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DAN AMEDEU
L~Z~RESCU

Senator PLN:

"NU NE PUNE}I CONDI}II ECONOMICE
CA S~ INTR~M ÎN NATO, INTRODUCE}I-NE

ÎN NATO {I VOM REALIZA ÎN CURÂND
PERFORMAN}E ECONOMICE!”

Domnul Dan Amedeu L`z`rescu.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Pe data de 17 septembrie anul acesta l-am reîntâlnit pe
domnul Dan Amedeu L`z`rescu, cu care am avut o discu]ie
despre ultimile lucr`ri ale domniei sale [i despre cauzele
situa]iei dificile economice [i sociale a României ast`zi. Pe
domnul D. A. L`z`rescu l-am pezentat cititorilor
CURIERULUI ROMÂNESC pentru prima dat` în CR nr.
2/1995 ca [i în CR nr. 4/1999. Redau mai jos aceast`
discu]ie din 17 septembrie a.c.

Silvia Constantinescu: Anul trecut am primit de la
dvs., cu dedica]ie, lucrarea care se intituleaz`: ”De-     
o fi una, de-o fi alta, de-o fi Ialta, de-o fi Malta”.
Care este subiectul acestei lucr`ri? Este ultima dvs.
lucrare?

Dan Amedeu L`z`rescu: Nu este ultima mea
lucrare. Ultima lucrare este o traducere dup` o
pies` necunoscut` scris` de un autor francez,
Duchatel, îndat` dup` c`derea lui Robespierre,
pies` care aduce pe scen` ni[te revolu]ionari
jacobini, în vremea revolu]iei franceze, [i care
seam`n` extraordinar cu tovar`[ii no[tri de pe
vremea comuni[tilor. Piesa a fost tip`rit`, dar nici un
teatru nu vrea s-o joace, din motive bine cunoscute.
Cartea ”De la Ialta la Malta” am scris-o ca s` explic
intelectualilor români - o specie de animal foarte
rar` în România, din ce în ce mai pu]ini, în curând n-     
o s` mai existe - s` le explic de ce a ajuns poporul
român în halul în care a ajuns ast`zi, dup` 52 de ani
de comunism sub diverse forme. Acuma suntem înr-    
o form` de comunism tampon: de la Malta suntem un
stat tampon în coridorul ortodox, coridor din care
americanii pân` acuma au reu[it s` smulg`
Iugoslavia, arestându-i conduc`torul, criminalul de
r`zboi, [i Bulgaria, unde Majestatea Sa Regele
Simion a ajuns prim-ministru, adic` ceea ce
încercasem noi, ridiculariza]i de toat` lumea, în
1992 cu Majestatea Sa Regele Mihai.               � 23
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Doctor în medicin`, Quality Specialist la
Genetics Institute, S.U.A.:

”S~-I AJUT PE OAMENI M~ FACE S~ M~ SIMT
BINE {I ÎMI PLACE S~ COMBIN ACEAST~
SENZA}IE CU O MUNC~ STIMULANT~.”

Dr. Anne-Marie Theodora Ciupitu,
la primirea diplomei de doctor în medicin`.

Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Înc` de la apari]ia publica]iei CURIERUL ROMÂNESC
din Suedia (1980), am primti la redac]ie întreb`ri despre
noi, cei care edit`m aceast` publica]ie. Deja în 1995, în
num`rul 2 al CR, l-am prezentat pe arhitectul Octavian
Ciupitu, apoi, în num`rul 1 din 1998, l-am prezentat pe
Marc Paul Veniamin Ciupitu, iar în num`rul 3 al aceluia[i
an m-am prezentat eu îns`mi. V` prezint în num`rul acesta
pe un alt membru fondator al acestei publica]ii, pe dr.
Anne-Marie Theodora Ciupitu.

Silvia Constantinescu: Anne-Marie, e[ti unul din
fondatorii pubica]iei CURIERUL ROMÂNESC din
Suedia [i a[ dori s`-mi vorbe[ti despre cum a început
munca ta la aceast` publica]ie, dar mai ales despre
tine, despre munca ta, despre ce a însemnat s`
cre[ti, s` studiezi într-o alt` ]ar`, [i multe altele. Dar
cum bine [tii, tradi]ia nostr` este ca cel intervievat s`
se prezinte el singur cititorilor. Cine e[ti Anne-Marie
Ciupitu?

Anne-Marie Ciupitu: Eu sînt al doilea copil din patru
al Silviei Constantinescu [i al lui Octavian Ciupitu.
M-am n`scut pe data de 17 septembrie 1969 la
Bucure[ti. Am crescut într-o familie bun`, cu p`rin]i
care ne-au iubit, chiar [i atunci când mai f`ceam
”n`zdr`v`nii”, cum le spun p`rin]ii mei, împreun`
cu o sor` [i doi fra]i. Am avut o copil`rie plin` de
bucurii [i fericit`. {i ast`zi, ca adul]i, nou`, fra]ilor,
ne face pl`cere s` ne întâlnim, nu numai ca fra]i, ci
[i ca oameni, [i avem contacte foarte apropriate.
Copil`ria noastr` senin` a însemnat mult pentru
viitorul meu, m-a format ca un om balansat [i c`ruia
îi place via]a.
Pîn` la vîrsta de 8 ani am tr`it în România, unde am
început [coala la Liceul de Muzic` num`rul 1 din
Bucure[ti la vîrsta de 7 ani, cu vioara ca instrument
principal. În noiembrie 1977, toat` familia s-a mutat
în Suedia.         � 9

PETRU {ERBAN
MIH~ILESCU

Ministru pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului României:

”DUP~ UNSPREZECE LUNI DE PARTICIPARE
LA ACTIVITATEA CABINETULUI ADRIAN

N~STASE, M~ SIMT DIN CE ÎN CE MAI
MÃNDRU C~ SUNT ROMÂN.”

