de foarte multă vreme, din perioada 

anterioară anilor 1990 – au o rețea medicală bine pusă la punct și 

fac performanță în mai toate domeniile spațiului medical. Sigur că 

dacă ne referim la Târgu Mureș, cred că fiecare dintre cei care ne 

privesc fac conexiunea foarte ușoară cu cardiologia din Târgu 

Mureș, cu chirurgia cardiacă din Târgu Mureș, cu implantul 

cardiac care se face doar în Târgu Mureș și cu chirurgia cardiacă 

la copil.  

În afara acestora, sigur, vorbim de medicina de urgență; este 

binecunoscut faptul că SMURD a fost înființat la Târgu Mureș și 

apoi a fost replicat ca model de succes – spun eu – în toată țara, 

medicina de urgență fiind foarte bine conectată cu componenta 

medicinei militare. Motiv pentru care această excelență în 

medicina de urgență a făcut ca Târgu Mureș să fie un centru de 

instruire internațional, conectat atât cu structurile din armată 

pentru profesioniștii din domeniul medical, cât și cu pregătirea 

celor pe care noi îi numim paramedici – cei care nu dobândesc în 

mod direct o calificare medicală, dar care lucrează complementar 

cu personalul medical în teatrele de operațiuni. Pot spune că la 
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Târgu Mureș există un nivel comparabil cu oricare dintre țările 

dezvoltate în ce privește instruirea medicilor de urgență. Vorbim 

despre o componentă clinică de practică foarte bine pusă la punct, 

precum și despre o componentă de simulare medicală și de 

realitate virtuală. Practic SMURD-ul și Universitatea acționează 

împreună, complementar. SMURD-ul asigură instruire în zona de 

simulare pentru componenta de pre-spital, iar universitatea 

asigură instruire inclusiv prin simulare medicală pe zona intra-

spitalicească.  

Cu siguranță că suntem mult mai bine pregătiți decât eram în 

urmă cu 10 ani pentru evenimentele de acest fel. Mă refer și la 

componenta civilă, dar și la componenta militară de situații de 

urgență. Sigur, întotdeauna un dezastru te ia prin surprindere. 

Întotdeauna va exista  o discrepanță între nevoile de moment, o 

situație catastrofică și posibilitățile reale. Și întotdeauna vor fi 

niște pierderi regretabile pe care însă nu le putem evita pe de-a-

ntregul. Desigur, trebuie înțeles faptul că pregătirea pentru așa 

ceva este o activitate total lipsită de cost – eficiență. Te poți 

pregăti, poți investi sume uriașe în echipamente pe care poate nu 

le vei folosi niciodată. Și de aceea cred că această componentă de 

apărare înainte și în timpul dezastrelor este o componentă pe care 

trebuie să și-o asume statul. El este singurul care are datoria să 

susțină anumite activități în primul rând în zona lor de prevenție, 

pentru că, dacă am face un calcul economic, am spune că risipim, 

aparent, resurse pentru echipamente pentru un eventual dezastru, 

dar calculul trebuie făcut, de fapt, în termeni mult mai concreți: 

„Dacă se întâmplă, ce facem?”.  Și nu în ultimul rând, aș spune că 

noi de fapt nu inventăm ceva. Această abordare de a încerca să 
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acoperi toate posibilele scenarii care pot să apară este un model pe 

care toate țările puternice l-au pus în practică, despre care putem 

afirma că s-a dovedit eficient de-a lungul vremii (și, până la urmă, 

trebuie să calculăm acest lucru în vieți salvate și nu în bani 

cheltuiți).  

Am să revin la studenții militari pentru că, așa cum spuneam, 

ei reprezintă o mândrie pentru Universitate. De altfel, Universitatea 

a primit în urmă cu doi ani cel mai înalt ordin – „Virtutea 

Militară” din partea Ministerului Apărării pentru calitatea 

învățământului Medico-militar din Târgu Mureș. Voi aduce un 

argument suplimentar: anul acesta șeful de promoție pe toată 

Universitatea de Medicină și Farmacie a fost o absolventă de la 

Medicina Militară. Probabil că dacă n-ați vedea-o în costumație 

militară v-ați gândi că este un om obișnuit. Întotdeauna uniforma 

induce și creează respect, pe de o parte, dar și o obligație pe de 

altă parte – pentru cel care poartă uniforma respectivă.  

Mi se pare foarte interesant faptul că foarte multe fete 

îmbrățișează profesia militară. Cred că este o abordare diferită în 

ultima vreme, care denotă forță intelectuală capabilă să 

depășească anumite mici diferențe fizice care pot să existe, pentru 

că în final pregătirea militară și medicii militari trebuie să aibă 

acea abordare empatică care este specifică oricărei forme de 

manifestare a medicinei. Sigur că în zona de conflict este 

important militarul din prima linie, dar fără elementul de suport 

care este în umbră, care este vizibil doar atunci când apare o 

asemenea problemă, lucrurile ar sta diferit. Noi știm destul de 

bine și suntem foarte întristați de viețile care s-au pierdut în 
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diverse operațiuni. Cunoaștem mai puține lucruri despre succesele 

pe care le-a avut medicina militară din aceste zone – salvând 

militari români sau străini răniți, care au venit acasă și care poate 

n-ar fi venit dacă medicii militari formați în România, formați în 

Târgu Mureș n-ar fi fost niște buni profesioniști. Am avut la acea 

vreme tentația aceasta. Lucrurile erau însă mult mai complicate 

din punct de vedere administrativ și – aș spune – chiar politic la 

vremea respectivă. Sigur, profesia militară are niște avantaje, dar 

și niște limite. Partea academică a învățământului medical vine 

încă din zona civilă, dar știu foarte mulți colegi în poziții 

academice foarte bune care au în pregătirea lor Medicina Militară. 

De exemplu, domnul Prorector Sinescu de la UMF „Carol Davila” 

din București este ca formație medic ofițer. Și exemplele pot să 

continue. Cred foarte mult în capacitatea de formare superioară ca 

o combinație între formația militară și cea medicală. 

MC. Da, 25 de ani de Medicină Militară la Târgu Mureș. 

Medicina militară românească are o veche tradiție și în timp ce 

vorbea domnul Rector Azamfirei, mă gândeam la Regina Maria, 

Regina-soldat, întâlnindu-se cu soldații români de pe front.  

MM. Regina cea mai iubită de către Armata Română. 

Medicina militară a făcut pași extraordinari. Orice monedă are 

față și revers. Conflictele de acum, toată această cazuistică 

medicală, au dus la niște dezvoltări extraordinare din punctul 

de vedere al supraviețuirii pe câmpul de luptă. Din punct de 

vedere militar – avem medicina militară generală, pe care o 

vedem la lucru și pe timp de pace și, respectiv, medicina 

operațională, cea de pe câmpul de luptă care este specializată 
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pe traume specifice câmpului de luptă: împușcare, rănire, tăiere 

și alte traume care sunt acolo. Din păcate, am fost martor... 

Eroul Florian Enache, un subofițer care în Afganistan, în 2012, 

a suferit o mare mutilare. Acest om, în alte vremuri, poate cu 

câțiva ani înainte, nu ar fi supraviețuit rănilor extraordinar de 

grave pe care le-a avut: fără ambele picioare, fără o mână, cu 

partea viscerală spulberată. A fost adus de pe câmpul de luptă, 

din patrulă, și internat la spitalul din Kandahar unde medicii 

militari americani și cu românii care erau acolo au putut să-l 

stabilizeze și acum, din câte cunosc, Florian Enache duce o 

viață relativ normală, cu toate amputările pe care le-a avut. 

Evident – cu ajutorul tuturor dispozitivelor pe care medicina, 

sprijinită de alte științe, a putut să le pună la dispoziția unui 

asemenea om.  

Dar admirația mea se îndreaptă nu doar către medici, cei din 

spitale, ci și către paramedici: acel caporal, acel coleg care s-a 

dus la rănit, i-a făcut hemostaza, a oprit sângerarea astfel încât 

plutonierul să poată supraviețui până la spitalul din Kandahar. 

Bineînțeles că acești oameni sunt pregătiți special. Medicina 

militară românească are motive de mândrie, contemporane, dar 

și istorice. Același om care a început medicina militară și al 

cărui bust este în incinta spitalului militar central, Generalul 

Davila, este omul, înfăptuitorul, începătorul de medicină în 

România. Și avem Facultatea de Medicină numită Carol Davila și 

Spitalul de Urgență Militar Central „Carol Davila”. Medicina 

militară nu se referă doar la pacient, la rănit, la soldatul căzut, 

îngenuncheat, suferind pe câmp acolo. Prin ceea ce face ea are 

grijă și de moral. Omul pleacă altfel la luptă când știe că cineva va 
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veni după el, când știe că șansele de a se întoarce sunt mult mai 

mari decât înainte. Toate acestea sunt descrise foarte elocvent 

de Ardant du Pique. Acest maior francez a scris o carte, „Etude 

sur le Combat”
5
, în care descrie sentimentele prin care militarul 

trece pe câmpul de luptă. Din nefericire, Ardant du Pique, 

ofițer în armata franceză, moare în timpul Războiului franco-

prusac de la 1870-1871, dar emoțiile pe care le-a descris sunt 

perene. Într-adevăr, Ardant du Pique face referire și la această 

chestiune de morală în legătură cu medicina militară.  

Asistența militară medicală modernă a început cu o doamnă, 

o englezoaică, Florence Nightingale, care, impresionată de 

suferința militarilor britanici pe timpul Războiului Crimeei, a 

mobilizat opinia publică, a scris pamflete, a scris în ziare, astfel 

încât guvernul de atunci al Maiestății Sale a statuat măsurile 

necesare înființării, perfecționării sistemului sanitar. Cine 

merge la Sulina poate vedea și acum mormintele unor militari 

britanici răniți în Crimeea și care au murit apoi pe teritoriul 

României și sunt înmormântați acolo. Pentru că nu multă lume 

știe: prima fază a Războiului Crimeii s-a purtat pe teritoriul 

Principatelor Române.  

 

  

                                                           
5
 „Studiu despre bătălie” (fr.) 
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Magia cuvintelor în știință, artă și viață 

MC. Domnule General Mîndrescu, unul dintre marii specialiști 

ai lumii în Retorică este român, o doamnă plecată din România în 

anii ’80. Noemi Marin, fiica dirijorului Marin Constantin de la 

Corul Madrigal, a ajuns în anii ’80 în America. Atunci era un 

cadru didactic universitar aflat la început de drum, acum este 

Profesor la Florida Atlantic University, una din cele mai mari 

universități din Florida, fost Decan al Facultăților de Studii de 

Comunicare și Media, precum și unul dintre marii specialiști în 

Retorică și comunicare din America. I-am obișnuit pe 

telespectatorii noștri de la TVR Internațional (iar acum și în 

contextul volumului de față) să prezentăm personalități românești 

din străinătate, din toate domeniile, de la mediul academic 

internațional și medicină, până la organizații internaționale cu 

români în poziții de conducere, cum este și Alianța NATO. 

Urmează Noemi Marin:  

NM. În America am avut un mare avantaj. Am putut să fiu 

cine sunt eu fără a fi fiica maestrului Marin Constantin.  

M.C. Cine este acum Noemi Marin? 

NM. Profesor doctor docent, conducător de doctorate, expert în 

retorică est-europeană, unul dintre cei doi specialiști recunoscuți 

în Statele Unite care studiază retorica comunistă ca structură și 

argumentare. Pentru că am menționat doi experți – celălalt este 

un coleg și prieten bun, Cezar Ornatowski (San Diego State 

University), recunoscut ca specialist în retorica comunistă și post-

comunistă din Europa Centrală, cu care am scris două antologii de 
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studii în ultimii ani.  Sunt, de asemenea, fost Decan al Facultăților 

de Studii de Comunicare și Media, fost Președinte al Asociației de 

Studii Românești din Statele Unite (RSAA), premiat ca Cercetător 

al Anului. De asemenea sunt și  Director al Institutului de Pace la 

care am avut marea plăcere să-l am invitat pe Dalai Lama. Am la 

activ zeci de publicații, cărți și articole – în peste 20 de colecții din 

mai toate țările europene și, bineînțeles în Statele Unite, mai puțin 

– în România. Aceasta este Noemi Marin, Profesorul universitar, 

scriitorul, autorul de studii de cercetare, editorul unei bine-

cunoscute publicații de cercetare academică care împlinește anul 

acesta 20 de ani de existență „Journal of Literacy and 

Technology”
6
, creator și Director Executiv al Fundației „Marin 

Constantin” din Statele Unite.  

MC: Cu ce ne ajută Retorica? De ce Retorica? 

NM: În Statele Unite Retorica de bază, esențială, abecedarul 

acestei discipline se predă în toate colegiile și universitățile, se 

predă și la nivel de cercetare și la nivel de studii practice pentru 

profesioniști, pentru că structurile și studiile prezentărilor ideilor 

în public și pentru public contribuie la toate nivelurile. Scopul 

este acela de a-i învăța pe studenți și pe profesioniști cum să se 

prezinte în public.  

La întrebarea „cu ce ne ajută retorica în viață ?” putem 

răspunde astfel: în acest fel învățăm cum să folosim structuri 

logice și de persuasiune, cum să gândim și să învățăm ce 

înseamnă argumentare publică, cum să construim argumentări 

deliberative pentru a crea consens și nu false argumentări 

                                                           
6
 „Jurnal de Scolastică și Teologie” (engl.) 
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publice pentru a manipula. Și dacă mai căutăm argumente, ne 

dăm seama că prin cunoașterea retoricii învățăm să facem 

distincția între ce înseamnă participare și ce înseamnă 

manipulare. Îndrăznesc să afirm că ar fi foarte bine să existe o 

catedră de Retorică în România, la oricare din universitățile de 

aici. Există studii de retorică, dar studiul discursului public se 

predă pe porțiuni. Ar fi incorect să spun că nu există studii 

foarte interesante și importante pentru discursul public – în 

special pe tema discursului post-comunist. Am colegi și 

prieteni în România care predau retorică (retorică critică, 

culturală sau logică), dar fac parte din Facultățile de Drept, 

Facultățile de Limbi Străine și Studii Culturale sau Comparate, 

fără să fie la o catedră a unei Facultăți de Retorică în sine.  Dar 

ar fi foarte bine să fie și o Catedră de Retorică pentru că 

studenții și publicul ar putea învăța mai mult despre strategiile 

de discurs public și aplicarea lor în contexte istorice, politice și 

culturale, ar putea studia mai îndeaproape ce înseamnă retorică 

de consumerism, retorică de manipulare și de asociere, 

respectiv de participare civică – am amintit aici doar câteva 

dintre studiile de retorică contemporană existente.  Pe scurt: ar 

învăța diferența esențială din discursul public dintre deliberare 

și manipulare, diferență esențială pentru a înțelege retorica în 

context democratic. 

MC: Care sunt realizările academice recente? 

NM: Anul acesta am avut marea plăcere să fiu invitată, a 

doua oară, la Universitatea din Chicago să lansez atât o carte de 

poezie bilingvă, în limbile română și engleză, pe care am 
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publicat-o anul trecut la Gaudeamus (2017), „Aerul depărtării”, 

cât și să vorbesc ca invitat de onoare la Center of Eastern 

European and Eurasian Studies unde a locuit, a trăit, a scris și a 

predat Mircea Eliade, respectiv să prezint din câteva lucrări din 

cercetarea mea. Revenind la Chicago a fost o bucurie; 

Universitatea din Chicago este întotdeauna un loc cald și plăcut 

pentru noi pentru că avem legătură cu România și cu America 

prin cercetarea lăsată de marele scriitor și cercetător Eliade. Cine 

vizitează Universitatea din Chicago are șansa să viziteze și 

colecția „Mircea Eliade”, colecție binecunoscută în lume.  

Iar acum un an am ținut un seminar public despre retorica 

est-europeană la Universitatea Columbia  din New York. O altă 

conferință la care am participat de curând a fost la Harvard, 

fiind invitat special. În această calitate am susținut un seminar 

la Davis Center for Russian and Eurasian Studies („Centrul 

Davis pentru studii ruse și eurasiatice”), mulțumită invitației 

unui prieten drag, Profesorul Mark Kramer; iar acum, în vară, 

sunt între două congrese. O conferință la care tocmai am 

participat a avut loc la Universitatea din București, ediția a 21-

a, la care am avut onoarea de a fi unul din key notes speakers 

(„vorbitorii principali”) și am susținut una dintre prelegerile 

magistrale. Acum plec în Olanda la Universitatea din Groningen 

pentru un mare congres cu specialiști din Europa și Statele 

Unite, congres despre studii de argumentare publică.  

MC. Când a apărut poezia în viața ta, dragă Noemi?  

NM. Poezia a apărut în viața mea în adolescență, în discuțiile 

mele cu tata. Pentru că tata avea două licențe: una în filosofie și 
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una în muzică și cred că intuiția lui și intuiția mea se potriveau 

pe partea poetico-filosofică. Eu am dorit să particip în viața 

noastră de familie culturală cu „vocea” mea, iar „vocea” mea 

era poetică. Tata era interesat dintotdeauna să testeze și să 

stârnească în „vocea” mea poetică modalități prin care 

cuvintele pe care le foloseam aveau sau nu rezonanță – atât 

sonoră cât și intelectuală. Așadar, scriu de multă vreme – am 

cinci premii naționale de poezie și am publicat în România 

poeme în „Luceafărul,” „Contemporanul,” „România Literară.”  

Uitându-mă prin arhiva Marin Constantin, am regăsit una 

dintre poeziile mele foarte dragi, publicată în „Luceafărul” în 

1984. Era imediat după moartea lui Nichita Stănescu și poezia 

se chema „Al altora”. Nichita a fost un poet dedicat tuturor și 

eu l-am considerat ca un dăruitor (al altora) de vorbe pentru 

oameni.  

„El era mereu al altora 

Clipa lui își răspândea dorul 

În viața prietenilor absenți 

Zborul  lui regăsea adierea cerului 

Pe brazda de încredere între oameni 

Era al altora 

Cântând oboseala refrenului 

Se-năbușea pe tăcute în fiori piano 

Al altora, a adâncit vorba cu nevorba 

Mereu al altora a trecut pasul cu nepasul. 

Mi-e tare dor de ei,  
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Cei pentru care  

A fost mereu 

Al altora” 

A fost o mare bucurie să fac parte din această ediție specială, 

omagiindu-l pe marele Stănescu.  

MC: Mai scrii poezie? 

NM: România a însemnat poezie dar și America tot poezie 

înseamnă – pentru că scriu și în română. Scriu mai rar în 

română, după 30 de ani, dar continuu să scriu: am nevoie de 

cuvintele românești, de spațiul românesc cultural și de a 

exprima ceea ce cred că îmi aparține ca voce publică și ca 

român. Volumul „Aerul Depărtării” face parte dintr-o trilogie. 

Am avut marea șansă de a-i cunoaște și de a fi călăuzită de 

mari poeți români contemporani de atunci: și pentru mine 

poezia rămâne mereu cu mine, în  suflet, minte și inimă. Sunt 

sigură că voi continua să scriu în română, pregătesc un nou 

volum de poezie, pe care sper să-l lansez, de data asta, și cu 

mine prezentă. Data trecută nu am putut ajunge la lansarea 

volumului, iar colegii români mi-au dăruit o lansare cu totul 

specială, prilejuindu-mi o mare bucurie – în calitate de autor.   

MC. De ce „Aerul depărtării?” 

NM. Primul meu volum de poezie se cheamă „Apa timpului.” 

De ce „Aerul depărtării”? „Aerul depărtării” pentru că distanța 

nu se măsoară doar în spații, ci se măsoară și în aerul pe care-l 

respirăm; se măsoară și în modul în care, cu fiecare respirație, 

avem apropieri de suflet și depărtări de doruri. „Aerul depărtării” 
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aduce o vibrație a locului, a spațiului pe care îl numim, uneori, 

prezența, alteori absența. Cartea este dedicată tatălui meu.  

MC: La ce proiecte lucrezi acum, Noemi? 

NM:  Eu am deja câteva cărți de studii retorice publicate, 

peste 60 de lucrări și circa 130 de prezentări de cercetare în 

congrese internaționale de Retorică, Comunicare și Studii 

contemporane de argumentare. Dar referitor la proiectele de 

viitor – scriu o carte despre teoria retoricii comuniste – teorie, 

nu practică. Sunt foarte puține studii despre modalitățile de 

folosire a limbajului ca strategie de angajare a publicului în 

deliberare sau consens, mai ales în ultimii ani ai comunismului. 

Sunt enorm de multe studii politice, istorice, literare, culturale, 

antropologice, sociologice, dar nu retorice. Un alt proiect foarte 

drag mie se datorează faptului că sunt fondatoarea și directoarea 

Fundației „Marin Constantin” din Statele Unite, precum și a 

Muzeului Virtual „Marin Constantin”, pe toate platformele de 

social media (Facebook, Instagram, YouTube). Eu consider că 

un proiect ca acesta îi face mai vizibili în lumea mondială pe 

românii iluștri pe care îi avem, Marin Constantin fiind unul 

dintre ei, iar eu se întâmplă să-l cunosc destul de bine pe tata. 

Succesele și lucrurile extraordinare pe care le-a făcut Marin 

Constantin, nu doar ca dirijor al Corului Madrigal, ci și ca 

muzician recunoscut în lumea corală internațională, trebuie 

cunoscute nu doar în România ci în toată lumea, iar platformele 

social media asigură asemenea vizibilitate.  

MC: Cum sunt studenții tăi? Tinerii? 
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NM: Am călătorit mult și am ținut prelegeri, conferințe la 

mari universități europene și americane. Pe tinerii din ziua de 

astăzi îi consider a fi extrem de vii și doritori de a înțelege și 

chiar de a recupera istoria culturală, fie a României, fie a țărilor 

din care vin. Poate de aceea consider că este mare nevoie de a 

se studia și examina mai atent puterea retorică a publicului și a 

moștenirilor culturale pentru păstrarea cărora suntem responsabili. 

În România am avut întâlniri extrem de frumoase și dinamice 

atât cu studenții de la Universitatea din București, la Limbi 

Germanice, cât și la Institutul de Cercetare de la (Universitatea) 

Politehnică, unde am fost invitată de profesorul Gh. Brezeanu 

la o întâlnire cu studenții doctoranzi în cadrul unui ciclu foarte 

interesant, „Colocviile electronicii”.  

O mare bucurie pentru mine a fost să organizez un dialog 

despre retorica și puterea cuvântului în tehnicile persuasiunii 

politice și publice – cu studenții doctoranzi, ingineri sau viitori 

cercetători în inginerie. Tinerii din România sunt la fel de vii ca 

toți studenții pe care i-am cunoscut în toate țările. Dacă nu doar 

retoric ci și cultural, îi invităm la participare de la egal la egal 

cred că au multe să afle și noi avem multe să le povestim.  

Am avut foarte mulți studenți români și din Estul Europei în 

decursul celor peste trei decenii de activitate academică. Am 

participat câteva veri ca expert la cursurile de vară organizate 

de Fulbright în Bulgaria. Mulți studenți din Estul Europei care 

sunt interesați la nivel de masterat și doctorat, vin la Florida 

Atlantic University să studieze cu mine,  eu făcând parte dintre 

cercetătorii cu care pot ei să lucreze și să dezvolte studii 
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aprofundate ale tranziției dintre Comunism și Post-comunism 

din punct de vedere al structurilor discursului public. Am lucrat 

cu studenți români și la alte universități, unde am făcut parte din 

comisii de doctorat sau am participat la procesul de coordonare a 

acestora în cercetare. Sunt foarte mândră de studenții mei de la 

doctorat, de studiile academice pe care aceștia le aprofundează. 

MC: America e acasă, Noemi Marin? 

NM: America e acasă și pentru că-mi îngăduie întotdeauna 

existența mea ca român în America. E acasă pentru că am loc și 

spațiu să povestesc despre România în cercetarea mea, prin 

studenții mei. Și e acasă pentru că existența mea americană și 

internațională mă ajută să rămân întotdeauna ancorată în 

cultura publică a României. În viața privată am două pasiuni. 

Una este familia – sunt mama unei fete româno-americane și 

sunt bunică. E foarte mândră că e româncă, e născută aici. E 

Oana Bonomo, Oana Tudor. Iar în momentul în care am vrut să 

public cartea „Aerul depărtării” am descoperit că anumite 

poeme și poezii – care aș fi vrut să fie în română – le scrisesem 

în engleză. Și atunci l-am rugat pe cel mai bun traducător în 

ceea ce privește poezia mea, pe fiica mea, să le traducă. Pentru 

că e greu să traduci propria ta poezie, având în vedere că un 

poet e mereu la cumpăna cuvintelor. 

Sunt extrem de bucuroasă că în volumul „Aerul depărtării” 

sunt incluse și traducerile ei. Oana, ca orice copil  din lume, este 

liberă să aleagă dacă ia sau nu din moștenirea intelectuală a 

familiei. Ea aparține mai puțin lumii academice, lucrând în 

cercetare – specializată în business – având înclinație pentru 
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literatură și o mare iubire a limbii și literaturii române. Cu 

siguranță, unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care mi le-a 

făcut Oana este o iubire sinceră pentru România și pentru tot ce 

înseamnă  cultura, istoria, arta, limba, oamenii, iubire pe care le-

a insuflat-o și copiilor ei. Și aceasta o face să fie un traducător 

perfect pentru cărțile mele, dar în același timp și un critic foarte 

bun al ceea ce înseamnă moștenirile culturale ale familiei.  

România este locul cald care se cheamă „casă”, care mi-a dat 

enorm. României îi sunt profund recunoscătoare pentru cine sunt 

și cine am devenit. O să rămân toată viața un american-român și 

un român-american pentru că în România am primit o educație 

extraordinară, am primit lecții de viață foarte importante. Am 

înțeles ce înseamnă a fi liber și ce înseamnă a nu fi liber. Da, 

este un loc care îmi aparține. Am o Românie a mea pe care o 

iubesc și cred că este întotdeauna (știu că sună puțin retoric) 

izvorul, dar de fapt este unul dintre izvoarele importante și din 

care trebuie să iau apa – apa vieții sau apa timpului și aerul 

depărtării.  

MC. A fost împreună cu noi românul de departe. Știu că ați 

colindat toată lumea în cei trei ani în care erați la comanda 

Centrului de Analiză și Lecții Învățate și într-adevăr, peste tot 

în lume sunt astfel de oameni care au reușit să fie cei mai buni 

în domeniul lor.  

MM. Impresionant, de la modul în care Domnia Sa vorbește 

limba română – cât de cursiv și de frumos! Subiectul este 

extraordinar de interesant pentru că e mai mult decât știință. 

Retorica trebuie să producă emoții, convingerea apare ca urmare a 
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producerii emoțiilor. Uneori argumentele logice enervează, nu 

creează neapărat emoții pozitive. Pe de o parte este foarte 

important ce spui, pe de altă parte este fundamental cum spui; este 

calibrarea mesajului tău pe auditoriu astfel încât să îi „gâdile” cu 

adevărat – vorba lui Marius Chicoș Rostogan – urechile în mod 

plăcut. Este evident.  

În viața militară retorica este foarte legată de leadership. Ești 

un adevărat orator în momentul în care vorbești pentru a-ți 

mobiliza oamenii. Toți marii comandanți au fost mari oratori. 

Gândiți-vă cum Cezar, probabil, și-a mobilizat trupele în „De 

Bello gallico”. În momentele Bătăliei de la Alesia când, pe de o 

parte înconjurase armata galilor, fiind, pe de altă parte, înconjurat 

de forțele de întărire care veniseră în sprijinul galilor. Erau mai 

mult de o sută de mii de oameni care-l  înconjurau. E vestită 

bătălia de la Alesia pe care magnific și miraculos Cezar o câștigă. 

Miraculos dacă te uiți la raportul de forțe. Și mă gândesc și la 

marii noștri vorbitori: Iorga, care fascina – lumea se ducea de 

plăcere să-l asculte; Barbu Ștefănescu-Delavrancea – acel 

articol, acea scriere extraordinară, „Patrie și patriotism”:  cât de 

frumos este scris! Mă gândesc la Tăchiță Gură de Aur, Take 

Ionescu, vestitul ploieștean care, deși cu începuturi modeste, a 

ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați, iubiți vorbitori, spre 

disperarea și neplăcerea lui Brătianu. Dar asta e. Până la urmă 

omenescul e în fiecare.  

Iar eu mă gândeam, de asemenea, când vorbea doamna 

Profesor, la termenul „manipulare”. Vine dintr-un termen: 

„manipul”. Manipul este o organizare militară specifică legiunilor 
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romane. Acest manipul, o invenție romană apărută ca urmare a 

succeselor dar și a insucceselor, dădea flexibilitate și dinamică 

legiunilor romane. Deci încă odată: leadership.  

Vreau să mai spun un singur lucru: cum eu la un moment dat, 

alături de alții, am fost victime ale farmecului unui fost general în 

rezervă. Pe timpul studiilor mele în Anglia, la Joint Services 

Command and Staff College („Colegiul Comandamentului și 

Statului Major al  Serviciilor Comune”), în cadrul capitolului 

leadership, comandantul colegiului avea un spațiu educativ unde 

invita lideri din diferite domenii ale vieții (walks of life – engl.). A 

venit și acest general american Krulak, fost comandant al 

infanteriei marine. Un om mic, neimpozant, de nebăgat în seamă; 

nu impresiona cu absolut nimic la început. Și a început să 

vorbească, pe o scenă, ca un actor dintre cei mai buni. Punea 

cuvintele precum cărămida peste cărămidă, precum pentru 

construirea coloanelor unui templu. Voia să construiască un 

templu al leadership-ului. Folosea cuvintele, gesturile, tonalitatea 

într-un mod extrem de eficient. Producea senzații extraordinare. 

Spunea: „And this is the first pillar” („și acesta este primul stâlp” 

– engl.) și parcă îl împlânta în scenă. Iar la momentul în care 

Krulak, după două ore, ar fi spus să plecăm undeva, toți ar fi 

plecat, inclusiv probabil colegii ruși și chinezi care erau cu noi 

acolo. Atât de impresionant a fost acel om!   
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Rolul învățământului universitar.                                  

Crizele de securitate ale societății moderne 

MC. Mergem acum la una dintre universitățile aflate în elita 

academică a lumii, Școala de Studii Înalte și de Științe Sociale 

de la Paris. Acolo unde a primit invitația de a ține cursuri 

universitarul timișorean Vasile Popovici, fost Ambasador al 

României în Maroc și în Portugalia. În Portugalia acolo unde 

ați activat la comanda structurii JALC, domnule General. 

Bună seara, domnule Ambasador, domnule Profesor, la telefon 

cu noi din Paris. 

VP. Da, este un moment important pentru mine pentru că e de 

fapt un fel de autoverificare la nivel înalt, la una dintre școlile 

importante de învățământ superior din Franța cu studenți din 

ultimul an de master și cu doctoranzi cam de peste tot din lume, 

de pe mai multe continente, din mai multe țări și asta cumva e o 

încununare a anilor de când m-am întors la catedră.  

MC. Învățământul academic. Noi am vorbit mai devreme 

despre chestiuni, iată, legate de apărare, de securitate, de 

provocările acestei zone și am rămas în zona academică, 

bucuroși să stăm de vorbă cu Rectorul universității din Târgu 

Mureș, Leonard Azamfirei. De asemenea, Universitatea 

dumneavoastră se implică în numeroase evenimente la cel mai 

înalt nivel prin acordarea unor titluri de Doctor Honoris Causa 

personalităților lumii politice și academice din întreaga lume.  

VP. Universitatea de Vest este foarte activă pe multe planuri și 

arată o deschidere mare în domeniul politicii europene și în 
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domeniul apărării. E un moment cu totul deosebit, cu o conducere 

foarte deschisă spre problemele acestea și mărturisesc că m-am 

întors cu mare bucurie în mediul universitar după 17 ani de 

diplomație. Însă, domnule General, fiindcă suntem în aceeași 

emisiune, aș vrea să vă spun, de pe margine: lucrurile nu par să 

arate foarte bine în regiunea noastră. Dacă ne uităm la ce se 

întâmplă, chiar în aceste zile: o vizită a lui Putin la Budapesta, o 

Turcia care face politică aparte în NATO, un refuz de integrare 

europeană pentru câteva țări din Balcani, o apropiere militară tot 

mai mare între Serbia și Federația Rusă. Toate lucrurile acestea ar 

trebui să ne dea de gândit?  

MM. Aceste lucruri ne dau de gândit și ne uităm foarte atent 

la tot ceea ce se întâmplă. Evident – și știu foarte bine – nu 

trăim în vise. La nivelul Ministerului Apărării, al Statului 

Major al Apărării, colegii mei, trăiesc profund ancorați în 

realitate, există analize privind ceea ce se întâmplă acum din fel 

de fel de surse. Există prognoze și pe baza acestor prognoze 

există planuri. Într-adevăr, avem de a face cu o renaționalizare 

a anumitor aspecte, parcă solidaritatea nu mai e atât de vizibilă 

ca în alte momente. 

VP. Vă referiți la lumea occidentală? 

MM. Exact. Sigur, avem divide et impera. În lumea asta, în 

Occident, este foarte clar că suntem în mijlocul unui război 

mediatic, al unui război informațional care are drept scop 

demoralizarea, creșterea naționalismului, exacerbarea unor 

tendințe care erau, poate, ascunse. Ele sunt hrănite, sunt 

subliniate anumite nealinieri; anumitor diferențe de opinie li se 
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dă o importanță exacerbată. Sunt interese economice care devin 

din ce în ce mai vizibile și mai importante în comparație cu alte 

interese. E o realitate pe care o vedem, pe care o analizăm… 

Este foarte important să ne așezăm foarte sănătos și să 

încercăm să înțelegem, sine ira et studio ceea ce se întâmplă 

împrejurul nostru și cu noi. Să înțelegem de unde ne vine 

puterea, care ne sunt punctele tari, care sunt punctele noastre 

slabe și să ținem cont de toate.  

VP. Mă bucur să aud analiza pe care o faceți și sper din tot 

sufletul că Ministerul Apărării știe să-și țină aproape oamenii 

de valoare pe care îi are în rezervă. 

MM. Anumite chestiuni privind activitatea Ministerului 

Apărării Naționale sau a unor organizații care colaborează cu 

Ministerul Apărării se văd la nivelul opiniei publice naționale, 

altele nu sunt așa vizibile, dar ele există, sunt activități care se 

fac cu maximă seriozitate, dezbaterile sunt extrem de deschise 

și se trag concluziile potrivite. Evident că există un inventar de 

măsuri potrivite situației în care ne găsim, cu împrejurările în 

care ne găsim, adică puternic ancorate în realitate.  

VP. Mă bucur să vă aud, domnule General. Mă bucur să o 

aud și pe doamna Crăciun. Și aș dori să profit de intervenția în 

emisiune să salut românii care se uită la TVR Internațional, 

românii din zonele în care am lucrat: din Franța, din Maroc, din 

Portugalia și să le spun că îmi este foarte dor de ei și să-i 

îndemn să meargă la vot în toate alegerile ce vor urma.  
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MC. Da. Să slujești drapelul țării în străinătate, fie că ești 

militar, fie că ești diplomat, fie că ești medic român, fie că ești 

un român ajuns departe de casă, dar prin limba română, care 

e patria ta, tu ești tot timpul acasă.    

MM. Vorba lui Nichita Stănescu: „Limba română este patria 

mea”. Așa este. 

MC. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, sperăm să ne mai 

revedem și să discutăm despre istorie și literatură, despre 

strategie – știu că sunteți pasionat de toate acestea. Mulțumesc, 

domnule General Mircea Mîndrescu. 

MM. Întreaga mea gratitudine pentru invitație și aștept să ne 

revedem. 
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Lumea ca un loc nesigur 

New Strategy Center a organizat, la 29 octombrie 2019, un 

eveniment dedicat posibilelor evoluții în politica europeană, în 

cadrul căruia participanții au beneficiat de contribuția lui 

Charles Powell, directorul Institutul Regal pentru Studii 

Internaționale și Strategice – Elcano, din Spania. Cu acestă ocazie, 

istoricul i-a acordat un interviu colegei mele, Alina Grigore, 

jurnalist specializat pe probleme militare și de securitate. 

AG. Ca director al Institutului Regal Elcano, principalul 

think tank spaniol, spuneţi-ne, vă rog, care sunt instituţiile care 

au beneficiat de analiza şi cunoştinţele dumneavoastră în 

domeniu. Maiestatea Sa Regele este un model? 

CP. Suntem foarte norocoşi că Maiestatea Sa Regele Felipe 

VI este preşedintele nostru onorific. Noi îl sfătuim înaintea 

fiecărei vizite de stat. Mergem la reşedinţa Sa şi avem o 

fascinantă discuţie cu domnia Sa şi cu regina Letizia. Uneori, 

durează 3-3,5 ore şi îi „torturăm” cu prezentările noastre în 

Power Point. Am făcut una de curând, despre Coreea de Sud şi, 

în curând, vom face una despre Cuba. Fiindcă Regele Felipe va 

fi primul şef de stat spaniol care va face o vizită de stat în 

Cuba, în noiembrie. Aşa că ne place să credem că sfaturile 

noastre sunt de folos. Pe lângă aceasta, lucrăm şi pentru 

principalele ministere din Spania, pentru Ministerul de Externe, 

Ministerul Apărării, Ministerul de Finanţe şi colaborăm strâns 

cu Ministerul Educaţiei şi Culturii, fiindcă noi considerăm 

limba spaniolă o parte esențială a puterii Spaniei. Circa 500 de 
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milioane de oameni vorbesc spaniola în lume, iar asta crește 

influența Spaniei.  

AG. Există o legătură strânsă între familiile regale din România 

şi din Spania. L-aţi sfătuit pe regele Felipe şi în privinţa României? 

CP. Nu am făcut asta încă fiindcă Maiestățile Lor nu au 

vizitat România oficial. Dar sper că o vor face şi știu că e una 

dintre intențiile lor. Discută deseori subiecte politice şi 

internaţionale şi se ocupă mai ales de generaţia mai tânără, din 

care fac parte regele Felipe şi regina Letizia. Ei au o relaţie 

foarte strânsă cu monarhii din ţările Benelux şi mai ales cu cei 

scandinavi. E ca un club restrâns al şefilor de stat. Mulţi dintre 

ei sunt şi rude de sânge. Unii nu sunt, dar, evident, au multe în 

comun. Şi nu există prea mulţi oameni cărora le pot împărtăşi 

experienţele lor. În lume nu există prea multe monarhii 

parlamentare. Monarhii spanioli au acest tip de legătură şi cu 

familia imperială japoneză. 

AG. Românii formează cea mai mare comunitate străină din 

Spania. Peste un milion de români trăiesc acolo. Cum evaluaţi 

contribuţia lor la dezvoltarea economică a Spaniei ? 

CP. Mă bucur să spun că românii sunt consideraţi oameni 

care au venit în Spania ca să muncească, să strângă bani şi să-i 

trimită rudelor lor din România. Românii sunt bine văzuţi, nu 

am avut niciun fel de probleme grave cu comunitatea de 

imigranţi români. Poate şi pentru că modul de viaţă şi cultura 

din România şi Spania sunt asemănătoare. În ambele ţări, 

familia, ca instituţie, are un rol central. Românii din Spania 

sunt oameni muncitori, care respectă legea. Aşa că majoritatea 
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spaniolilor sunt mulţumiţi – cred, că românii au hotărât să vină 

în Spania. Puteau merge în altă parte, dar acum contribuie la 

prosperitatea economică a ţării noastre. 

AG. Ce mesaj aveţi pentru telespectatorii români stabiliţi în 

Spania ? 

CP. Vreau să ştie că sunt bineveniți în Spania şi ne-ar plăcea 

să rămână în ţara noastră. Desigur, unii vor vrea să se întoarcă 

în România, dar cred că în Spania beneficiază de diverse șanse, 

nu doar în privința locurilor de muncă, ci şi a sănătății şi a 

educației. Avem sisteme de sănătate  şi educație foarte bune şi 

suntem încântați că pot să beneficieze de ele. Vreau să știe şi că 

noi suntem conștienți de contribuția lor pozitivă la viața 

societății spaniole. 

AG. Cum putem înțelege mai bine evoluția crizei din Catalonia 

şi protestele separatiste? Comunitatea română de acolo ar putea fi 

afectată? Ce părere aveți despre demonstrațiile violente de la 

Barcelona? La ce să ne așteptăm în continuare ? 

CP. După cum știți, criza a început odată cu referendumul 

ilegal din 2017. Acesta a fost urmat de o declarație unilaterală 

de independență – de asemenea ilegală şi, din fericire, anulată 

imediat. Însă a reprezentat o provocare majoră pentru legile din 

Catalonia, din Spania şi din Europa, fiindcă legislația actuală 

nu prevede asemenea cazuri. Violențele recente s-au produs în 

urma sentințelor date de Curtea Supremă spaniolă. Prin acestea, 

12 lideri separatiști au primit condamnări severe, de la 7 la 13  

ani de închisoare. Știu că pare mult, dar trebuie să ne amintim 

că au fost găsiți vinovați de sedițiune, iar aceasta este o 
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infracțiune gravă, nu vreun furt minor. Au încercat să anuleze 

statutul autonom al Cataloniei, printr-un fel de mini-

Constituție, dar şi Constituția Spaniei şi legile internaționale. 

Din păcate, acești oameni știau ce fac şi au decis de bunăvoie 

să facă toate acestea. Nu i-a silit nimeni şi acum vor plăti. Sunt 

reprezentanți politici, nu sunt deținuți politici. Sunt politicieni 

aflați acum la închisoare, ceea ce este ceva cu totul diferit. Şi 

sunt la închisoare în urma propriilor decizii. Violențele cele 

mai mari s-au terminat deja. Firește, a existat o reacție 

emoțională a grupurilor separatiste. Vreau să subliniez că 

majoritatea demonstranților au fost pașnici şi şi-au exercitat 

dreptul de a demonstra, pe care îl avem cu toții într-un sistem 

democratic de guvernare. Dar când ies în stradă sute de mii de 

oameni, există întotdeauna o minoritate de câteva mii de 

oameni, implicată activ în violențe majore. Circa 300-400 de 

polițiști au suferit vătămări şi răni grave, iar așa ceva este 

intolerabil. Nu putem permite ca violența să preia controlul la 

Barcelona, unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, nu 

doar din Spania. Sper că de acum – ce era mai rău a trecut, iar 

politicienii trebuie să găsească o soluție politică pentru ceea ce 

este, în fapt, o problemă politică. În cazul de față, există două 

conflicte. Se vorbește despre conflictul dintre Catalonia şi 

restul Spaniei, dar adevăratul conflict este cel dintre catalani. 

50% sau mai puțin de atât din populație dorește independența, 

iar 50% sau ceva mai mult de atât respinge independența. 

Principala mea grijă, în prezent, este să facem cu toții cât mai 

mult ca să reconciliem aceste două grupuri din societatea 

catalană. E o societate extrem de polarizată şi e greu să ne 
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gândim la negocieri şi la soluții pe termen lung. Lucrurile 

trebuie, mai întâi, să se calmeze. Apoi, după ce vor fi aleși noii 

guvernanți, în urma alegerilor generale de pe 10 noiembrie, 

sperăm să ne îndreptăm către o fază rațională, mai constructivă. 

Din păcate, însă, pentru moment situația rămâne foarte tensionată 

şi polarizată. 

AG. România şi Spania au forțe militare puternice şi soldați 

curajoși, care contribuie la asigurarea păcii, în cadrul misiunilor 

UE şi NATO. Europa înfruntă numeroase amenințări: terorismul, 

extremismul, violența, războiul hibrid. Avem toate mijloacele 

necesare pentru a apăra Europa ? 

CP. Cred că avem un sistem de „unelte” tot mai bine pus la 

punct. Avem Uniunea Europeană, care combină foarte bine 

securitatea militară şi civilă... UE reușește foarte eficient să 

implice cetățenii obișnuiți, dar şi sectorul privat, respectiv 

companiile. Securitatea cibernetică, de exemplu, poate fi obținută 

numai prin implicarea deplină a companiilor tehnologice, a 

băncilor şi a altor companii private. Iar UE știe să facă asta foarte 

bine, nu doar prin legislația sa, ci şi prin alte politici, dezvoltate 

de-a lungul timpului. Pe de altă parte, apărarea tradițională a 

teritoriului Europei rămâne una dintre misiunile NATO. Cred că 

Alianța a dobândit forțe proaspete. A trebuit să reacționeze la 

revizionismul rus în creștere şi la amestecul Rusiei în politică. 

Avem, de exemplu, multe dovezi despre amestecul Rusiei în criza 

catalană; Rusia a intervenit în treburile interne catalane. Acest 

lucru a început cu referendumul din 2017 şi e evident că Rusia a 

intervenit din nou, în timpul violențelor din ultimele săptămâni. 
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Rușii caută, practic, ocazii să ne slăbească puterea. Şi de câte ori 

găsesc puncte în care europenii sunt slabi, încearcă să ne dezbine. 

Ei caută să submineze UE şi NATO oriunde şi ori de câte ori se 

poate. Acest lucru nu ne-a surprins, dar nici nu eram obișnuiți cu 

el. Şi, pentru prima data în viața lor, mulți spanioli au constatat 

brusc că Rusia e o amenințare sau că poate fi o amenințare. Nu 

trebuie să le explic românilor acest lucru. 

AG.  Avem o istorie lungă în domeniu. 

CP. Aveți experiență. Însă spaniolii au trăit până acum într-o 

lume mai degrabă idilică, fără amenințări. Sau credeau că 

trăiesc într-o astfel de lume. Pentru ei, conflictele erau ceva ce 

se întâmpla la mii de kilometri distanță. Iar criza catalană  i-a 

făcut să se trezească la această realitate. Există, firește şi o 

dimensiune sudică. Ea preocupă UE şi NATO, parțial din cauza 

fenomenului emigrației, a emigranților ilegali veniți din Africa sub-

sahariană, prin țările din Magreb şi mai ales prin Maroc – în cazul 

Spaniei. Şi există, firește, şi amenințarea teroristă despre care 

vorbeați. Institutul meu lucrează mult în acest domeniu şi studiem 

cum se poate preveni radicalizarea minorităților musulmane şi 

cum îi putem de-radicaliza pe cei aflați la închisoare. Pentru ca, 

atunci când vor fi eliberați, să fie oameni şi cetățeni mai buni şi să 

renunțe definitiv la violență. 

AG. Este posibil așa ceva ? 

CP. Da. Am trecut prin asta cu teroriștii separatiști basci, 

membrii ETA, o organizație, din fericire, desființată şi învinsă 

prin mijloace democratice. Deci e posibil. Trebuie doar ca acestor 

indivizi să li se dea un rost în viață. Trebuie să ne asigurăm că 
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folosesc cum trebuie perioada de închisoare. Această perioadă 

trebuie să fie nu atât una de pedeapsă, ci mai ales o șansă de a se 

reabilita. Şi cred că există povești de succes în această privință. 

AG. Ați pomenit de Rusia şi ați spus că aveți dovezi despre 

amestecul ei în criza catalană. Acum cinci ani, Rusia a folosit 

forța împotriva Ucrainei, pentru a anexa ilegal Crimeea. Avem 

de-a face cu o Rusie foarte agresivă, care își dezvoltă forța 

militară şi își amenință vecinii. Pe de altă parte, războiul din 

Siria are drept consecință valuri uriașe de emigranți, care şi-au 

părăsit țara ca să-şi salveze viața. Cum vedeți dumneavoastră 

viitorul Europei ? 

CP. În general, sunt un om optimist. Am avut parte de 

probleme şi amenințări încă de când există Comunitatea 

Europeană şi actuala UE, în timpul Războiului Rece. În multe 

privințe, perioada actuală este cea mai pașnică perioadă pe care a 

cunoscut-o Europa, timp de multe decenii, cea mai prosperă şi 

mai stabilă. Așa că trebuie să nu pierdem din vedere situația 

actuală. UE este cea mai mare uniune comercială din lume şi 

include circa 500 de milioane de oameni. Negociem acorduri de 

liber schimb cu Japonia, Canada, Coreea de Sud etc. În multe 

privințe, UE este o poveste de succes. Şi deseori pierdem asta din 

vedere, fiindcă ne îngrijorează problemele care apar sporadic. 

Sunt de acord că anexarea ilegală a Crimeei şi intervenția Rusiei 

în estul Ucrainei reprezintă o încălcare a legilor internaționale. 

Este, evident, un act de agresiune împotriva unui vecin şi partener 

al UE, ceva ce nu vom uita niciodată şi ceva ce nu poate fi lăsat 

nepedepsit. Să sperăm şi că situația se va îndrepta la un moment 



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

125 
 

dat. Știm că va fi foarte greu ca anexarea Crimeei să fie anulată, 

dar sperăm că putem garanta integritatea teritorială a Ucrainei. 

Deci avem în continuare conflicte nerezolvate... 

AG. În zona Mării Negre. În Moldova, Georgia etc. 

CP. Știm că există probleme acolo, așa că trebuie să le ținem 

piept rușilor şi singura cale de a face asta eficient este să 

menținem şi să întărim coeziunea UE. Şi trebuie să creștem 

solidaritatea. Există piloți spanioli care își riscă viața în 

Lituania, pilotând avioane de luptă în misiuni polițienești. 

Există tancuri spaniole în Letonia... Uneori, sunt întrebat în 

Spania: „Ce căutăm noi în Letonia şi Lituania ?” Faceți poliție 

aeriană. Răspunsul este că suntem o mare familie europeană şi 

aceasta e calea prin care ne manifestăm solidaritatea. Şi, la 

rândul lor, Țările Baltice ne ajută să rezolvăm probleme cu care 

ne confruntăm noi, în sud. În asta constă, cred, puterea Uniunii 

Europene şi a NATO.  

AG. În regiunea aceea sunt foarte buni în domeniul IT. Au o 

infrastructură uriașă bazată pe asta. 

CP. Absolut. Iar rușii știu foarte bine să ne detecteze punctele 

slabe şi discordiile. Suntem o societate deschisă, suntem liberi, 

oamenii sunt prietenoși, nu au intenții ostile... Uneori suntem şi 

naivi, iar în Spania, mai ales, oamenii cred că nu există amenințări 

reale. Însă nu este adevărat. Trăim într-o lume periculoasă şi 

uneori UE pare nepregătită pentru aceste încercări. Noi spunem 

deseori că UE este o putere erbivoră într-o lume carnivoră. Şi asta, 

fiindcă suntem înconjurați de state mai degrabă agresive sau de 
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state care vor să ne submineze. Însă UE are la dispoziție mijloace 

tot mai elaborate pentru a face față acestor încercări. 

AG. Spania şi România sunt membre NATO. Ce rol are 

Turcia în acest peisaj? Dar relațiile Turciei cu Rusia ? 

CP. După cum știți, multe capitale europene sunt îngrijorate 

din cauza politicii externe a Turciei. E tot mai clar că Turcia nu 

va deveni prea curând membră UE. Într-un fel, Turcia s-a 

îndepărtat de Europa şi se îndreaptă către relații cu alte regiuni. 

Deci există pericolul real că am putea pierde Turcia în plan 

politic. Firește, Turcia e în continuare membră NATO. 

AG. Un membru strategic. Şi foarte important. 

CP. Gândiți-vă la vecinii ei! Siria e un exemplu important, 

dar nu singurul. Mai există şi Iranul etc... S-a spus întotdeauna 

că, dacă Turcia devine membră UE, am avea mai multe rezerve 

strategice. Dar am avea şi multe bătăi de cap strategice. Şi nu 

sunt sigur că avem nevoie de ele acum. Dar suntem îngrijorați 

de apropierea aparentă dintre Rusia şi Turcia. Turcia a cumpărat 

rachete rusești. Desigur, a spus că a făcut-o numai fiindcă oferta 

Rusiei a fost mai bună decât cea americană şi a presupus un 

transfer tehnologic pe care americanii nu-l ofereau. Turcia a 

avut, așadar, motivele sale şi cred că nu trebuie să exagerăm 

magnitudinea rupturii. Turcia e în continuare membră NATO şi 

nu a dat semne că ar vrea să părăsească organizația. Cred că de 

aici trebuie să pornim. Poate că – cea mai importantă provocare 

actuală este terorismul. 
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AG. Recent, un comando american l-a eliminat pe cel mai de 

temut terorist din lume, al-Baghdadi. Moartea lui este o victorie 

majoră pentru lumea democrată. Însă va rezolva ea toate 

problemele? Refugiații sirieni se vor putea întoarce acasă? 

CP. Nu. Din păcate, nu este sfârşitul conflictului şi nu este 

sfârşitul ISIS, la fel cum moartea lui Bin Laden nu a însemnat 

sfârșitul Al-Qaida. Într-un fel, acesta nici nu mai era factorul 

principal în al-Qaida, iar al-Baghdadi nu mai era nici el – 

factorul principal în ISIS. Președintele Trump este foarte 

dornic să impună comparația cu Bin Laden. Însă Bin Laden a 

fost ucis în primul rând fiindcă era asociat atât de strâns cu 

atacurile de la 11 septembrie şi era considerat vinovat pentru 

ele. Însă trebuie să înțelegem că terorismul jihadist va rămâne 

parte din ecuație şi în viitoarele decenii. El există şi în Africa, 

în Sahel... Luptăm împotriva lui în mai multe țări africane şi 

trebuie să înlăturăm cauzele care duc la apariția lui. Deseori, 

acestea sunt sistemul politic disfuncțional din țările în care el 

prosperă. Teroriștii ocupă, pur şi simplu, spațiul lăsat liber de 

guvernanți. Vidul de putere creat de o guvernare eșuată, de 

corupție, de subdezvoltare, inegalitate socială etc. Așadar, dacă 

vreți, trebuie să asanăm „mlaştina” în care se dezvoltă terorismul. 

Cred că e ceva ce începe să se întâmple în unele țări africane. 

Africa este una dintre poveștile de succes ale secolului XXI sau 

poate deveni o asemenea poveste de succes. Țările de acolo 

devin tot mai democratice şi stabile. Etiopia, de exemplu, 

înregistrează anual o creștere PIB de 10%. Este uluitor, se 

dezvoltă mai rapid decât China. Deci există speranță pentru 

Africa, în special fiindcă guvernarea țărilor de acolo se 
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îmbunătățește. Şi, sperăm, asta va elimina în timp organizațiile 

jihadiste precum ISIS. 

AG. Cum vedeți viitorul ? 

CP. Trăim într-o lume multipolară, cu instituții multilaterale 

foarte slabe. Nu cred că vom trăi într-o lume controlată de 

China şi de SUA. Chiar dacă rivalitatea dintre cele două țări 

este criza definitorie a începutului de secol XXI şi trebuie să ne 

obișnuim cu ideea aceasta. Nu este o rivalitate care va dispărea 

prea curând, va mai exista, probabil, câteva decenii. Dar am 

supraviețuit Războiului Rece, deci cred că putem supraviețui și 

ascensiunii Chinei şi relativului declin al SUA, deși nici acesta 

nu trebuie exagerat. Este o rivalitate importantă, care ne va 

domina viața. Există un război tehnologic, unul comercial şi 

unul valutar. Si avem şi un război cultural. Însă comerțul, valuta şi 

tehnologia vor defini puternic această rivalitate. 

AG. Cum vom reacționa noi ? 

CP. Sper că ne vom întări instituțiile multilaterale. Cei dintre 

noi care cred că ordinea liberală internațională este un lucru bun 

ar vrea ca ea să devină mai inclusivă, mai deschisă. Probabil e 

nevoie şi de reforme. China ia deja parte la ele, de când s-a 

alăturat Organizației Mondiale a Comerțului. Trebuie să putem 

adapta unele instituții existente din cadrul ordinii liberale 

internaționale pentru a ține cont de ascensiunea Chinei. Însă 

trebuie să ne asigurăm şi că China este un membru loial al acestei 

ordini, că nu încearcă să înlăture sau să submineze aceste 

instituții, care au fost create cu atâta greutate, după al Doilea 

Război Mondial. Așa că sunt oarecum optimist. Avem o lume 
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multipolară, nu una G-2. Nici măcar una G-3, dacă e să includem 

Europa printre marile puteri. Există şi Japonia, India, Rusia, dar şi 

alte puteri. Esențial este să cream instituții multilaterale, perfect 

adaptate vieții din secolul XXI. 
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Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne 

MC. În continuare, vă propun să discutăm, dragi cititori, 

despre o inițiativă de a deschide un muzeu mobil al sclaviei 

moderne; de asemenea despre societăți contemporane nesigure 

și criza educației, despre antreprenorii români din Marea 

Britanie și profesori din elita academică. Invitații mei sunt 

Aurora Martin, vicepreședintă a Institutului Internațional pentru 

Securitate Umană, Ștefan Rusu, consultant de management, 

responsabil cu dezvoltarea la un start-up 100% românesc, din 

Londra: Pro-portunity. De asemenea, în partea a doua a 

întâlnirii, vor fi împreună cu noi, din Texas, profesorul Cristian 

Bratu, șeful catedrei de franceză-italiană, de la Universitatea 

Baylor, și Mihaela Cristescu, scriitoare stabilită de peste 10 ani 

în Australia.  

Bine ați revenit în studio, Aurora Martin. Ștefan Rusu, acum 

10 ani erați prezent în studioul „Articolul VII”, chiar în primul 

an de debut al emisiunii, când făceați parte din Liga 

studenților români din străinătate, filiala Marea Britanie, iar 

astăzi, iată, în calitate de antreprenor de succes, responsabil 

cu partea de dezvoltare la un start-up care deja și-a făcut loc 

pe piața financiară londoneză.  

ȘR. Da, și-a făcut loc, dar cel mai important este că e un 

start-up fondat de români și condus de români, iar faptul că 

avem succes în Marea Britanie îi sporește valoarea. 
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MC. Ce-ați mai făcut, Aurora Martin, de la precedenta 

noastră întâlnire? Proiecte extraordinare, cum este și acesta 

despre care vom vorbi noi? 

AM. Proiecte sunt în fiecare an, atunci lucram la Consiliul 

Național pentru Combaterea Discriminării. Ultima realizare – 

fiindcă pe aceasta aș dori să ne axăm astăzi – este legată de o 

inițiativă pe care am avut oportunitatea să o încep de foarte 

curând. De fapt, este împlinirea unui vis mai vechi: în 2016, am 

obținut, din partea Departamentului de Stat al SUA și American 

Councils, un fellowship (o bursă) în Statele Unite, în programul 

Professional Fellows; în timpul acestui training pe organizare 

comunitară am vizitat Freedom Center în Cincinnati, al cărui 

ultim etaj este dedicat sclaviei moderne, și atunci m-am gândit 

că România, țară-resursă pentru traficanți, nu are un asemenea 

muzeu (nu numai România, dar niciuna dintre țările din Sud-

Estul Europei, când știm foarte bine că această zonă este o 

„pepinieră” pentru traficul cu ființe umane).  

Atunci m-am gândit că trebuie să înființez acest muzeu. Dar 

să pui bazele unui muzeu presupune mult curaj atunci când nu 

ești tu însuți o instituție. Nu m-am gândit să îl fac stabil, fixat 

într-un singur loc, pentru că a deschide un muzeu într-un oraș 

anume, ar fi însemnat limitarea accesului celor care ar fi avut 

nevoie de el. Îl pot vizita doar locuitorii orașului și turiștii. Și 

atunci am hotărât că trebuie să fie un muzeu care să vină în 

întâmpinarea potențialelor victime, să meargă în sate, să ajungă 

acolo unde oamenii nu își pot permite să facă un drum la oraș, la 

București, pentru a vizita un muzeu. Visul meu era să îl fac într-
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un camion, pentru că, în mod simbolic, multe dintre victime 

ajung în altă țară transportate cu camionul. Să ne amintim: chiar 

la Londra, de curând, a fost descoperit un camion cu 39 de 

cadavre, oameni care voiau să meargă să muncească în altă țară. 

Și cazul nu e singular; în urmă cu 7 ani, tot în Marea Britanie, 

într-un port, a fost găsit un alt camion cu 59 de persoane, toți 

fiind asiatici.  

MC. Chiar în aceste zile, în Marea Britanie, a început procesul 

în care 3 bărbați sunt acuzați de sclavie modernă, victimele fiind 

români exploatați într-o spălătorie auto. Săptămâna trecută, 29 

de românce, cu vârste între 20 și 40 de ani, forțate să practice 

prostituția la Londra, au fost salvate. Astfel de cazuri sunt tot mai 

dese, din păcate; chiar dacă pentru acele fete s-a ajuns la un final 

fericit, nu e așa întotdeauna.  

AM. Ceea ce ajunge în spațiul public sunt doar mici vârfuri ale 

unui „iceberg”. Baza fenomenului este, însă, imensă. Foarte 

puține dintre victime reușesc să se salveze și despre foarte puține 

dintre acestea reușim să aflăm câte ceva. Tocmai de aceea 

traficanții exploatează spațiul rural în mod special, și naivitatea 

copilelor, începând de la vârste foarte fragede. Muzeul meu și-a 

propus să ajungă tocmai la aceste copile, care altfel, nu ar avea 

posibilitatea de a accede la astfel de informații. Practic, muzeul 

constă într-un microbuz (deocamdată) în care sunt plasate niște 

manechine, cu figuri expresive, de impact; vizitatorul urcă, se 

așază în fața manechinelor și ascultă poveștile de pe fundal. 

Povești absolut reale. Am văzut copii coborând din muzeu 

transfigurați. De fapt, acesta este rolul principal al muzeului, de a 
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conștientiza pericolul. După o vizită la muzeu, elevii sunt aduși 

într-o sală și are loc o discuție cu ei. Am început cu un proiect-

pilot, în Județul Vrancea, iar acum proiectul e susținut, din 

fericire, și de Inspectoratul Județean de Poliție : am un comisar de 

poliție, o femeie, doamna Monica Manolache, care merge la 

fiecare întâlnire cu mine. Acesta este un lucru pozitiv; pe de o 

parte pentru că, având și o autoritate din domeniul poliției, există 

și o măsură de siguranță, dat fiind faptul că nu toată lumea care 

intenționează să profite de naivitatea copilelor este bucuroasă că 

cineva vine să conștientizeze potențialele victime din  acest 

domeniu. Pe de altă parte, polițiștii sunt persoane autorizate, care 

le pot vorbi elevilor din experiențe proprii, iar doamna comisar 

este o resursă foarte valoroasă și din acest punct de vedere. Dar 

desigur, muzeul nu se adresează doar elevilor, ci, în egală măsură 

persoanelor adulte, intenția noastră fiind să ajungem și la biserici, 

și în târguri, acolo unde sunt părinți, care trebuie preveniți asupra 

măsurilor de stopare a fenomenului, ce trebuie luate în relația cu 

adolescenții. 

MC. Din păcate, sărăcia ( mai ales din zonele rurale), dar și 

mirajul banilor, despre care vorbeam noi într-o secțiune 

anterioară a cărții, este cauza principală care face ca diverse 

persoane să cadă pradă exploatării. Mesajul este că oricine 

poate să cadă pradă traficanților de carne vie: femei, bărbați, 

copii.  

AM. În discursurile mele obișnuiesc să folosesc următoarea 

statistică: s-a făcut un sondaj pe 150 de adolescenți cu vârste între 

15 și 20 de ani, și respectiv 150 de părinți. S-a constatat, în rândul 
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persoanelor tinere, un foarte înalt grad de vulnerabilitate și, în 

rândul părinților, o lipsă de cunoaștere a problematicii, fiindcă 

părinții nici nu acceptau ideea că ai lor copii ar putea ajunge 

vreodată în această situație; considerau că prostituția este o 

alegere voluntară, că numai persoanele de o anumită condiție 

socială pot ajunge pe această piață etc. Or, lucrurile arată că nu 

este deloc așa; oricine poate să ajungă victimă a sclaviei moderne, 

a traficului de persoane, pentru că traficanții nu vor sta să aleagă 

persoanele după un anumit criteriu. Mai mult, aceștia și-au 

specializat foarte mult metodele.  

Când am revenit din Statele Unite, am făcut o campanie, am 

mers într-o perioadă foarte scurtă de timp – între Dragobete și 8 

Martie – în mod special atunci, pentru că am insistat pe metoda 

lover boy („eternul îndrăgostit” – engl.) – o să vă spun imediat și 

despre ea – am fost în 5 orașe și 3 comune, în cadrul unei 

campanii, pe care am numit-o „ce faci cu libertatea ta de a 

munci”, insistând pe riscurile din spatele ofertelor de muncă în 

străinătate. Când am ajuns la Cluj, o profesoară a venit la mine și 

mi-a spus că nu știu ce să mai facă profesorii, nu știu cum să 

împiedice acest fenomen, pentru că traficanții nu mai vin direct 

în jurul liceelor, nu mai pot fi reperați cu camere de luat vederi, 

acum conving băieții, prietenii fetelor (le dau droguri sau diverse 

beneficii) ca să îi ajute. Or, una dintre metodele prin care o fată, 

un copil (pentru că și băieții pot fi traficați – să nu stăm liniștiți 

că, dacă avem băieți, am scăpat de risc) poate ajunge în situația 

de persoană traficată este tocmai prin intermediul cunoștințelor, 

prin rude.  
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ȘR. Aici mi se pare și mie o problemă gravă, pentru că 

aceste grupuri organizate sunt tot din România, poate cu 

anumite contacte în alte țări, dar sunt tot români, ceea ce e un 

lucru foarte trist.  

AM. Și se întâmplă la nivel foarte apropiat. De exemplu, 

cineva se află în situație de trafic și, în momentul în care nu 

mai este « validă » pe piața de trafic, i se spune că i se redă 

libertatea, dacă aduce, în schimb, încă 5 persoane din România. 

E trimisă acasă, aranjată, îmbrăcată cu o aparență de situație 

materială care arată luxul, ca să fie convingătoare, și se 

adresează, poate, unei verișoare, unei vecine, invitând-o să vină 

cu ea, pentru că – „uite ce bine o duce acolo”... Și, cum 

condițiile economice din păcate, fac persoanele să răspundă 

unor astfel de propuneri (pentru că dacă ei i-a fost bine, și ei o 

știu atât de bine, înseamnă că e în regulă) multe persoane 

ajung, în felul acesta, în capcană. Trec granița normal, știind că 

se duc într-o zonă de siguranță și, când ajung acolo, se trezesc 

pe piața de trafic. Sunt și foarte multe studente care ajung așa, 

să nu credem că sclavia modernă cunoaște bariere sociale sau 

de educație.   
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Program românesc „prima casă” în Marea Britanie 

MC. Ștefan Rusu, aveți 30 de ani. Aveați 20 și erați membru 

activ al Ligii studenților români din străinătate când ați venit 

în studio. Acum sunt curioasă să-mi spuneți cum îi ajutați pe 

cei care locuiesc în Marea Britanie, să obțină case, prin acest 

start-up fondat și condus de doi români, care dă credite 

imobiliare de tip „prima casă”? 

ȘR. Da, suntem un IFN – instituție financiară non-bancară – 

și am identificat o problemă frecvent întâlnită mai ales pe piața 

locală din Londra: respectiv, faptul că prețurile caselor au 

crescut exponențial în ultimii 20-30 de ani, în schimb veniturile 

nu au avut aceeași creștere. De aceea, mulți tineri au ajuns să 

aibă familie, dar să fie în situația de a nu-și permite să-și 

achiziționeze prima lor casă. Dar nu să cumpere cu banul jos, 

ci să aibă doar depozitul necesar, pentru a merge la o bancă, de 

unde să ia un credit ipotecar, care, de regulă, e 20 % (asta, pe 

piața din Londra, e undeva la 100.000 de lire). Dacă în urmă cu 

20 de ani, familiile tinere își permiteau deja la 25 de ani, să 

achiziționeze astfel prima casă,  ei bine, astăzi, de-abia în jurul 

vârstei de 35 de ani reușesc să se apropie de îndeplinirea 

acestor condiții. Și aici am intervenit noi: dacă aceasta este 

problema, depozitul, venim noi cu un ajutor de tipul „prima 

casă” (care, în definitiv, e un alt împrumut), ca să acoperim 

diferența dintre aproximativ 5% , cât au majoritatea dintre ei, în 

mod efectiv, și, respectiv 20% - cât este necesar pentru creditul 

bancar.  
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MC. Când mergeți să convingeți investitorii, din discuții se 

ajunge și la faptul că sunteți români? 

ȘR. Se ajunge, dar nu este o problemă. În echipa noastră 

suntem în jur de 16-17 colegi și avem peste 9 naționalități, iar 

faptul acesta este deja o specificitate a Londrei – să lucrezi în 

echipe multidisciplinare, multiculturale. Deci, din contră, cred că 

a fost un avantaj faptul că suntem români și avem alte perspective.  

MC. Revenind puțin la subiectul de bază al discuției, pentru 

că foarte multe victime au ajuns în Marea Britanie – și nu doar 

din România sau doar din Europa de Est... 

ȘR. Este o problemă și încă una foarte mare, mai amplă, 

asociată cu problema emigrației. Apropo de Liga studenților – 

acum 10 ani vorbeam chiar de acest risc, și anume problema 

emigrației. Și, pentru că mie îmi place să mă exprim în cifre, în 

statistici, cam 25% din capitalul uman românesc productiv 

locuiește și lucrează în altă țară din Uniunea Europeană. Cred 

că asta spune tot: 1 din 4 oameni productivi, locuiesc în altă 

țară, iar acest fenomen al emigrației dezavantajează atât 

categoriile defavorizate – despre care vorbeam în contextul 

sclaviei moderne – cât și celălalt aspect al problemei, și anume 

migrația talentelor. Profesioniștii foarte buni pleacă. În ultimii 

ani au plecat peste 20.000 de medici din România, iar spitalele 

de acolo nu pot acoperi posturile. Aceasta este o problemă care, 

chiar dacă în prezent credem că nu ne afectează, pentru că ne 

ascundem în spatele unei himere, a unei perdele de fum, a 

banilor pe care românii îi aduc înapoi în țară (peste 2 miliarde 
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de dolari) și care reprezintă însă, doar un aport discreționar, 

pentru că stimulează numai consumul, nu contribuie la creșterea, 

de fapt, a economiei și a țării.  

MC. Ștefan Rusu, discutăm la TVR Internațional cu 

regularitate despre fenomenul Brexit și românii din Marea 

Britanie, fenomen care s-a tot amânat. Pe voi, tinerii 

antreprenori, v-a afectat în vreun fel acest fenomen, despre care, 

la momentul acesta doar se discută? 

ȘR. Vorbind strict de Pro-portunity, ne-a afectat și nu prea. 

Ne-a afectat în ideea în care este o lipsă de predictibilitate 

totală, lumea nu știe ce se întâmplă (ceea ce afectează economia 

ca întreg). Pe de altă parte, prețurile locuințelor au scăzut, ceea 

ce înseamnă că mai multe familii tinere pot să acceseze prima 

locuință. Sunt foarte mulți români și familii originare din 

România, care apelează la noi pentru a-și cumpăra prima casă 

în Marea Britanie.  

MC. Doamnă Decan Aurora Martin, vorbeam noi înainte de 

emisiune despre instalatorul polonez.  

AM. Da, citeam despre instalatorul polonez – de care francezii 

s-au speriat atât de mult în perioada imediat următoare căderii 

comunismului – că le fură locurile de muncă. Dar iată că a fost loc 

pentru toată lumea. Acum, acest instalator polonez se întoarce din 

Marea Britanie și înțeleg că sunt condiții destul de favorabile în 

Polonia pentru a-i susține financiar, pentru a le încuraja venirea 

acasă – ceea ce este lăudabil – nu știu la noi cum se va întâmpla 

cu cei care vor să se întoarcă.  



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

139 
 

ȘR. Este lăudabil, dar, în același timp, trist din perspectiva 

României. Dacă ne gândim puțin, în 1989 Polonia și România 

erau aproximativ pe aceeași poziție, iar acum, după 30 de ani, 

Polonia are statut de țară dezvoltată, iar România de-abia a ajuns, 

chiar anul acesta am progresat, de la stadiul de economie de 

frontieră, la stadiul de economie emergentă secundară, situându-

ne cu două trepte în spatele Poloniei. Și acum aș reveni puțin la 

tematica de bază a discuției: migrația este cel mai bine reparată 

(ca să spun așa), atât de jos în sus, prin inițiative de genul acesta, 

cât și de sus în jos, prin puterea instituțiilor, prin instituții care 

promovează stabilitate, pentru că, degeaba avem inițiative de 

atragere a diasporei; dacă ei nu au parte de stabilitate aici și nu își 

pot valorifica oportunitățile, nu vor veni. De aceea, cred că este 

foarte important pentru România – pentru următorii 5 spre 10 ani 

– să urmărim exemplele Poloniei și Portugaliei, care fac pași 

concreți, având o strategie de țară cu privire la atragerea diasporei. 

Și, în plus, ei nu au o problemă chiar atât de mare ca noi, fiecare 

dintre cele două țări fiind undeva la 15 % procent de populație 

productivă, care locuiește în altă țară.  

MC. O curiozitate, Ștefan Rusu: ați încercat să vă întoarceți 

în România? Pentru că un consultant de management are 

oportunități sau ar putea avea oportunități și aici, nu?  

ȘR. În anul 2017 am încercat să deschid un business în 

România și am locuit aici timp de un an și jumătate. Dar, din 

păcate, nu am găsit condițiile (ca să nu zic mai mult) sistemice 

pentru a crește respectiva afacere. De aceea menționam mai 

devreme necesitatea existenței unei strategii de țară pentru 
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atragerea Diasporei. Pentru că nu e suficient să vrem noi să ne 

întoarcem, trebuie să avem și un context legislativ, să fie 

transparență, separarea puterilor în stat, domnia legii. Parțial, 

unele dintre acestea există, dar nu suficiente. Sunt inițiative care 

încearcă să promoveze, în momentul de față, întoarcerea în țară a 

Diasporei, spre exemplu granturi de 50.000 de euro pentru cei 

care vor să deschidă un business, dar nu e deloc suficient, pentru 

că grantul respectiv nu te scapă de birocrație, de cozi, de lipsa de 

predictibilitate. Și, atâta timp cât nu rezolvăm aceste probleme de 

sus în jos, pentru Diaspora va fi foarte greu să se întoarcă. De ce 

este acest lucru o problemă? Dacă 25 % din populația productivă 

nu locuiește în România, ce se va întâmpla în următorii 5-10 ani, 

pentru că populația îmbătrânește, se pune presiune pe sistemul de 

sănătate, și atunci, himera la care ne refeream – de investiții ale 

Diasporei – va dispărea la un moment dat și va rămâne realitatea; 

și atunci, nu mai știm ce vom mai putea face. Și ar mai fi ceva, ce 

aș dori să punctez.  

Pe drum dinspre Londra, eram în avion, și aveam cu noi acolo 

cel puțin 5 familii cu bebeluși, deci familii foarte tinere. Și m-am 

gândit atunci că, dacă noi nu facem ceva ca să atragem aceste 

familii acum, când copiii lor sunt mici, cât de ușor va mai putea fi 

apoi să îi atragem, când copiii lor deja vor merge la școală, când 

vor fi asimilați de societate, când acele familii vor avea deja o 

ipotecă și vor fi prins rădăcini. Ne vom da seama atunci că, orice-

am face, nu mai putem să îi atragem înapoi, și, chiar dacă le 

vom da secții de votare fără număr, ei, de fapt, nu vor mai fi, în 

definitiv, implicați în societatea românească, și nici nu vor mai 

vota.  
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MC. Care sunt obiectivele pe termen scurt pe care le aveți 

la Londra? 

ȘR. Obiectivele pe termen scurt sunt să ajutăm cât mai mulți 

români și familii tinere, inclusiv, să acceseze prima casă. Pentru 

că noi, ceea ce facem de fapt, e să mutăm focusul pieței de 

imobiliare de pe investitori pe persoane tinere și, într-un fel, să 

echilibrăm dinamica generațiilor. Acestea sunt obiectivele pe 

termen scurt la nivel organizațional.  

MC. Dacă ați avea din nou 19 ani, și nu 30, unde ați urma 

facultatea: în România sau în străinătate? 

ȘR. Din păcate, tot în străinătate. Dar aș urma cam același 

fel de parcurs și aș avea același fel de dorințe, de a schimba 

lucrurile aici (în România). Mi-aș dori ca noi să fim mai pro-

activi ca țară, ca societate, ca indivizi. Să ne pese – cum spunea 

doamna Aurora Martin. Apropo de Brexit – de ce nu avem o 

inițiativă prin care să ajutăm sutele de mii de români, care se 

află în zona aceasta de incertitudine să se întoarcă în țară? De 

ce nu facem ceva?  
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Capcanele sclaviei moderne... 

AM. Noi, aici în România încă avem o problemă cu 

persoanele care merg în Italia, Spania, unde fac munci prost 

plătite, sunt umilite ani de-a rândul. Să luăm, de exemplu, doar 

cazul badantelor. Badanta este o persoană care merge să aibă 

grijă de un vârstnic. Este un model clasic de sclavie modernă, 

pentru că, dacă ne gândim la viața unei badante observăm că: ea 

merge într-o țară străină (nu mai vorbim de problema limbii, 

pentru că, să zicem, o deprinde mai ușor, dat fiind faptul că e 

într-o țară latină), e nevoită să locuiască în aceeași casă cu 

persoana de care are grijă. Trebuie să se ocupe 24 de ore din 24 

de persoana aflată în grija sa; multe sunt persoane în vârstă, care 

trebuie ajutate permanent, 7 zile din 7 etc. Această formă de 

sclavie modernă se lasă de multe ori cu mari umilințe. Să nu 

uităm că multe dintre badante au fost aici, în România, 

profesoare, educatoare și au plecat să își ajute familia, acceptând 

să facă această meserie. După ce ai fost la catedră și ai avut o 

prestanță, să mergi să ai grijă de cineva și să fii umilit de familia 

respectivă, nu e deloc ușor de suportat. Iar efectul se vede, 

pentru că spitalele românești de psihiatrie încep să fie luate cu 

asalt de aceste persoane care se întorc și nu-și mai regăsesc 

echilibrul. Își dau seama că e un mare vid în viața lor. Și-au 

părăsit familia de bază din România, în momentul în care 

aceasta era în creștere, acum se întorc, nu-și mai găsesc copiii 

pentru că aceștia deja sunt mari și nu-și mai găsesc rostul 

sacrificiului.  
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MC. Dacă până în 1989 se discuta despre internările 

abuzive în spitalele de psihiatrie din motive politice, acum, iată 

că avem acest nou fenomen, cu adevărat îngrijorător.  

AM. Mai este un risc, legat de copii, și anume riscul social 

reprezentat de copiii rămași singuri acasă. Pentru că plecarea 

mamelor, exodul mamelor, cum am scris într-un articol – sau în 

unele situații au plecat chiar ambii părinți și au lăsat copiii în grija 

unor rude, a unor vecini – a avut drept consecință imediată 

creșterea acestor copii fără un model de familie. Or, în momentul 

când acești copii vor fi în postura de a-și face ei înșiși o familie, 

nu vor ști să se comporte, tocmai pentru că nu au avut parte de un 

model parental viabil în viața lor.  

ȘR. Și asta în cazul fericit, în care nu ajung categorie 

vulnerabilă ! 

AM. Desigur, aceasta este cealaltă fațetă a problemei, pentru 

că Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne se adresează și acestui 

segment de copii rămași singuri acasă și care sunt foarte 

vulnerabili, pot deveni foarte ușor victime ale traficanților. 

Frustrările și deficiențele de pe urma a ceea ce ei resimt ca pe 

un  abandon parental, lipsa afecțiunii materne îi fac foarte 

vulnerabili la tentativa de a accepta compensații pentru acest 

deficit emoțional, din partea unor persoane care vin cu propuneri 

tentante. Și traficanții știu atât de bine să exploateze această 

nevoie de afecțiune !    

MC. De aceea v-ați dorit ca aceste cazuri, deopotrivă ale 

persoanelor care au reușit să fie salvate, cât și ale celor care, din 
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păcate, nu au mai putut avea vreo șansă, să ajungă la urechile 

adolescenților, nu ca să-i sperie, ci pentru a le da o lecție de viață 

pe viu. Pentru că asta se întâmplă în acel microbuz, primești o 

lecție realistă, atunci când auzi vocea care îți povestește ce s-a 

întâmplat și vezi acele manechine desfigurate.  

AM. Chiar și faptul că se va gândi de două ori atunci când ar 

putea primi o astfel de ofertă, tot este un câștig pentru noi. În 

2017, atunci când am mers în aceste vizite, la licee din țară, am 

ajuns și la Liceul „Ana Aslan” din Cluj-Napoca, liceu cu profil 

cosmetică. Atunci când am întrebat cine vrea să plece din țară 

după terminarea liceului, 80% dintre mâini erau ridicate. Dar 

tot în clasa aceea, în momentul în care am început să le vorbesc 

și am adus în discuție subiectul părinților plecați în străinătate, 

o fetiță a început să plângă atât de puternic, încât a trebuit să 

chemăm psihologul să o liniștească. Sunt traume foarte puternice; 

nici nu realizăm cât de bolnavă este această națiune și cât de 

profundă este boala!  

Până la urmă, pentru tot ceea ce se întâmplă, la bază se află 

lipsa de informare și faptul că, în România, din păcate, nivelul 

educației a scăzut și a decăzut de la an la an; există aceste 

discrepanțe uriașe: avem mulți copii care nu mai termină liceul 

sau copiii instituționalizați, care, la 18 ani ies din Casa de Copii 

și nu au nicio opțiune.  

Dacă ajung până la 18 ani... pentru că, să ne gândim puțin, 

avem cazul Alexandra, la doar 16 ani. Vedem că traficanții sunt 

orientați către victime naive, nu au nevoie de persoane sofisticate. 

Și aici, într-adevăr, este vorba și despre educație, despre lipsa 
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lecturii, a informării. Citeam despre un model de educație din 

Japonia, prin care copiii sunt învățați să aplice bunele maniere. În 

Marea Britanie, o școală exersa orele de fericire. Eu nu am văzut 

până acum, în manualele de clasele primare, niște lecții de 

conștientizare a copiilor, referitoare la problemele de trafic de 

ființe umane, cum să se comporte și să recunoască un potențial 

agresor. În loc să facem multă matematică, mai bine oferim mai 

multă informație despre un comportament de bun simț, prin care 

să învățăm respectul față de celălalt, față de spațiul privat, despre 

felul în care poți să te aperi în spațiul public. 

ȘR. Este evident că educația are un rol important aici, dar 

trebuie să ne întrebăm de ce a ajuns ea în stadiul în care este? Tot 

din cauza inflexibilității și a instabilității instituțiilor. Din păcate, 

tinerii nu mai găsesc motive pentru care să acceadă la învățământ, 

mulți dintre ei preferând să emigreze, pentru că nu-și găsesc rostul 

în sistem. Și asta reprezintă o mare problemă de natură macro, 

una sistemică, ce nu se poate rezolva foarte ușor, pentru că e de la 

vârf în jos. Din păcate, din perspectiva mea, cred că generația 

părinților mei, persoanele născute în anii ’50-’60, sau cei care erau 

în plină forță de muncă în anii ’90 au eșuat.  

MC. În ce sens au eșuat? 

ȘR. În sensul în care discutam mai devreme despre Polonia: 

atunci, cele două țări – Polonia și România – erau la paritate, 

iar acum sunt decalaje enorme între noi și ei, Polonia este lider 

în partea de centru și est a Europei. Apoi au eșuat și pentru că 

25% din populația activă nu este aici. Și atunci rămâne ca 

generația noastră – așa-zișii „millennials” – să redresăm 
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lucrurile acestea, pentru că dacă nu o facem noi, nu văd o altă 

modalitate de a se schimba ceva în bine. Fenomenul emigrației 

nu va înceta, nici măcar nu va încetini și s-ar putea ca, în 

momentul în care vom descoperi adevărata problemă macro-

sistemică, să fie prea târziu.   

MC. Aurora Martin, spuneam la începutul întâlnirii noastre 

că sunteți vicepreședintele Institutului Internațional pentru 

Securitate Umană cu sediul la Chicago; ce vă doriți pentru 

România din această perspectivă? 

AM. În limba română avem cuvântul „nepăsare”. Cuvântul 

„păsare” e puțin forțat. Mi-aș dori să se predea în școli „păsarea”, 

să ne pese de celălalt.  

MC. Să avem empatie! 

AM. Da, pentru că, în momentul în care nu ne pasă doar de 

noi, ci și de celălalt, când o să ne pese și de un urs aflat pe 

marginea drumului, și de un câine, și de o pasăre, și de vecinul 

și de seamănul nostru, în momentul în care ne va păsa de 

comunitate, atunci lucrurile vor intra pe făgașul normal. În 

America se predă de foarte mult timp Organizarea comunitară, 

pe când la noi comunitatea nu există. Mă uitam în satele 

românești – existau acele cămine culturale (care au fost treptat 

desființate și transformate în baruri sau în altceva) – ele ar 

putea rămâne un nucleu în măsură să adune comunitatea în 

jurul unor inițiative culturale. Trebuie să găsim un liant, care să 

adune oamenii laolaltă și să ne facă să ne pese unora de alții, să 

ne facă să ne găsim timpul și starea de a ne uita unii la alții, de 
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a ne vedea, de a ne sprijini și de a face lucrurile împreună. 

Avem nevoie să recreăm sau chiar să creăm spiritul comunitar, 

în sensul impus astăzi de transformările sociale și societale 

actuale !  

MC. La finalul acestui program al Muzeului Mobil al Sclaviei 

Moderne, menit să tragă un semnal de alarmă asupra acestui 

fenomen copleșitor al sclaviei umane, mi-ar plăcea foarte mult 

să ne revedem și să facem o analiză a urmărilor, pentru că, de 

fapt, asta vă doriți, să se producă un impact real în societate, să 

nu mai cadă tinerii pradă acestor tipuri de iluzii.  

AM. Suntem abia la început cu proiectul și deja, în urma 

articolelor publicate pe tema lui, am fost chemată să ajungem 

în diverse părți ale țării, precum și în Chișinău, pentru că 

inițiativa nu se limitează doar la România, merge și în spațiul 

sud-est european și în spațiul balcanic. Pentru noi, pentru 

proiect este fundamentală cooperarea între societatea civilă și 

autorități, precum și colaborarea cu mass-media, care să 

prezinte și să informeze populația pe tema aceasta. Este mare, 

foarte mare nevoie ca mass media să fie un vector de 

transmitere a unor idei, care să ajute la transformarea socială, 

în interesul întregii națiuni! Emisiunea dumneavoastră este o 

astfel de rotiță în acest mecanism complex! Vă felicit din toată 

inima pentru profesionalism și bună credință și mă simt onorată 

pentru că ați ales să mă invitați! 
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Multiculturalism american  

MC. Vă invit în cele ce urmează, în Texas, Statele Unite ale 

Americii, unde șeful catedrei de franceză-italiană a unei 

universități prestigioase, este un român, absolvent al Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.  

Domnule Profesor Cristian Bratu, în anul 2000 ați absolvit 

Universitatea din Cluj? 

CB. Mulțumesc pentru invitație. E puțin mai complicat 

pentru că am început într-adevăr la Cluj, în 1997; după aceea 

am plecat cu o bursă Erasmus în Germania, la Würzburg, după 

care am revenit un an în România la „Babeș-Bolyai”, iar apoi 

am plecat din nou în străinătate, printr-un program pentru 

studenții merituoși din România, cărora li se permitea să 

meargă la École Normale Supérieure – fie la cea din Paris, fie 

la cea din Lyon. Eu am ales Lyon, și de fapt acolo mi-am 

terminat studiile.  

MC. Și atunci, cum a ajuns un român, șeful unei catedre de 

franceză-italiană tocmai la Universitatea Baylor din Texas? 

CB. În Statele Unite există o deschidere mare spre specialiștii 

străini, mai ales în universități. Unul dintre elementele care 

contribuie la această deschidere este faptul că universitățile în 

principiu nu te pot întreba de unde ești la origine. Și, deși de multe 

ori – de exemplu și eu acum fac interviuri pentru angajare cu 

diferiți candidați – observ numele, bănuiesc faptul că persoana 

respectivă este dintr-o anumită zonă a lumii, dar legal vorbind, nu 
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avem voie să îi întrebăm. Deci, nici mie nu mi s-a pus această 

întrebare. Eu mi-am făcut doctoratul la New York University, 

deci aveam o diplomă de doctorat americană; pentru ei eu eram ca 

un fel de candidat american, nu conta foarte mult naționalitatea. Și 

mai trebuie să spun că în general, pentru americani, în cadrul 

universitar, naționalitatea nu contează chiar așa de mult; ceea ce 

contează sunt competențele, dorința de a munci etc. Eu am venit 

la Baylor (care este o universitate din centrul Texasului) în 2007, 

am început ca Assistant professor (așadar Lector), a trebuit să trec 

prin 6 ani de evaluări, a trebuit să public un anumit număr de 

lucrări, și după aceea am devenit profesor titular, ceea ce se 

numește în Statele Unite Associate professor, iar după aceea 

colegii mei au făcut (între ghilimele, fie spus) „greșeala” să aibă 

încredere în mine, și așa am devenit șeful departamentului de 

franceză-italiană, care este o secție internațională – avem oameni 

din multiple țări. Și ce spun eu mai mult sau mai puțin în glumă, 

este că fiecare departament de franceză din Statele Unite care se 

respectă are cel puțin un român în componență.  

MC. Cristian Bratu, veniți în România, ați mai ajuns la 

Cluj, se pare cel mai cosmopolit oraș care, iată, îi atrage mult 

pe studenții străini? 

CB. Vin doar din când în când, și asta pur și simplu din cauza 

faptului că mama mea locuiește în Germania și, deci, când merg 

acasă, mă duc de multe ori în Germania. Dar bineînțeles, din 

cauza faptului că am trăit atât de mult în alte țări în ultimii ani – 

jumătate din viață mi-am petrecut-o în alte țări – conceptul de 

„acasă” e puțin relativ la mine. Asta mă întreabă câteodată și 
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studenții mei: „Ce este acasă pentru dumneavoastră?” E complicată 

întrebarea, acasă e în mai multe locuri. Dar încerc pe cât pot să 

vin în România destul de des și recunosc – în momentul în care 

am plecat eu din România, prin 2000, țara nu era într-o situație 

foarte bună, dar când am revenit recent, acum câțiva ani, chiar și 

anul trecut, cu soția mea care este de naționalitate americană, am 

rămas foarte plăcut impresionați. În vara aceasta chiar am fost la 

Sibiu, cu niște colegi americani care și ei au rămas foarte plăcut 

impresionați; acum doi ani, am fost tot cu soția mea la Cluj, chiar 

am trecut pe la UBB (pe la „Babeș-Bolyai”) unde nu fusesem de 

foarte mult timp și m-am străduit să îmi rețin lacrimile pentru că 

nu doream să mă vadă soția, dar mi-a făcut mare plăcere să mă 

plimb din nou pe holurile universității.  

MC. „Eu, autorul acestei cărți” – cartea dumneavoastră ar 

merita tradusă în limba română, sau poate o veți traduce 

dumneavoastră...? Este o lucrare foarte interesantă în care 

vorbiți despre imaginea autorilor din operele istoricilor, din 

Antichitate și Evul Mediu. Și scrieți: „deși virtuți precum 

modestia și smerenia joacă un rol important în civilizația 

creștină care s-a dezvoltat la sfârșitul Antichității și începutul 

Evului Mediu, istoricii medievali nu erau atât de modești pe 

cât s-ar fi crezut”.  

CB. E o carte în care încerc să am un dialog la câteva decenii 

distanță cu Barthes, pentru că Roland Barthes și Michel Foucault 

credeau că autorul nu contează foarte mult; ceea ce contează 

pentru ei este textul și cititorul, iar eu practic repun această 

afirmație în contextul literaturii și istoriografiei din Evul Mediu 
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și din Antichitate și spun: da, este adevărat că sunt multe texte 

anonime, multe texte în care autorul este o noțiune foarte 

discutabilă, nu știm cine este el, uneori știm cine e scribul unui 

text dar nu știm cine a compus textul, dar există și texte în care 

autorii încearcă totuși să se afirme și să spună „eu, autorul 

acestei cărți”.  

MC. Cristian Bratu, mulțumim din suflet. Noi cei de la TVR 

Internațional, de aproape 25 de ani asta încercăm să facem, să 

aducem în atenția societății oameni din toate categoriile 

sociale care au izbândit. Suntem foarte fericiți și când unii 

dintre ei revin acasă. Vă dorim succes în continuare și vă urăm 

la mai mare.  
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Rădăcini românești într-o Australie multiculturală 

MC. În continuare mergem în Australia, de unde vine 

Mihaela Cristescu, scriitor. A avut o inițiativă lăudabilă – o 

antologie de poezie și proză scurtă româno-australiană.  

MCr. Cu mare drag vă povestesc despre volumul al 4-lea al 

antologiei noastre de poezie și proză scurtă româno-australiană. 

Am revenit în țară cu acest volum care se numește „41 

Arguments Avant la Lettre”; este un code-mixing aici, între 

engleză și franceză, într-o carte publicată în România, la Brăila, 

la Editura Sfântul Ierarh Nicolae. Cartea include 41 de scriitori 

din România, scriitori din Australia, precum și scriitori români 

din Australia. Suntem foarte mândri de acest volum, este o 

colaborare cu un grup de scriitori din vestul Sidney-ului, care 

se intitulează New Writers’ Group Incorporated („Grupul 

noilor scriitori S.R.L.”) și prin reprezentanții acestora, între 

care se numără președinta Carol Amos și vicepreședinta Sue 

Crawford, care este și co-editor pe partea de limba engleză a 

acestei antologii.  

Avem cele 4 volume, primul intitulat Pounding the Pavement 

(„Bătând în trotuar”), al doilea – On the Wallaby Track („Pe 

drumul cangurilor”), al treilea volum intitulat Between Dusk and 

Dawn („Între apus și zori”) și revenind la volumul al patrulea, 41 

Arguments Avant la Lettre („41 de discuții în avans”). Ceea ce 

cred că este foarte interesant în acest volum este faptul că el 

reprezintă toate provinciile istorice ale României, prin scriitori 

români. Ilustrațiile volumelor sunt realizate de doamna Luminița 
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Șerbănescu, pictor și arhitect, care s-a născut în România, dar care 

acum trăiește în Ottawa, Canada, și toate aceste ilustrații sunt de 

fapt tablouri, care în forma lor autentică se pot regăsi în Canada, 

în Australia și în Noua Zeelandă. Noi, prozatorii și poeții din 

Australia, scriem încă în limba română în mod absolut, este limba 

în care gândim și în care visăm noaptea, ceea ce este esențial 

pentru noi.  

Odată ajunsă în Australia, am încercat să mă integrez și să 

scriu poezie de limbă engleză, lucru care a fost puțin complicat 

la început, cel mai greu fiind să găsesc același ritm între poezia 

de limbă engleză și poezia de limba română. Evident poezia de 

limba română rămâne principala mea modalitate creativă, dar 

această colaborare cu cei din Sidney a dus la această extraordinară 

antologie sprijinită de New Writers’ Group precum și de State 

Library of New South Wales („Biblioteca Națională New South 

Wales”), locul în care noi lansăm aceste antologii în fiecare lună 

martie a fiecărui an, în cadrul unui program guvernamental care 

se intitulează Multicultural March („Marșul multicultural”) prin 

care biblioteca lor națională amintită mai sus oferă săli pentru 

lansările de carte realizate de comunitățile din Sidney. Ceea ce 

rezultă din aceste lansări de carte este nu doar o colaborare 

între scriitorii din Australia și cei din România, ci și faptul că 

se vorbește foarte frumos despre românii din Sidney, despre 

autorii care publică acolo, iar autorii români sunt invitați să 

publice în revistele lor de literatură. Ceea ce este extraordinar, 

pentru că ei sunt traduși acolo (traducerile sunt destul de 

scumpe, sunt plătite foarte bine în Australia) și totuși ei fac 
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aceste lucruri pentru anumiți autori români, ceea ce înseamnă 

mult pentru noi.  

Putem să facem multe lucruri, unele mai complicate, altele mai 

puțin complicate; uneori suntem tensionați, alteori bucuroși, dar 

cred că ceea ce rămâne după noi este numai bucuria. Aceste 

poeme – poetry („Poezia”), cum le spun ei aici poeziilor – 

înseamnă o mare realizare colectivă, ceea ce ne-am dorit de la 

început, să fie o lucrare făcută împreună.  

Noul meu volum de poezie,  Archetypes in Code-Mixing 

Poetry („Arhetipuri în poezie multilingvă”, editura e Literatura, 

București, 2019)  este un code-mixing – un „amestec de convenții 

(lingvistice)”, cum spun ei aici în Australia, sau cum îl numesc cei 

de la Cambridge code-switching  („substituire lingvistică”) – un 

volum experimental în care combin limba română cu limba 

engleză în cadrul acelorași poezii.  

MC. Mă gândeam la generațiile născute în Australia – cât 

de importantă este limba română pentru rădăcinile lor? 

MCr. Fiul meu învață foarte bine limba română și limba 

engleză deopotrivă. Din punctul de vedere al vorbirii, se 

exprimă în română câteodată cu structură gramaticală de limbă 

engleză pentru că el e aici de la 2 ani și jumătate. Citește în 

limba română (uneori cu puțin ajutor), iar colegii și prietenii lui 

au copii care la rândul lor învață limba română. Deci noi putem 

să conversăm și cu copiii aceia în limba română. Revenind 

puțin acum la code-mixing („combinarea în scris sau vorbit a 

două sau mai multe limbi”) – pentru că acest lucru a fost foarte 
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important și pentru fiul nostru; el poate să schimbe limbile 

foarte repede – vorbește cu colegii lui în limba engleză, iar în 

următoarea secundă se întoarce și vorbește cu noi în limba 

română. Pentru noi să învețe limba română este esențial, și nu 

din punct de vedere economic sau financiar pentru mai târziu, 

ci din motivul că el s-a născut în România, pentru că noi 

revenim în România, pentru că eu scriu în limba română, și 

pentru că bunicii lui trăiesc în România.  
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Educația și cercetarea – cheia viitorului 

MC. Mircea Constantin Popescu, virusolog, primul doctorand 

al Academicianului Nicolae Cajal, stabilit în America din 1978, 

cu o carieră strălucită în cercetarea virusurilor limfocitare la 

Princeton, este în dialog cu noi. Suntem în luna septembrie 2019 

și pentru că avem invitat un savant, prima întrebare este: 

omenirea poate fi atacată de virusuri încă necunoscute? 

MCP. În universul virusologiei profesorul Cajal și  profesorul 

Ștefan S. Nicolau au întâlnit o lume mult mai mare decât cea a 

microbiologiei – ei vorbeau despre inframicrobiologie. Nu numai 

virusurile, ci molecule care nu manifestă nici un semn de viață 

dar care pot infecta un om și provoca o boală. Este ceea ce se 

cheamă acum prioni – elemente moleculare care pot infecta un 

om și pot provoca, de obicei, boli cronice și boli foarte grave 

ale creierului. Acești prioni sunt indestructibili. Nu îi poți 

distruge cu căldură, prin sterilizare, nici prin alte metode 

chimice, pur și simplu sunt elemente moleculare aproape 

indestructibile și trebuie să le avem acum în vedere în acest 

domeniu al inframicrobiologiei, al vieții și al elementelor care 

nu au semne de viață, dar care pot ataca ființa umană. Acesta 

este un punct de vedere. Pe de altă parte, trebuie să știți că 

lumea virusurilor e enormă. Dacă luăm o linguriță dintr-un 

ocean putem găsi milioane de virusuri, milioane. […] Suntem 

înconjurați de o imensă multitudine care chiar dacă nu au viață, 

interacționează cu viața. Pornind de la aceste date este 

imposibil să nu avem probleme cu noi și noi virusuri.  
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Trebuie să ne gândim și la om și la animalele care sunt 

gazde pentru virusuri și microorganisme în general. Problema 

este că noi, prin sistemul de civilizație modernă, facilităm 

transmiterea acestor virusuri de la un continent la altul, de la un 

pol la altul. Deci ele au acum un sistem extrem de favorabil 

pentru a se răspândi.  

Al doilea factor este că există astăzi o omogenitate a 

structurilor umane și animale în care se pot înmulți. Există 

această uniformitate în structurile în care virusurile trăiesc și 

care favorizează enorm răspândirea lor, și nu numai datorită 

comunicațiilor, ci în mediul uniform care este creat de către 

civilizație. Situația e monitorizată la nivel mondial atent, pentru 

că o epidemie în aceste condiții se poate răspândi și provoca 

pagube imense.  

A fost febra porcină în România și Europa, care poate decima 

o economie. Acum este un pericol imens pentru culturile de 

banane, care sunt uniforme în Columbia și a apărut un fungus – o 

ciupercă – care se răspândește și nu știe nimeni deocamdată cum 

să îl atace. Pe vremea mea era o puzderie de virusuri care cădeau 

din panoplia junglei, odată cu maimuțele și alte animale și 

transmiteau la oameni fel de fel de virusuri și bacterii și 

produceau fel de fel de febre și manifestări necunoscute până 

atunci. 

Prionii au fost descoperiți de Gajdusek într-un studiu în 

Noua Guinee. Cercetătorul s-a dus cu o întrebare: cum se face 

că există atât de multe encefalite printre canibali… s-a dus și a 

trăit printre ei și a aflat că pentru a deprinde capabilitățile 
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defunctului ei mâncau creierul în cadrul unei ceremonii. Și a 

observat că cei care mâncau un creier se îmbolnăvea de boala 

celui pe care îl mâncase. Nu era un virus, nu avea proprietățile 

acestuia. Un alt premiant Nobel a descoperit că de fapt sunt 

molecule aberante, care când intră în țesut normal, se multiplică  

moleculele aberante și astfel aberația se răspândește, cum pictura 

de ulei se întinde pe o sugativă. Așa se răspândește o boală 

cronică cerebrală pe care nu putem să o tratăm. Nu putem decât 

să o vindecăm printr-o operație pe creier, în care se folosesc 

instrumente care nu vor mai fi folosite în vreo altă operație. 

MC. Domnule Profesor, lucrați de 40 de ani în America, ce 

loc ocupă România în inima dumneavoastră? Cât timp ați fost 

plecat din România – sufletul dumneavoastră a rămas aici?  

MCP. Sângele apă nu se face. Apa la matcă trage. Eu vin în 

fiecare an în România ca să-mi văd prietenii. M-am născut în 

Slobozia, dar mi-e dor de casa mea din București, de unde 

plecam în fiecare dimineață spre Institutul de Virusologie să 

lucrez sub bagheta profesorului meu, Nicolae Cajal. Asta nu se 

uită și nu se diluează. Vin în fiecare an și mă bucur de ce văd și 

particip cât pot la viața locală. 

MC. Colegii dumneavoastră din România, de la Institutul de 

Virusologie, ce vă spun? 

MCP. Îmi spun lucruri bune și eu sunt impresionat că școala 

de virusologie continuă. Este doctorul Ștefan Constantinescu, un 

cercetător și un academician foarte bun, care conduce institutul, 

este doamna Ruță – pe linie pedagogică, înaintea lor a fost 
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profesorul Cernescu, cel care mi-a fost coleg mai mic și cu care 

am lucrat... Este o continuitate care mă bucură. România e 

favorizată să aibă un institut într-o perioadă importantă din 

punctul de vedere al evoluției biologiei universale, care ține o 

flacără vie, care să poată fi folosită la nevoie, când virusurile 

neașteptate vor apărea. De fapt Institutul de Virusologie sub 

coordonarea Profesorului Cajal – a fost primul care a detectat la 

copii virusul SIDA, fapt care a avut imediat răsunet mondial. 

Pentru că erau 10.000 de copii, infectați vertical, de la mame 

care au primit transfuzii și virusul s-a răspândit vertical la copii. 

Ca să vedeți importanța cercetărilor în virusologie, imediat s-a 

trecut la controlul băncilor de sânge de transfuzii. 

MC. Mă gândeam acum la soarta Institutului Cantacuzino, 

cu suișuri și coborâșuri. 

MCP. Soarta Institutului Cantacuzino se aseamănă cu soarta 

Institutului Pasteur, care a dispărut din motive de business. Nu 

a fost o rațiune științifică sau de importanță pentru țară, de 

medicamente pentru animale și știință veterinară. A dispărut 

pur și simplu pentru o afacere. La Institutul Cantacuzino a fost 

o situație mai complexă, au plecat prea mulți oameni de 

valoare de acolo, sarcinile au fost foarte mari, au făcut un 

vaccin care după câte știu eu, a fost contestat de UE, și de-

acolo s-a pornit un vârtej. Când l-am văzut pornit, m-am 

implicat încercând să îl stopez. Am vorbit cu toți directorii de 

la Institutul Cantacuzino, ce s-ar putea face, am avut siguranța 

că se poate face ceva. Am vorbit cu domnul Arafat la telefon, 

la Ministerul Sănătății, am ajuns până la premierul de la acea 
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vreme, care era favorabil unui parteneriat de stat  și privat, dar 

nu am reușit până la urmă. 

MC. Acum este sub umbrela Ministerului Apărării Naționale. 

Să dea Dumnezeu să ne revenim în aceste domenii în care noi 

am excelat pentru că au dispărut institute în condiții de 

business, cum ați spus. 

MCP. De la armată nu se poate lua – cu siguranță se știe 

valoarea apărării, iar lupta împotriva microbilor este inclusă în 

această apărare. Se moare în fiecare an mai mult din cauza 

infecțiilor microbiene decât din pricina gloanțelor și războaielor. 

MC. Domnule Profesor, ce-i urați României în 2019, la 

jumătate din viața dumneavoastră în care ați stat departe, dar 

ați venit aici în fiecare an? 

MCP. Îi urez să meargă în Uniunea Europeană, pe drumul 

civilizat pe care este acum și să meargă din locul mai din urmă 

spre treptele mai înalte în toate domeniile. Mă refer la educație, 

la eliminarea acestui analfabetism disfuncțional, care e destul 

de ridicat în România și mai ales să promoveze știința și 

economia țării prin modalități de a reține talentele și de a nu le 

lăsa se piardă în lume. E greu de făcut, dar nu imposibil și sper 

ca oamenii care sunt atât de bine educați aici să rămână și să 

dezvolte economia țării. 

MC. Sunteți un român cunoscut în lume. Avem foarte mulți 

români extraordinari, fiecare în domeniul lui: în construcții, în 

agricultură, CEO la cele mai importante multinaționale. 
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MCP. Dacă eu am ajuns ceea ce sunt este pentru că am avut 

un mentor precum Nicolae Cajal. Sunt cetățean român și prima 

generație a oamenilor care pleacă rămân români. Nenorocirea 

este că a doua generație are afinitate pentru locul în care s-a 

născut. Tot așa cum eu rămân cu o afinitate pentru aici, tot așa 

ei rămân cu o afinitate pentru locul în care s-au născut – acolo. 

Asta e pierderea mare. Pentru că se pierd generații, nu numai 

prima, ci și a doua, și a treia, care s-ar putea dezvolta aici. Pe 

dumneavoastră vă urmăresc în străinătate așa cum urmăresc 

emisiunile americane și sunt fascinat. 
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Ziua românilor de pretutindeni.                                                     

Acasă e acolo unde ți-e inima  

MC. La Mulți Ani, români de pretutindeni! Ziua Românilor 

de Pretutindeni se sărbătorește începând cu anul 2015 în ultima 

duminică a lunii mai. Vom discuta în cele ce urmează despre 

identitate, rădăcini românești, despre performanțe în străinătate. 

Cât de importante sunt rădăcinile noastre? Dar cum e cu noile 

rădăcini?  

Bun venit, Marina  Anca – Franța, Dan Goglează – Germania, 

Alexandru Iosup – Olanda.  

Marina Anca vine de la Paris și are o carieră complexă. Pe 

scurt: științe juridice, comerț internațional. Scrie cărți și a 

lucrat în publicitate. 

MA. Am lucrat în modă 10 ani, în publicitate, alți 10 ani, și 

de câțiva ani, nu vreau să-i număr încă, scriu cărți. 

MC. Vom vedea pe parcursul discuțiilor noastre cum ai 

ajuns în manualele din Franța recomandate de Ministerul 

francez al Educației. Dan Goglează –  născut în Mândrești, 

județul Vrancea, a plecat în 1986 din România și acum este 

psihoterapeut de succes. Pentru cineva care nu cunoștea limba 

germană, să ajungi să faci performanță în limba lui Freud, nu 

e la îndemâna oricui. Dan Goglează, bun venit! 

DG. Freud era vienez, deci austriac, dar era cultură germană.  
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MC. „Viața ca o autosugestie” este o carte reeditată de editura 

Humanitas, mai e „Psihoterapia ca relație – strategii, soluții, 

cazuri, comentarii”. Dan Goglează scrie în limba română, 

Marina scrie în franceză și e tradusă în română. Următorul 

nostru invitat a contribuit la editarea unei lucrări de referință. 

Alexandru Iosup – profesorul universitar al anului 2015 în 

Olanda! 

AI. Mulțumesc pentru invitație și cred că trebuie să o 

menționez, în primul rand, pe Claudia Marcu – coautor la 

cartea „Noi Rădăcini” și la acest proiect. 

MC. Claudia Marcu – jurnalist la Radio România. Împreună 

ați vrut să le prezentați olandezilor, dar și nouă, povești 

românești de succes din Olanda. Am discutat despre această 

carte, „Noi Rădăcini”. Acum aș vrea să vorbim despre 

profesorul anului în Olanda: un român născut în 1980 la 

București. Pe parcursul dialogului nostru va mai interveni 

scriitorul Matei Vișniec, acum la Suceava, acolo unde Teatrul 

care a renăscut îi poartă numele – Teatrul „Matei Vișniec”. 

Vom vedea cât de important a fost Rădăuțiul în formarea celui 

mai jucat dramaturg român din întreaga lume. În acest 

moment, la Suceava e în plină desfășurare un festival la care 

participă și actori francezi, regizori care s-au îndrăgostit de 

Bucovina și de Mănăstirile Moldovei. Marina Anca, să vorbim 

despre cărțile tale.  

MA. Da, povestea vieții mele, dacă pot spune așa. Am 

plecat din România când aveam 14 ani, în 1983. Lumea poate 

știe cum era atunci situația. Când am ajuns eu în Franța, nu 
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prea se cunoștea cum era în România, că era o dictatură, un 

regim totalitar. Și colegii mei de la școală spuneau „camarad”. 

Pentru mine „camarad” era un cuvânt dificil de auzit. Nu știau 

ce înseamnă să fii refugiat politic. Și mi s-a spus „Marina, ce 

viață ai avut, ar trebui să scrii o carte”. Am avut un răgaz și mi-

am zis „nu mai vreau să scriu contracte, m-am plictisit de 

negocieri, sunt obosită, o să scriu cartea”. Credeam că o să fie 

numai un episod. A plăcut ce am scris, mulți oameni erau atrași 

de România, unii au venit în vacanță pentru că i-am făcut 

curioși. Mi s-a cerut să scriu în continuare; îmi place foarte mult 

să scriu.  

A doua carte e „Fluturele în safari între Franța și Nigeria”, 

alta e „Călătorie în alb și negru” – traducerea în română; în 

franceză se numește „Călătorie între indigență și abundență” – 

un titlu prea complicat. Eu plecam din sărăcia din România, 

ajungeam în Franța, apoi în Nigeria, în 1984, unde eram 

confruntată cu bogăția, pe de o parte, și cu extrema sărăciei din 

Nigeria, pe de altă parte. Mi se pare interesant să vezi viața din 

perspectiva unui alt om. Despre asta am povestit în această 

carte: cum vedeam eu Nigeria, cum mă vedeau colegii mei pe 

mine, pe nigerieni. Da, sunt opere de reflecție. N-am povestit 

viața mea ca să povestesc ce mi s-a întâmplat. Sunt subiectul 

principal pentru că pot să scriu despre mine cât vreau. Am 

vorbit puțin despre familia mea pentru că sunt ceea ce am 

simțit eu și ceea ce am trăit eu. Nici măcar sora mea n-a trăit 

exact viața mea. Din acest punct de vedere sunt unică, într-

adevăr.  
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Când am ajuns în Nigeria, am trăit o lovitură de stat acolo, 

după care situația s-a schimbat și ne-am întors la Paris mai 

devreme decât era prevăzut; adică, după ce am părăsit România 

definitiv pentru Paris, am părăsit Parisul două luni mai târziu 

pentru Nigeria, nu știam când o să ne întoarcem. Asta la 14 și 

15 ani. În a treia carte, „Amprenta fluturelui”, povestesc cei 35 

de ani din Franța: cum a evoluat societatea, economia, ce am 

făcut la serviciu, intrarea în spațiul european, cum schimbam 

etichete, nu mai puteam să punem etichetele în franci, trebuia 

să pun cele cinci monede și așa mai departe. Un prieten, despre 

care povestesc în prima carte, a  plecat și el la 17 ani în Olanda. 

În „Amprenta fluturelui” vorbesc despre Amsterdam. Apoi el a 

plecat în America. Și povestesc cum era în Franța, România, 

America. Prima dată când am vorbit cu elevii despre parcursul 

meu - pentru că am fost studiată la școală, au făcut și o scenă 

de teatru – aveau 13 ani. Vârsta mea când am plecat din țară. 

M.C. Din 1984, din  Franța, să ajungem în anul 1986, la 

plecarea lui Dan Goglează din dictatură spre Germania. 

DG. Pe vremea mea emigrarea însemna o tragedie, ca să fim 

foarte cinstiți. Eu nu m-am dus niciodată în Occident pentru că 

mă atrăgea Occidentul. Sau pentru că mi-aș fi propus să văd nu 

știu ce concerte la Paris. Sub nicio formă. Există, după părerea 

mea, o dramă pentru că încă se emigrează din România. 

Fiecare are drama lui și, din punctul ăsta de vedere, nu pot să 

spun decât faptul că pe mine m-a măcinat dorul de țară. După 

1990 chiar veneam foarte des în România. De două ori pe an. 

Copiii erau mici, îi chinuiam în mașină pe un drum lung. Nu 
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aveam aer condiționat și prietenii mă întrebau despre asta. 

Românii din străinătate abia așteptau să vadă Occidentul, să se 

ducă în lume, să vadă America. Mie mi-a fost de ajuns Europa. 

Le-am spus că vin acasă să-mi ud rădăcinile de la Mândrești. 

Ca psihoterapeut trebuie să-ți faci singur psihoterapia. Să ai 

grijă să-ți faci tot timpul analiza. Noi suntem obligați la lucrul 

ăsta: să fim autentici și cinstiți cu noi înșine. Mi-am prelucrat 

trecutul și mi-l prelucrez în continuare. Noi suntem obligați ca 

la fiecare cinci ani să facem încă 250 de ore de perfecționare – 

fiecare, indiferent dacă ești profesor, doctor. Dacă vrei să rămâi 

în sistem, te perfecționezi. Nu poți să nu te dezvolți și aș putea 

spune că rădăcinile m-au ajutat foarte mult să rezist atât de 

mult în această profesie. Eu fac lucrul acesta de 42 de ani, de 

treizeci și ceva de ani în Germania și am aproximativ 1800 de 

ore de terapie pe an, ceea ce este deja imens și lumea te caută 

cu atât mai mult cu cât ești mai în vârstă, cu cât ai mai multă 

experiență. Pentru mine e greu să ies din acest rol; așa că vă 

dați seama că eu am o cu totul altă perspectivă despre rădăcini 

și Occident.  

Emigrarea este o schimbare în viața unui om, care poate să-i 

determine suferințe fizice absolut profunde. Și am avut pacienți 

din toate generațiile de emigranți, de toate națiile – pentru că 

străinii mă caută pe mine pentru că și eu sunt străin; au senzația 

și garanția că îi înțeleg mai bine și chiar se întâmplă asta, 

desigur. Vreau să spun că dramele sunt profunde. Iar faptul că 

România încă se confruntă cu acest proces de emigrare (iar 

tineretul gândește ca pe vremea mea, acum 33 de ani, când am 

plecat eu din România, și ei spun că nu știu cum să facă ca să 
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plece din țară) eu consider că este absolut o tragedie națională 

ce se întâmplă. La trei milioane și jumătate de oameni care au 

plecat din România, proporțional vorbind, dacă s-ar pleca tot 

așa din Germania, Germania ar intra în colaps în același 

procent. Și pleacă populația activă. Hai să zicem că din trei 

milioane jumătate, sunt 500 000 sau 1 milion de copii sau 

oameni în vârstă sau bolnavi care nu pot să muncească. Deci 

din populația activă se pleacă, profesioniști, oameni care au 

încredere în ei înșiși, care au succes și așa mai departe. 

Exemplu tipic – Alexandru.  

MC. Exemplul tipic – Alexandru Iosup. Domnule Profesor, 

aveți cuvântul. 
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Rădăcini: aici și acolo  

AI. Mai bine Alexandru și atât. Așa începe și discuția cu 

studenții. Dacă e „domnul Profesor” atunci n-o să-mi spui 

niciodată „Domnul Profesor Academician Doctor Inginer, ați 

spus o tâmpenie”. Dar poți să spui „Alex, nu cred”. Nu e rău ca 

românii să iasă din țară și să vadă cu ochii lor și să se înțeleagă 

pe ei înșiși în ce fel vor ei. Cred că mulți au plecat ca să vadă și 

alte lucruri, apoi concluziile lor. Personal mă sufocam aici, dar 

este povestea mea. Fiecare are povestea lui. Vorbesc în fiecare 

an cu zeci de studenți români care merg în Olanda. Pleacă să 

învețe, să vadă, să se testeze, vor un trai mai bun sau pur și 

simplu au citit că Olanda e interesantă. Poate au fost în 

Amsterdam două săptămâni și lumea era pe biciclete care 

scârțâiau, dar se zâmbea pe stradă. Ce lucru uluitor! Ce lucru 

ciudat! Oameni care îți zâmbesc pe stradă și nu trebuie să te 

sperii de treaba asta. Pleacă pentru că vor să fie liberi. Nu știu. 

Proporția de români tineri care pleacă din țară, într-adevăr, ne 

plasează undeva în regiunea țărilor care trec prin războaie. E 

adevărat, dar poate că e mai bine ca oamenii să se ducă, să 

primească o educație puternică, să-și formeze o rețea profesională 

și după asta să se întoarcă aici și să aducă acea rețea, acel 

know-how, poate și management și să schimbe lucruri. Poate 

nu asta e direcția potrivită pentru discuție. 

MA. Da, fiecare are voie să facă ce vrea și aici. Odată am 

venit în România și m-a frapat: am văzut o reclamă – „în 

condiții ca afară”.  Cum adică „ca afară”? Și toată lumea găsea 
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asta normal. Dar „ca afară”? Adică Occidentul e afară, noi 

suntem înăuntru, în închisoare? 

DG. Oricum, corpul emigrează. Și atunci, psihologic vorbind, 

imaginile care ne susțin sănătatea fizică finală sunt cele legate de 

România. Sunt imaginile copilăriei. Faptul că părinții iau niște 

decizii – într-adevăr pot fi dificile ca în situația Ancăi, în care 

părinții au decis „trebuie să plecăm” și au rupt-o dintr-un mediu.  

MA.  Am scris trei cărți. 

DG. Desigur că nu se poate pune problema că lucrurile astea 

se fac datorită unui miraj, a faptului că tu vrei să te dezvolți, că 

te sufoci, că nu mai ai timp, că viața ta e scurtă.  Eu am crezut 

că îmi va supraviețui comunismul. Altfel – nu plecam; mai 

fusesem în Germania și nu am vrut niciodată să rămân acolo. 

Nu m-am gândit, nu m-am plasat mental în acel loc. Din 

punctul acesta de vedere eu consider că e dramatic. Alexandru, 

în schimb, are compensații pentru că el are succes. Alex și-a 

descoperit o formă a fericirii care depinde numai de el. De fapt 

asta este formula fericirii, succesul personal. Faptul că a reușit 

să aibă rezultate cu proiectele lui este, desigur, și forma 

garantată de a relua acest proces ori de câte ori ar avea nevoie. 

Și se poate autoalimenta din asta. Dar rămâne tot timpul 

nostalgia. Ați văzut ce a zis: totuși, mai târziu, să ne întoarcem 

în țară să facem ceva. Problema este dacă țara ne vrea; nu mai 

vorbim de mediul social-politic că deja începem să devenim 

depresivi, nu?  
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MC. Da, avem specialistul cu noi și ne ajută să ne revenim 

din depresie, pe Matei Vișniec. Acum este la Suceava, de acolo 

de unde ne va vorbi despre un festival fabulos și despre ce s-a 

întâmplat la Cetatea de Scaun a Sucevei, la Teatrul „Matei 

Vișniec” din Suceava și, mai ales, despre cum este la  Rădăuți, 

centrul lumii, unde se încarcă cu energie. După 32 de ani în 

Franța și 31 în România, acasă e Rădăuți, Matei Vișniec?  

MV. Aș spune că la Rădăuți m-am născut, la Suceava am 

renăscut pentru că de trei ani există acest teatru subvenționat cu 

bani locali, este un teatru municipal. În România sunt fonduri 

tăiate pentru anumite teatre. Multă lume se plânge pentru că nu 

sunt bani suficienți pentru cultură; dar există, iată, locuri unde 

sunt create teatre noi. Este cazul cu Suceava unde de trei ani 

este o echipă cu doisprezece actori. În trei ani au fost realizate 

15 spectacole și în fiecare an un festival pe care l-am creat 

împreună cu echipa de aici, condusă de poeta Carmen Rodina 

Steiciuc. Acest festival crește an de an, are invitați străini, iar 

anul acesta va fi un festival fără precedent ca durată, aproape 2 

săptămâni și spectacole de o mare diversitate: sunt trei teatre 

naționale reprezentate în festival: Teatrul Național din Sibiu, 

Teatrul Național din Cluj, Teatrul Național din Chișinău. Sunt 

și multe spectacole care vin din străinătate. Orașul Suceava este 

înfrățit cu un oraș din Franța – Laval, și vine o trupă de acolo. 

Am avut și o dezbatere – ați amintit de Cetatea de Scaun – în 

acel loc încărcat de mitologie, pietrele vechi au memorie. Am 

avut o dezbatere cu invitați din străinătate, din Spania, Belgia, 

Franța, Marea Britanie, despre Europa, despre ce înseamnă teatrul 

în cetate, despre ce înseamnă teatrul ca școală a democrației. Se 
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întâmplă ceva foarte important la Suceava din punct de vedere 

cultural. În trei ani s-a format un public care își iubește teatrul, 

care vine la teatru. De pildă, în seara aceasta a fost prezentat la 

Suceava un spectacol de la Teatrul Național „Radu Stanca”: 

„Omul bun e ...” de Bertolt Brecht, regia fiind semnată de Anca 

Bradu. Ni se rupe inima câteodată când rămân oamenii afară, 

fără bilete. Sigur că nu e voie să stea lumea pe trepte, dar 

aceasta este situația.  

MC. Matei Vișniec, frumos spunea Marina Anca că o deranja 

când auzea reclamele despre cum să trăim „ca afară”.  Și iată, 

acest „afară”: îmi pare rău că stau oamenii afară pentru că nu 

mai sunt bilete la festival și la Teatrul „Matei Vișniec” din 

Suceava.  

MV. Dacă vrei să extindem metafora putem spune că prea 

mulți români trăiesc afară. Prea mulți români trăiesc în afara 

României. Sigur, este dreptul fiecăruia de a se mișca unde vrea pe 

această planetă. Și totuși, în sufletul multor români, România este 

o țară care prin calitățile ei, ospitalitatea ei, geografia ei, istorie, 

tradiții, rămâne o țară care nu trebuie abandonată. Faptul că la 

fiecare 10 minute părăsește un român țara nu este un lucru 

normal. Aș spune că acest fenomen trebuie să ajungă la conștiința 

clasei politice care nu se ridică la înălțimea acestui obiectiv. Cum 

să creezi proiecte pentru ca românii care au plecat – și bine au 

făcut că au plecat – să se întoarcă cu expertiza plecării? De fapt, 

pentru mulți români, poate mai mult de jumătate, sensul plecării 

este întoarcerea. Este cazul meu în sensul că am plecat, am văzut, 

am încercat să mă afirm și după aceea încerc să creez poduri pe 
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cât posibil – în cazul meu, culturale – între țara în care am trăit, 

Franța, și România. După cum spune Nichita Stănescu: „Nu mor 

caii când vor câinii.” Nici România nu este o țară care poate fi 

lăsată abandonului, dar nici unei clase politice care nu se ridică la 

nivelul așteptărilor și obiectivelor. Este urgență națională 

dezbaterea legată de cum să facem să-i interesăm, să-i motivăm 

pe românii care au plecat în străinătate, care au lucrat și care s-au 

specializat în străinătate să revină, să regăsească oportunități de 

întoarcere.  

MC. Îi îndemnăm pe toți cititorii noștri din lumea largă să 

viziteze Bucovina, și dacă au șansa să găsească un bilet la 

Teatrul „Matei Vișniec” din Suceava, să meargă la Teatru.  

MV. Sigur, Bucovina este pentru mine regiunea mea natală, 

dar este și o regiune comparabilă cu Toscana, cu Provența, 

toate –  regiuni magice ale Europei și merită să fim mândri de 

mai multe regiuni ale României. Eu sunt mândru acum de 

această regiune în care încerc să aduc un pol de modernitate – 

Teatru la Suceava.     
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Vocație, destin și modele în dezvoltarea profesională 

MC. Ne întoarcem la Alex Iosup. Se organizează întâlniri în 

diaspora, sunt programe în cercetarea științifică românească? 

Ai spus că simțeai că te sufoci și ai plecat. Ai simțit această 

sufocare și la începutul carierei academice din Olanda, presiune 

sau frica de a nu izbândi?  

AI. Frica există în spatele oricui care face un lucru în care 

poate să nu reușească  în carieră, în bucăți de carieră, în proiecte. 

Știința, în general, este o succesiune de insuccese. Orice ai reușit 

un moment, 10 ani mai încolo, 100 de ani mai încolo se va 

dărâma și va ieși probabil ceva mai bun dacă metoda este bună. 

Când am plecat nici nu știam prea bine ce e cu știința asta, am 

plecat pentru că eram un tânăr care la douăzeci și ceva de ani 

câștiga mai bine decât părinții împreună și îmi dădeam seama că 

folosesc lucrurile pe care le-am învățat, dar că nu mai învăț nimic 

nou. La vârsta asta nu e normal, nu trebuie să te oprești din 

învățătură. Trebuie să continui. 

MC. La câți ani? 

AI. 22-23. Eram șef de departament la o firmă, la un 

departament de dezvoltare de software. Era drăguț, era interesant, 

într-adevăr – munceam. Dar era clar că nu era altceva de făcut. Și 

voiam mai mult, să văd de ce sunt în stare, unde pot să ajung și 

eram curios. Erau multe alte lucruri, alte sisteme sociale, 

deficitare atunci. Erau lucrurile care sufocau. După ce am plecat, a 

urmat o senzație de vacanță intelectuală, o senzație de deschidere: 

învăț ce înseamnă știința și cineva mă plătește pentru treaba asta. 
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Wow, se poate! A fost o surpriză totală. Nu făcusem nimic de 

genul acesta înainte. Faptul că am avut succes, a ajutat, evident, 

dar în fiecare moment se putea produce un dezastru și asta a făcut 

lucrurile interesante.  

MC. Ai colaborări cu mediul academic din România, dat 

fiind că până la urmă ești produsul școlii românești? Dar cu 

facultatea? Politehnica din România este în continuare 

recunoscută pe plan extern.  

AI. Școala Politehnică este foarte bună pentru ce are de oferit 

sistemul academic românesc; pleacă din ea o mulțime de talente 

care nu au anumite părți de specializare, dar au multe altele.  De 

exemplu, din Politehnică am plecat știind că dacă mi se dă o 

problemă de rezolvat voi ști s-o rezolv atâta timp cât mi-am 

învățat lecția, ca să zic așa. Nu rețeta, ci dă-mi o problemă și am 

să-mi dau eu seama cum s-o rezolv. Un fel de încăpățânare de a 

rezolva problemele. Și multe alte lucruri bune. Am în continuare 

legături cu Politehnica. Ca produs – sunt produsul a 6 sau7 școli 

pentru că am muncit în 6 sau7 universități din 6-7 țări. Am plecat 

din Politehnică, am ajuns la Supélec, în Metz, Franța; de acolo la 

Universitatea din Innsbruck în Austria, apoi la Universitatea din 

Dortmund în Germania, la Universitatea Tehnică din Delft din 

Olanda, la Vrije Universiteit în Olanda, la University of 

California, în Berkeley, Statele Unite, la University of Medicine 

în Wisconsin, la Technion în Israel. Multe sunt universități și 

locații de top pentru ce făceam eu. Toate au contribuit, au un rol. 

It takes a village... („Este necesar un întreg sat... (ca să obții ceva 

din el)” – engl.). Este nevoie de o comunitate ca să crești un om 
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care poate să facă lucruri. De asta îmi place să văd români care se 

duc și văd și alte lucruri.  

DG. Are dreptate parțial cu școlile. Școlile prin care a trecut 

Alexandru au fost doar o provocare. Eu nu cred că suntem 

produsul unei școli. Suntem produsul propriilor noastre studii pe 

care le facem. Ca tu să poți discuta cu un profesor care a citit 

foarte multe cărți, trebuie să le citești și tu. Degeaba trimiți 

copilul tău la Oxford sau la Cambridge dacă el nu citește cărțile. 

El s-a dus acolo să vadă cât de mult a citit până atunci și să 

observe de fapt că este foarte aproape și ce i-ar mai trebui să-și 

completeze puzzle-ul lui neuro-cerebral. Dar asta nu înseamnă că 

dacă trimiți un copil și-l plimbi pe la facultăți unde a fost 

Alexandru, iese un nou Alexandru. Sub nicio formă.  

AI. Sper să iasă ceva mai bun. 

DG. Acesta este sistemul. Să folosești un sistem și un mediu 

care într-adevăr e stimulator, dar provocarea este o stimulare în 

sine. În definitiv, tu ai fost cel care a învățat. Profesorul, sigur, 

îți indică: uite, asta-i bibliografia și la examen te prezinți cu ea 

citită. Așa că eu sunt de părere că nu școala neapărat te 

formează, ci faptul că tu te identifici cu un imaginar al școlii 

respective și faptul că nu ai altă șansă. Acasă poate să fie un 

melanj, ca să te automulțumești. Dar acolo nu ai altă șansă 

decât să faci performanță. Este psihologia emigrantului. Când 

se duce, el trebuie să cucerească. Ești cum erau vikingii, trebuie 

să cucerești teritoriul. Și ai cucerit teritoriul.  
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MC. Marina, cărțile tale apar la una dintre cele mai 

prestigioase edituri. 

MA. Da, editura  este cea mai mare din Franța în termen de 

cifră de afaceri. Și, într-adevăr, nu este ușor să ajungi la ei și 

mai ales, recunosc, sunt foarte mulțumită pentru că m-au lăsat 

să păstrez exact titlurile pe care le voiam și coperțile, pentru că, 

în general, editorul decide. Dar eu aveam un plan precis. 

Coperta este roșu, galben și albastru, iar ultima este roșu, alb și 

albastru, deci steagurile celor două țări ale mele. Dacă am 

cucerit, a fost un pic de noroc, multă muncă; am vrut să îmi 

dovedesc faptul că dacă vreau, pot. Asta am învățat eu la școală 

în România, cu toate că nu-mi plăcea școala. Ce ne obligau pe 

noi profesorii era să gândim. Când trebuia să facem o 

compunere, trebuia să o gândim de la A la Z și să anticipăm. 

De la 14 ani știam asta: să gândesc și să anticipez. Și când am 

ajuns în Nigeria eram foarte fericită că profesorii erau obligați 

– era o țară anglofonă – să vorbească un pic franceză; și eu nu 

știam franceză. Am învățat la școală întâi engleză, franceza o 

bâlbâiam, „mon, ton, son, notre, votre leur” ... 

MC. De ce nu scrii în limba română? Pentru că uneori 

patria e și limba română pentru românul plecat. 

MA. Nu m-am gândit că o să am acest parcurs. Eu scriu cu 

româna mea de acum treizeci de ani, vă dați seama câte cărți am 

citit eu în română până la 14 ani, de genul „Cireșarii”, care nu 

mi-a plăcut și așa mai departe. Pot să citesc Eminescu, pot să 

recit Eminescu, dar în rest nu am vocabular suficient, dar I’m 

getting there („ajung și acolo” – engl.). Învăț. Am scris o piesă 
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de teatru în română, după care am tradus-o în franceză și la un 

moment dat o să apară. Dar am multe proiecte și îmi place să mă 

joc cu literatura, sunt un autor foarte greu de tradus. Am scris în 

franceză un roman și mi-e greu să îl traduc în română pentru că e 

greu să traduc senzațiile pe care le-am descris. 

AI. Și invers? Urmărești cum se mișcă literatura română? 

Citești din plăcere? 

MA. Acum citesc o carte în română pentru că încerc să îmi 

ameliorez vocabularul și mai ales cum se vorbește română în 

ziua de azi, eu nu mai știu. Acum am scris o carte pentru copii, 

în română și în franceză; și în engleză și în franceză am inventat 

un nou concept. Pentru că și mie îmi place să descopăr; pentru 

copiii cei mici este un paragraf mai simplu și pentru copiii mai 

mari un paragraf care se duce mai departe pe acel subiect. Și 

după ce au terminat în limba lor pot să citească în limba cealaltă. 

Și... iată, un nou concept. Săptămâna viitoare o să apară cartea 

numărul doi, un alt subiect, vă invit la Bookfest.       

MC. Ce poate fi mai emoționant pentru un autor decât 

atunci când vede publicul nerăbdător să primească autografe? 

Îmi amintesc că am fost la lansarea „Vieții ca autosugestie”. 

DG. În primul rând, cei care au venit m-au emoționat, nu 

neapărat cei care au cumpărat-o. Da, este într-adevăr un eveniment 

și au trecut atâția ani, a fost 2009, ar trebui să mai scriu... Am 

material, dar nu am timp. Să poți gândi bine – zicea Marina – 

trebuie să ți se formeze, chiar în faza educativă, aceea și 

anumite explicații. Trebuie premise și explicații pentru a afla 



Mihaela Crăciun                  ♥                 Dialoguri pentru cei de departe 

 

178 
 

cum să gândești. Poți să ajungi la un moment dat să începi să 

gândești lucruri care s-au gândit deja de o mie de ani sau trei 

mii de ani. Problema este ca tu să poți prin ajutorul acestor 

paradigme și mostre explicative, să te dezvolți rapid în direcția 

unei gândiri originale. Dar nu este un lucru așa ușor. Fiecare își 

cercetează propria viață și propria gândire. Filosofii ce fac? 

Introspecția cognitivă a gândirii proprii, de fapt. Asta este o 

altă dilemă, în filosofie nu se vorbește despre o persoană la 

genul feminin sau masculin. Se vorbește despre om în general. 

Și în loc să spună respectivul filosof că el vorbește despre 

propriile lui procese cognitive, el spune altceva, ca să evite 

conflictul cu societatea. Să evităm destinul lui Socrate, să nu 

intrăm în conflict. 

AI. Un comentariu: în foarte puține locuri din lume se 

discută ideea de paradigme de gândire și se predă altundeva 

decât în psihologie și filosofie. Dar, de fapt, credem că toată 

lumea ar avea nevoie de o scurtă introducere în materia despre 

cum ne putem apuca de gândit și cred că este și o carte „Cum 

m-am lăsat de gândit”. 

DG. Nu, nu te poți lăsa de gândit. 

MC. „Noi rădăcini”. Acest proiect extraordinar al Claudiei 

Marcu și al tău. Până la urmă, când a fost timp? Două 

universități, studenți foarte mulți și, iată, a fost timp pentru 

această lucrare extraordinară.  

AI. Nu există niciodată timp. Ți-l faci între diversele lucruri, 

altfel nu ai de unde... 
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MC. Ai dat din timpul tău de profesor de succes, din timpul 

familiei, acestui proiect fantastic care vă arată pe voi, românii 

din Olanda? Cu noile rădăcini de acolo, dar, la fel ca românii 

din lumea largă, ați dus rădăcinile de aici.  

AI. Poate exact combinația asta. Pentru că, pe de o parte 

voiam să arătăm că există o comunitate bună de români în 

Olanda. Prin lucrul acesta înțeleg nu numai oameni cu diplomă, 

cu succes demonstrabil, cu titluri, cât oamenii care se simt bine 

în Olanda. Este un lucru foarte important. Când am pornit 

proiectul ne gândeam: vrem să arătăm succesul românilor în 

Olanda. Am început să ne gândim mai mult, să arătăm că 

românii se simt bine în Olanda, sunt integrați, nu asimilați, fac 

lucruri bune pentru societate în felul lor. Nu trebuie neapărat să 

fii doctor sau profesor – să zicem. Poți să faci voluntariat și să 

schimbi societatea radical. Sau poți să faci prăjituri și oamenii 

dimprejur să se simtă mult mai bine. Ceea ce mi se pare la fel de 

important. Eram și noi curioși: „Cum arată această comunitate? 

Despre ce este vorba?”. Claudia știa mai bine decât mine, ea 

fiind jurnalist. Și, în cele din urmă, am ajuns la concluzia „Dacă 

nu face nimeni altcineva, ok, o să facem noi”.    

MC. „Noi rădăcini”. La Muzeul Național al Satului „Dimitrie 

Gusti”, locul în care toți ne găsim rădăcinile, sunt zilele 

muzeului. Cu această ocazie am participat la vernisajul „Clipe 

americane” al Aureliei Stoe Mărginean. Profesor, artist plastic 

care a absolvit Artele Plastice la Cluj. Născută în 1940 la 

Târgu Mureș, când avea trei luni a ajuns la Brașov. Acum, 

Brașovul este centrul universului pentru pictorița Aurelia Stoe 
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Mărginean, chiar dacă a călătorit mult. De fapt, a călătorit 

dublu pentru că a pictat și a scris. Brașovul ei spune o poveste de 

care nu te plictisești niciodată. Aș vrea să vorbim despre aceste 

rădăcini. Bun venit, doamna Profesor! Aveți telespectatori la 

Paris care se uită la noi de acolo, nu? Un campion la  șah – 

nepotul Dvs.  

ASM. Bun găsit, da, Ovidiu Stoe, nepotul meu, are o medalie 

de participare pentru campionatul național de juniori la șah din 

Franța. 

MC. La Muzeul Național al Satului mi-ați spus o poveste cu 

Regele Mihai din copilăria de  la Timișul de Sus. Aveați 3-5 ani 

și desenați pe marginea drumului, cu pietricelele din râu, case, 

nori, păsări, flori. 

ASM. Mă gândeam să am pietricele; coboram pe o pantă, 

era cam sălbatic pe acolo, umblau și lupi... Iar apa era limpede 

și mică. Păstrăvii se vedeau cum străluceau și eu mă uitam 

după pietricelele ce lasă urmă pe asfalt. Mă așezam în genunchi 

și desenam ore întregi, cântam. În fiecare zi trecea pe acolo 

Regele Mihai; mergea la Palatul Peleș din Sinaia sau la Palatul 

Bran. Iar noi, copiii, stăteam pe marginea drumului și ne 

jucam. Odată, pentru câteva momente, am renunțat să desenez 

și m-am urcat pe o trotinetă făcută de frații mei, cu roți de 

metal. Din cauză că făcea zgomot mare n-am auzit claxonul 

mașinii Regelui. Aceasta venea în viteză și a pus o frână 

fenomenală. S-a înnegrit șoseaua, iar când s-a oprit brusc, am 

rămas încremenită, neatinsă, vie și mă uitam nevinovată. 

Regele era tânăr, frumos și înalt. A coborât. A coborât și 
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aghiotantul și a zis: „Uite fetița care desenează! Cine a lăsat-o 

așa nesupravegheată?” Ei au plecat, eu am continuat să desenez. 

Dar din cauza asta, tatăl meu a distrus trotineta. Eu m-am ascuns 

și am plâns.  

MC. O întâmplare cu Regele Mihai și cu prima ei carte ne va 

povesti și Marina Anca. În volumul de poezii „Semne de aer”, 

prefațat de Nora Iuga e și un poem: „Trecătoarea din munți”, în 

care, iată, povestiți această întâmplare. E un periplu printr-o 

viață de om, profesor de Arte Plastice.  

ASM. Probabil cu această vocație m-am născut și m-a 

călăuzit toată viața. Să știți că întâi învățăm și după aceea 

trebuie să uităm ce am învățat pentru ca să ne regăsim pe noi, 

să reușim să ne exprimăm prin ceea ce vedem, ce auzim. Noi 

vorbim limba noastră maternă, în ea ne exprimăm, dar culorile, 

și ele, au limbaj și pot fi auzite, citite și cântate de toți oamenii 

care vorbesc toate limbile. Aceasta este o mare unitate. Eu am 

ajuns în Brașov în urma refugiului și acolo am stat doar în 

timpul războiului, atunci am fost la Timișul de Sus. Veneau 

bombe cumplite peste noi. Fiecare oraș are o identitate, o 

istorie, un relief, are străzi, case, poteci și nici nu reușești, 

poate, pe parcursul vieții să le știi pe toate. Mie așa-mi plăcea 

să călătoresc cu bicicleta și să știu toate casele după cum vedeți 

în albumul cu Brașovul: ce culoare au, câte ferestre, ce 

obloane. Le-am admirat și apoi am găsit modalitatea să mă 

gândesc că zbor și privesc orașul de sus și desenez fiecare 

stradă, fiecare casă. 
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MC. După „Clipele americane”, schițele de călătorie, desen, 

acuarelă și guașă din America, itinerariile din China, Veneția, 

Creta, Santorini, Israel, în sufletul dumneavoastră Brașovul este 

centrul universului?  

ASM. Brașovul e un leagăn, te simți liniștit, liber, poți să 

visezi, poți să suferi, dar ai întotdeauna siguranță. 

MC. Acolo sunt rădăcinile. 

ASM. Tâmpa a ars, a fost neagră în timpul războiului, a fost 

bombardată țara, au fost bombardate anumite cartiere, dar orașul a 

renăscut. Numai noi suntem trecători. Edificiile s-au reparat, s-a 

construit altă gară, pe Tâmpa au fost plantați copaci, au înflorit și 

înfloresc și astăzi.  

MC. Numai bine vă dorim, inspirație să aveți și mai așteptăm 

expoziții. 

Marina Anca, cum i-ai trimis prima carte Regelui Mihai? 

MA. Sincer, din întâmplare. Căutam asociații de înfrățire 

între orașe din România si Franța și cineva mi-a zis: „Dar ați 

sunat la acest număr? Este secretariatul Regelui Mihai.” Sun: 

„Bună ziua, eu am scris despre Domnia Sa în cartea mea și aș 

vrea să-i trimit un exemplar, dacă se poate.” În carte am scris ce 

a făcut pentru România așa cum știu eu. Se poate contesta, 

bineînțeles. Adevărul nu este alb și negru. Asta este părerea mea. 

Și sunt fericită că am scris despre el. Și faptul că a citit înainte să 

„plece”  pentru mine a fost o mare onoare. Și probabil că acum 

discută cu mama mea, „sus”, despre ce am scris.  
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MC. „Viața ca autosugestie”? Ce să le spunem despre carte 

telespectatorilor? 

DG. Aș începe povestind sau spunând ceva despre faptul că 

noi trăim în interiorul limbajului. Viața noastră este conținutul 

descrierilor pe care le facem în limbajul nostru personal. Și asta 

înseamnă limbajul pe care-l folosim... 

MC. Aurelia Stoe Mărginean folosește culorile. 

DG. O felicit pentru metafora „Semn de aer”, o invidiez 

aproape. Foarte profund. Acest limbaj este limba maternă. 

Identitatea pe care o avem și faptul că noi ne mai menținem 

rădăcinile în străinătate este faptul că vorbim limba română și 

nu ne lăsăm asimilați. Procesul pe care a vrut să-l prindă 

Alexandru cu toată echipa de la „Noi rădăcini”. Te poți opune 

doar prin limbaj și mai ales prin faptul că tu îți descrii propria 

ta viață cu –  desigur avem mai multe lumi interne – cu modul 

în care ai avut anumite experiențe și le conectezi într-un anumit 

fel. Desigur că trebuie să fim atenți la ceea ce gândim pentru 

că, odată gândit, nu avem un alter ego în noi înșine care să ne 

contrazică. Odată acceptată o propoziție, indiferent, poate 

deveni convingere și poate afecta. Acum desigur,  poți să spui 

„Propoziția asta am luat-o de la Alexandru. El m-a influențat.” 

Eu spun: „Nu există așa ceva. Toată lumea e înnebunită pe 

chestia asta: că avem telepați, că avem oameni care fac și ne 

manipulează”. Asta e o chestiune serioasă, nu se cunoaște 

mecanismul și nimeni nu-l explică așa cum ar trebui. Lucrul 

acesta se întâmplă doar dacă eu mă las influențat de o propoziție a 

lui Alexandru și se potrivește sistemului meu de a gândi, am 
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integrat-o și am acceptat-o. Bineînțeles că eu nu o pot exprima 

chiar identic. Am propriile mele cuvinte.  

MC. Alexandru Iosup, care e povestea lectorului anului din 

Olanda? 

AI. Este rezultatul multor ani de autosugestie în care am 

încercat să aflu cum aș vrea să mi se fi predat ceva. Sau cum aș 

fi vrut să învăț eu diverse lucruri. Nu mi-a plăcut niciodată 

metoda de bici, de constrângere. Psihologii au un material mult 

mai bun de analiză, dar, ca pedagog văd în oameni diverse 

moduri de a se stimula sau a fi stimulați ca să învețe, să 

aprofundeze. Ori, când te lovești de o problemă intelectuală e 

ca un zid, dacă reacția ta este: e un zid, societatea nu m-a 

educat destul și ori îl ocolesc ori rămân aici până când cineva 

mă ia de mână să trec strada, nu vei ajunge prea departe. E 

problema principală în educația la nivel universitar. Acolo am 

încercat să văd ce-am putea să facem. N-a stricat faptul că eram 

familiar cu jocurile pe calculator, cu teoria de design de jocuri. 

Ideea mea a fost că aș vrea să văd studenții și pe mine, 

profesor, că ne place să învățăm. Să trecem prin procesul de 

învățare într-un mod în care nici nu vreau să fac altceva. Vreau 

să fac asta toată viața, vreau să învăț toată viața. OK. E un pic 

bombastic. Nu știu dacă asta au înțeles studenții din metoda 

mea de predare legată de jocuri, dar am reușit să văd că 

studenții au început să aprecieze din diversele feluri în care 

puteau să învețe și să fie încurajați să învețe. Iar la un moment 

dat au apărut acele diplome și premii. Să-l selectăm pe cel mai 

bun profesor. Și am primit acest titlu din Olanda. 
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DG. Alexandru are succes ca pedagog, ca profesor. Un 

profesor cu atâta pasiune, fascinează, pasiunea se transmite, e 

contagioasă și atunci studenții învață de plăcere. Aristotel a 

eliminat pe cineva din școala de la Atena spunându-i unui 

discipol: „Tu pleacă de aici, nu te pot învăța nimic pentru că tu 

nu mă iubești”. Se referea la o iubire platonică, bineînțeles, de 

idei. Jumătate este, clar, competența; dar sunt foarte mulți 

oameni competenți, dar din cauza faptului că nu pot comunica, 

nu pot dezvolta empatie – sunt autiști care sunt geniali și care 

fug de oameni – ei nu pot genera  performanță. Impactul este 

foarte important în relația profesională. Contează ca tu să poți 

obține ceva într-o relație, trebuie să o dezvolți. Și atunci se 

poate orice. 

MA. Orice zicală are un sâmbure de adevăr, dar chiar să fiu 

un exemplu concret al expresiei viața mea e o carte deschisă, 

nu mi-am închipuit niciodată. Am încercat să aștern pe hârtie 

amintirile din comunismul de până la 14 ani – astfel încât 

copiii mei și alți copii să afle despre noi. Sunt mândră cu ce am 

realizat și mă gândesc la profesoara mea de română. Doamna 

Lucuță ar fi zis: „Marina, tu?” Da, pentru că nu-mi plăceau 

compunerile. Mi-aduc aminte: odată ne întreba: „Ce a vrut să 

spună autorul?” Și eu mi-am zis: „Doamne, dar ce pretențioși 

să fim noi! Cum să știm noi ce a vrut să spună autorul?”  Și am 

zis „Doamnă, dar cine suntem noi să verificăm? Noi trebuie să 

citim cu plăcere.”  

DG. Înțeleg foarte bine pentru că și eu am avut aceeași 

problemă deși am cochetat cu literatura și chiar am avut rezultate, 
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am fost finalist pe țară. Și faptul că nu-mi plăcea niciodată să scriu 

despre ceea ce simțeam eu despre o poezie. Pe Nichita Stănescu l-

am înțeles când aveam 50 de ani. Am citit texte din „Critica 

rațiunii pure” de Immanuel Kant și nu am înțeles absolut nimic. 

Apoi, ca student am scris un referat despre imperativul categoric 

kantian. Dar am înțeles Kant citindu-l în Germania abia la 

cincizeci și ceva de ani! Sunt anumite lucruri care au nevoie de 

timpul lor potrivit. 

MC. Și niciodată nu e prea târziu să le faci dacă îți dorești. 

DG. Dar eu merg pe ideea că întotdeauna cine vrea să facă 

ceva într-un anumit domeniu trebuie să-și ia un model, să ai un 

model totuși. Cred că abia atunci te poți raporta la ceva și să 

încerci să-ți depășești modelul, maestrul.  

MA. Eu le mulțumesc părinților. Nu mi se pare o sursă 

energetică să-mi caut un model. Mi se pare important să mă 

depășesc pe mine. Nu m-am comparat cu nimeni pentru că  

nimeni nu este în situația mea. Oricine știe ceva ce eu nu știu. 

Acum am un nou concept de carte prin care copiii să se 

raporteze altfel la literatură. 

AI. Cum s-ar zice „câte Mării – atâtea pălării”. Unii oameni 

vor să aibă competiția să se raporteze, alți oameni, în mod 

explicit, nu vor asta... Eu am întâlnit enorm de multă presiune 

în a  fi competitiv.  Eu sunt curios de la natură. Dacă mă lași să 

explorez o să fac lucrul cel mai bun de care sunt capabil, dar 

dacă-i musai, cu plăcere, atunci facem și competiție.  
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DG. Nu putem ieși din competiție pentru că avem nevoie de 

recunoașterea socială. Fără ea putem fi o bisericuță mică acolo 

la margine și atât. Nu ne putem evita confruntarea și nici 

gândirea în polaritate. Pentru că altfel nu putem gândi.  
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Patriotismul ca alegere identitară 

MC. Prin întâlniri și dialoguri ca acesta, dorim să le prezentăm 

românilor din străinătate destine prin care să se regăsească – 

indiferent de statutul lor social. Oameni care au suferit, au 

întâmpinat greutăți, cărora nu le-a fost simplu. Oricare ar fi putut 

să ne povestească despre rădăcinile din România, despre noile 

rădăcini din Franța, Olanda, Germania...  

DG. Eu cunosc foarte mulți români de o deosebită calitate care 

sunt anonimi. Noi am spart anonimatul, am reușit o recunoaștere 

și pe alt nivel. Înțeleg că avem două Românii. O Românie care 

funcționează, se luptă, se chinuie, emigrează, muncește, adună și 

transformă, care este dezvoltată. Dar și o altă Românie care a 

rămas în urmă. Din punct de vedere social-politic, în acest palier – 

știți că sunt nivele de dezvoltare diferite – țara a evoluat și un 

palier a rămas în urmă. Ați văzut ce a spus Gorbaciov când a fost 

la ultimul miting al președintelui din Republica Democrată 

Germană? I-a spus că „Ai venit puțin cam târziu și cei care vin 

târziu în istorie vor fi pedepsiți”. De ce? Pentru că societatea 

evoluează indiferent de sistemul politic care poate frâna sau poate 

devia sau îl face să halucineze din nou în comunism sau nu știu ce 

altă nebunie. Cum e în zonele arabe cu războaiele religioase 

ș.a.m.d. Dar totuși, poporul se duce într-o direcție și cine nu-l 

urmează, are parte de profeția lui Gorbaciov.  

MA. Mie mi se pare normal că viața evoluează și voiam să 

vă povestesc despre fata mea cea mică, inginer, care mi-a spus: 

mama, te rog, este un simpozion despre cercetarea pe creier la 
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Amsterdam, sunt profesori extraordinari, hai să mergem. Iar 

un an după acesta, cercetările pe care le-a făcut în cele șase luni 

de stagiatură au dat rezultate excepționale pe care le-a prezentat 

la Amsterdam ca prim autor. Are 23 de ani și e în primul an de 

doctorat. 

MC. Dan Goglează, ai doi băieți, medici, cu medicina absolvită 

în România. 

DG. Da, prietenii mă poreclesc „patriotul”. Eu sunt de părere 

că un medic bun trebuie să citească anatomia toată, de la cap la 

coadă și s-o știe, s-o învețe. Dacă vrea într-adevăr să poată intra 

în dialog cu profesorul.  

MC. Ne-am cunoscut la Luxemburg cu ocazia semnării 

Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană în 

2005, când au venit români de pretutindeni la acest eveniment 

care a schimbat istoria noastră.  

Alex Iosup, ești un cetățean al Europei? 

A.I. Da, sunt un cetățean al Europei. 

DG. Dar îți trebuie o identitate și o apartenență, întotdeauna.  

AI. Din nou, fiecare își construiește identitatea așa cum îi 

șade lui bine, cu excepția celor care trăiesc încă într-o angoasă 

permanentă. Nu știu, poate în loc de patriotism aș vrea mai mulți 

români care să se simtă bine în pielea lor. Că sunt patrioți sau nu, 

vine de la sine. Unii vor fi, alții nu. Dar vor fi destui, sigur. 
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MA. Fetele mele sunt născute în Franța amândouă, deci 

cetățeni francezi, normal, și primul lucru când au avut 18 ani,  

le-am luat de mână, ne-am dus la ambasadă și și-au făcut 

pașaport românesc. Iar la un moment dat erau alegerile pentru 

președinte și unul dintre candidații semifinaliști era de extremă 

dreaptă și zicea că trebuie să ai o singură naționalitate. Iar fata 

cea mare spune: mama, dacă trece asta, trebuie să renunț la 

pașaportul meu românesc? Nu vreau!  Chiar dacă vorbesc 

prost românește – nu au fost crescute în cultura românească – 

totuși țin la România. E în sânge. Nu este ceva care te obligă. 

MC. Pentru că vorbeam de rădăcini, să mai spunem că sora 

bunicii Marinei, pictorița Maria Droc, prietenă cu Eugen 

Ionesco și cu Victor Brauner, a dat numele ei unei străzi din 

Madrid. Alex Iosup, cum sunt studenții români?  

AI. Sunt excepționali. În primul rând, România este printre 

puținele țări din Europa care încă mai crede că educația e 

importantă. Și eu cred asta cu tărie, ne înțelegem de minune. 

Iar când apare cineva care se dezvoltă, crește și îți intră pe ușă 

și zici „unde ești, măi, umbră?” iar la sfârșitul a șase luni sau 

un an iese un expert care poate să se ducă în orice companie 

din lume și să aibă o poziție în care schimbă lucrurile, sunt 

mândru de așa ceva. Și da, cred că studenții români au exact 

acest sâmbure. 

MC. Dan Goglează, ți-a plăcut mult metafora „semn de aer”. 

DG. Știți, sunt multe în spatele expresiei. Eu cred în primul 

rând că e vorba de faptul că poate apărea ceva din nimic. Exact 
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cum a apărut și universul. Hawking spune că a apărut din 

nimic, nu? Și noi suntem cei care facem ceva din el și dăm un 

anumit feedback. Și universul având nevoie și el... Nu numai că 

noi suntem cei care am avut nevoie de impresii finale, și el a 

avut nevoie de feedback, altfel ar fi fost anost și inert și mort, 

fără o conștiință de sine. Noi suntem conștiința lui. 

MA. Și nimicul de unde a apărut?      

MC. Vom vedea la o altă întâlnire...   
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Lista personalităților din carte 

 

Valeriu Stoica (n. 1953, București), avocat, profesor universitar 

de Drept civil la Universitatea din Bucureşti; membru al Comisiei 

Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei, al Comisiei 

Europene pentru Democraţie prin Drept şi al Institutului 

Internaţional pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. A fost 

Ministru al Justiției și Viceprim-ministru al României (1996-2000).  

 

Vasile Pușcaș (n. 1952, Surduc, Sălaj), istoric, profesor 

universitar de Relații şi Negocieri Internaționale, Negocieri 

Europene la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; 

membru în comitetele coordonatoare ale  mai multor organizații 

internaționale, precum Institutul de Diplomație Culturală din 

Berlin, European University Institute din Florența etc. A fost 

Negociator-şef al aderării României la Uniunea Europeană 

(2000-2004) şi Ministru pentru Afaceri Europene (2008-2009). 

A semnat 34 de cărți și este editor și coautor pentru 65 de 

volume de specialitate. 

 

Alex Ștefănescu (n. 1947, Lugoj),  critic şi istoric literar, 

prozator, dramaturg, publicist, realizator de emisiuni TV.  Autor a 

mii de articole şi a 26 de cărţi, dintre care a avut un mare 

ecou „Istoria literaturii române contemporane. 1941-2000” . Alte 

titluri: „Preludiu”, „Jurnal de critic”, „Tudor Arghezi interpretat 

de... ”, „Dialog în bibliotecă”, „Introducere în opera lui Nichita 

Stănescu”, „Gheața din calorifere și gheața din whisky”, 
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„Melania și ceilalți”, „Cum te poți rata ca scriitor. Câteva 

metode sigure și 250 de cărți proaste”, „Bărbat adormit în 

fotoliu”; „Eminescu, poem cu poem. Antumele”, „Eminescu, 

poem cu poem. Postumele”. 

 

Ecaterina Andronescu (n. 1948, Malovăț, Mehedinți), 

profesor universitar în cadrul Facultății de Chimie Aplicată şi 

Știința Materialelor, Universitatea Politehnică din București, 

unde predă din 1972. A fost rector al Universități Politehnice 

(2004-2012); Ministru al Educației (4 mandate); deputat şi 

senator în Parlamentul României (1996-2020). Este autorul mai 

multor cărţi de specialitate.  

 

Vlad Oprea (n. 1968, Brașov), inginer, primarul Orașului 

Sinaia din 2004.  În 1994 a absolvit Universitatea Tehnică de 

Construcții cu licența în Construcții Civile și Industriale, are un 

masterat în Geopolitică și Relații Internaționale. 

 

Dacian Cioloș (n. 1969, Zalău), președintele Grupului Renew 

Europe din Parlamentul European. A fost Premier al României 

(noiembrie 2015-ianuarie 2017), Ministru al Agriculturii (2007-

2008), Comisar European (2010-2014). De profesie inginer 

horticultor, și-a aprofundat studiile de agronomie în Franța și are 

un master științific (DEA) în „Economia dezvoltării agricole, 

agro-alimentare și rurale”. 

 

Rareș Bogdan (n. 1974, Ocna Mureș), jurnalist, membru în 

Parlamentul European. Este licențiat și masterand al Facultății 
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de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Babeș-Bolyai“ 

din Cluj-Napoca.  

 

Valentin-Veron Toma, medic, antropolog, cercetător la 

Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei 

Române. A publicat cartea „Alexandru Sutzu. Începuturile 

psihiatriei științifice în România secolului al XIX-lea” și alte 

lucrări de specialitate. 

 

Aurora Martin, decan, Facultatea de Limbi Străine a 

Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, vicepreședinte al 

Institutului Internațional pentru Securitate Umană (SUA), Șef 

serviciu Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru 

Egalitate de Șanse, a fost coordonator la Consiliul Național 

pentru Combaterea Discriminării, fondator al Muzeului Sclaviei 

Moderne. A publicat cartea: „Reprezentarea identitară femimină 

în cultura română” 

 

Ștefan Rusu (n. 1989, Suceava), consultant de management, 

responsabil cu dezvoltarea la „Proportunity”. Firma, fondată și 

condusă de români la Londra, acordă credite imobiliare de tip 

„Prima casă” în Marea Britanie și a strâns £3.7 milioane de la 

investitori + £7 milioane linie de creditare pentru împrumuturi. 

 

Cristian Bratu (n.1979, Suceava) profesor asistent de limba 

şi literatura franceză la Universitatea Baylor din Texas (SUA), 

șeful Catedrei de Franceză-Italiană. Diploma de masterat în 

Franța. Studii doctorale în limba și literatura franceză la New 
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York University, specializat în literatura medievală. Este autorul 

volumului „Eu, autorul acestei cărți”. 

  

Mihaela Cristescu (n. 1970, București) – scriitor român din 

Australia. Are un masterat în lingvistică. A realizat o antologie 

de poezie și proză cu autori din România, Australia și Noua 

Zeelandă: „41 Arguments Avant la Lettre”. 

 

Mircea Mîndrescu (n.1962), general de brigadă în rezervă, 

președintele Comitetului Academic Executiv al Colegiului 

European de Securitate și Apărare cu sediul la Bruxelles, fost 

comandant al Centrului de Analiză și Lecții Învățate din Portugalia, 

structură a NATO, director al Colegiului Național de Apărare. 

 

Dan Stoenescu (n. 1980, Constanța), ambasador al României 

în Tunisia, fost Ministru delegat pentru Relațiile cu românii de 

Pretutindeni în Ministerul Afacerilor Externe, specialist în relații 

internaționale, lumea arabă și migrație. A activat în cadrul mai 

multor agenții specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite și 

organizații neguvernamentale din Statele Unite ale Americii, 

America Latină și Orientul Mijlociu. 

 

Leonard Azamfirei (n. 1967, Botoșani), profesor universitar, 

rector al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie 

„George Emil Palade” din Târgu Mureș; medic primar ATI 

(anestezie și terapie intensivă).  Este vicepreședinte al Consiliului 

Național al Rectorilor (CNR), membru corespondent al Academiei 

de Științe Medicale, membru în Consiliul Național al Cercetării 
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Științifice (CNCS) și în Senatul Societății Române de Anestezie 

Terapie Intensivă. 

 

Noemi Marin, profesor universitar, Florida Atlantic University, 

fost Decan al Facultăților de Studii de Comunicare și Media, 

expert în retorică est-europeană, unul dintre cei doi specialiști 

recunoscuți în Statele Unite, Director al Institutului de Pace, 

fost Președinte al Asociației de Studii Românești din Statele 

Unite (RSAA), director al Fundației „Marin Constantin” din 

Statele Unite. Are zeci de publicații, cărți și articole – în peste 

20 de colecții din țările europene și SUA. 

 

Vasile Popovici (n.1956, Cuvesdia, Arad), critic literar, 

eseist, publicist; profesor universitar la Facultatea de Litere, 

Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara; autorul 

volumelor „Marin Preda – timpul dialogului”, „Eu,  personajul”,  

„Lumea personajului. O sistematică a personajului literar”, 

„Rimbaud”; distins cu premii ale Uniunii Scriitorilor din România 

și cu distincții internaționale pentru cariera diplomatică. A fost 

ambasador al României în Maroc și în Portugalia. 

 

Charles Powell (n.1960), istoric, director, Institutul Regal 

pentru Studii Internaționale și Strategice-ELCANO, principalul 

think-tank al relațiilor internaționale din Spania, consilier pe 

probleme de politică externă al Regelui Spaniei. A studiat 

Istoria și Limbile moderne la Universitatea din Oxford. Este 

profesor de istorie spaniolă contemporană la Universitatea 

CEU San Pablo (Madrid), director adjunct al Centrului de 
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relații internaționale (CERI) al Fundației Ortega y Gasset. A 

publicat mai multe cărți și zeci de articole academice.  

 

Mircea Constantin Popescu, virusolog la Princeton, primul 

doctorand al Academicianului Nicolae Cajal, cu o carieră 

strălucită în cercetarea virusurilor limfocitare în America, unde s-

a stabilit în 1978. Are o experiență importantă în business, prin 

valorificarea practică a rezultatelor cercetărilor sale. Este co-

fondatorul a două companii, a participat la procesul de cercetare și 

dezvoltare a medicamentelor și produselor biologice și a 

vaccinurilor personalizate anti-cancer.  

 

Marina Anca, scriitor francez de literatură pentru copii. 

Stabilită în Franța din 1983, a urmat studii de Drept și Comerț 

internațional, a lucrat în modă și publicitate. Cartea „Când 

omida devine fluture sau Dictatura română văzută de o 

adolescentă liberă” a fost recomandată elevilor de clasa a IX-a 

de Ministerul Învățământului din Franța. 

 

Dan Goglează (n. 1951, Mândrești, Vrancea), psihoterapeut 

român din Germania, unde s-a stabilit din 1986. A publicat: „Viața 

ca autosugestie”, „Psihoterapia ca relație a schimbării individuale”, 

„Prelucrarea trecutului comunist, o răfuială analitică a moștenirilor 

de mentalitate” în volumul „Viața cotidiană în comunism”.   

 

Alexandru Iosup (n. 1980, București), profesor de computer 

science la Universitatea Liberă din Amsterdam și Profesor-asociat 

la Universitatea Tehnică din Delft, membru selectat al Academiei 
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Regale de Arte și Științe din Olanda – Academia Tânără. A primit 

titlurile de Profesorul Anului în Educația Superioară (2015) și 

Cercetătorul Anului în IT (2016). 

  

Matei Vișniec (n. 1956, Rădăuți, Suceava), scriitor. A debutat 

cu volumul de poeme „La noapte va ninge” în 1980. În 1987 a 

plecat în Franța unde inițial a fost exilat politic. De atunci numele 

său s-a aflat pe afișe în peste 40 de țări. Din 1990 lucrează ca 

jurnalist la Paris, la Radio France Internationale. Este autorul a 

șase volume de poezie, al unui număr impresionant de piese de 

teatru scrise în română, dar şi în franceză, a cinci romane și al 

unui volum de nuvele: „Mașinăria Cehov & Despre fragilitatea 

pescărușilor împăiați“, „Scrisori de dragoste către o prințesă 

chineză“, „Procesul comunismului prin teatru“, „Trilogia 

balcanică“, „Caragiale e de vină“... În Franța piesele sale sunt 

publicate de mari edituri. La Suceava există din 2016 o instituție 

numită Teatrul municipal „Matei Vișniec“, precum și un Festival 

internațional de teatru. 

 

Aurelia Stoe Mărginean (n.1940, Târgu Mureș), pictor, 

grafician, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. A 

fost profesor de arte plastice în Brașov. A avut  expoziții personale 

în țară și în străinătate. A realizat ilustrații de carte și a publicat 

volumele: „Semn de aer“, „Șcheii Brașovului“, „Ierusalim – 

lumină și culoare“, „Clipe americane“, „Cipru - Insula Afroditei“, 

„Itinerarii din China“, „Peisaje din Brașov“ etc. 
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Despre Mihaela Crăciun, în câteva cuvinte 

Mihaela Crăciun (n. 1970, Reuseni, Suceava) este realizator 

și producător la Televiziunea Română, licențiată în Istorie și 

Geografie, cu master în Istoria Ideilor și Mentalităților la 

Universitatea din București și specializări în „Istorie și film” şi 

„Producția știrilor TV”. 

A participat la vizitele Regelui Mihai în județul Suceava din 

1992 și 1997 și a realizat interviuri cu Regele Mihai și Ion 

Rațiu. În 1999 a prezentat principalul Jurnal al serii la TVR 1, 

iar între 2000-2001, Jurnalul de noapte. 

Din anul 2000 produce, realizează si moderează emisiuni la 

TVR Internațional.   

Dintre cele mai importante proiecte din remarcabila sa carieră 

de jurnalist de televiziune, amintim doar două: 

- „Aici e Radio Europa Liberă. La microfon…”, o serie de 

22 de episoade, dedicată celebrelor voci de la microfon, dar și 

jurnaliștilor mai puțin cunoscuți din departamentele de 

cercetare și monitoring. Emil Hurezeanu remarca: „Am urmărit 

cu mare interes şi cu o mică tulburare sufletească emisiunile 

pentru că m-au pus în filmul vechi al întâlnirilor şi 

întâmplărilor noastre comune care fac parte dintr-o lume 

apusă, din fericire… Este extraordinar că există un interes 

reluat, împrospătat, din partea unor oameni tineri, din partea 

unei instituţii publice centrale de informare pentru acest 

fenomen….” 
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- „Seratele lui Iosif Sava”, dialogul peste ani cu persona-

litățile invitate de Iosif Sava. Anda Orban consemna în cartea 

„Mărturii esențiale”: „În anul 2005, Mihaela Crăciun, 

realizator de marcă, recunoscut în ţară şi străinătate, s-a 

avântat în reeditarea într-o manieră foarte curajoasă a 

Seratelor D-lui Sava […] a însemnat un uriaş succes de 

public…” 

Cunoscător inegalabil al comunității românești de peste 

hotare, între 2013 și 2019, a fost consilier diplomatic pentru 

relația cu comunitatea, presă și comunicare, la Ambasada 

României de la Lisabona. A inițiat și realizat proiecte cu 

impact în rândul comunității românești din Portugalia, printre 

care: Cursul de limbă, cultură și civilizație românească în școli 

portugheze, Serile „Acasă” ale Ambasadei României la Lisabona, 

editarea publicației Ambasadei, Revista „Curier Portughez”. S-

a ocupat deopotrivă de relația cu comunitatea românească, 

precum și de cea cu basarabenii din Republica Moldova 

stabiliți la capătul vestic al Europei 

Revenită, la începutul anului 2019, la TVR Internațional, la 

emisiunea al cărei titlu l-a dat, în 2007, după articolul din 

Constituția Romaniei, Articolul 7. Românii din străinătate, 

Mihaela Crăciun le spune telespectatorilor în fiecare miercuri 

seară: „Români de aproape şi români de departe, oriunde vă aflaţi, 

nu uitaţi, sunteţi România! Avem nevoie de dumneavoastră!”  

 

 