Domnul Petru {erban Mih`ilescu,
în mân` cu instrumentul de lucru cel mai important,

telefonul mobil.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Sunte]i într-o scurt` vizit` la
Stockholm. Care este scopul vizitei?

Petru {erban Mih`ilescu: La Stockholm am venit
într-o misiune ”discret`” [i prefer s` discut`m
despre aceasta cu alt` ocazie.

S.C.: Atunci s` începem cu întrebarea tradi]ional`:
cine sunte]i domnule Mih`ilescu?

P.{.M.: M` numesc {erban Mih`ilescu, sunt ministru
pentru coordonarea secretariatului general al
guvernului, membru al cabinetului condus de domnul
Adrian N`stase, [i membru, evident, al Partidului
Social-Democrat. Pe lâng` sarcinile normale care
decurg din func]ia de secretar general, mai am, la
ora actual`, [i alte atribu]ii, cum ar fi cea legat` de
protec]ia copiilor afla]i în dificultate, protec]ia
consumatorilor, protec]ia veteranilor de r`zboi, [i
altele. Este o activitate extrem de dinamic`. În
aceste prime 11 luni de guvernare social-democrat`
s-au ob]inut câteva succese notabile...

S.C.: Am s` v` întrerup, pentru c` despre aceasta
am s` v` rog s` vorbi]i dup` ce v` prezenta]i pe dvs.
în[iv` - ce studii ave]i, ce experien]` de munc`
ave]i, despre hobby-uri, despre familie, etc.

P.{.M.: La baz` sunt inginer de ma[ini unelte. Sunt
c`s`torit, am o fiic` care lucreaz` în mass-media, la
un post de radio francez din Bucure[ti.
Hobby? Munca în administara]ie - de 30 de ani
lucrez în administra]ie, nu-mi las` prea mult timp [i
pentru hobby-uri.       � 24
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(Continuare din pag. 1: Anne-Marie Ciupitu.)

Prima performan]` la judo: ob]inerea
cordonului galben. De la stânga:

Marie-Jeanne, Marc [i Anne-Marie Ciupitu.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Îmi pl`cea s` pot s` cânt la vioar`, dar nu prea îmi
pl`cea s` trec prin toate execi]iile necesare… Eu
am continuat cu vioara pîn` la vîrsta de 13 ani, cînd
am realizat c`, dup` 5 ani în Suedia cu profesor
doar 20 de minute pe s`pt`mân`, cântam mai prost
decât când plecasem din România.
Între timp începusem îns` o alt` activitate dup`
[coal`, care m` atr`gea [i într-un fel m` f`cea s` uit
de exerci]iile la vioar`: judo. Antrenamentul la judo
l-am început când aveam 9 ani, împreun` cu sora
mea Marie-Jeanne [i fratele meu Marc, iar când
fratele meu cel mic, Theo, a ajuns la vârsta
acceptat` pentru antrenament, a început [i el
antrenamentul la judo. Al`turi de noi a început [i
mama noastr` s` fac` antrenament. Mama avea 38
de ani [i deci nu chiar aceea[i putere de a face toate
exerci]iile de înc`lzire impuse de antrenor ca noi,
copiii. Noi, ”copii buni” cum eram, mai ales c`
mama sus]inea c` antrenamentul nu este greu, atunci
când încerca s` se sustrag` de la vreun exerci]iu,
mai ales la cele de c`dere, strigam în cor la
antrenor: ”Mamma fuskar!”, adic` "mama tri[ea-    
z`!", în sensul c` nu face toate exerci]iile.
Antrenamentul de judo mi-a pl`cut foarte mult, [i am
înaintat în grade pîn` la centura albastr`; mai
r`mâneau culorile maron [i negru (culorile la judo
sunt alb, galben, oranj, verde, albastru, maron [i
negru). În clasa 5-a am participat chiar [i la
concursuri. Mare a fost mândria mamei când am
luat medalie de aur, la grupa de 30 de kilograme.
Am terminat cu antrenamentul de judo în penultimul
an la liceu, cînd examenele de bacalaureat se
apropiau [i când începusem cu probe care erau
cotate dup` nivelul de cuno[tin]e pe întreaga ]ar`.
Lec]iile îmi cereau enorm de mult timp [i trebuia
acum s` prioritez: studiile au venit pe primul plan.
{coala mi-a pl`cut întotdeuna, [i în România, [i în
Suedia.
Când am ajuns în Suedia, eram în clasa a doua; eram
obi[nuit` cu ritmul de la Liceul de Muzic`, care
însemna lec]iile normale [i apoi ore de exerci]iu la
vior`. Diferen]a de ritm între [coala român` [i
[coala suedez` era foarte mare. În [coala suedez`
nu era voie s` se dea copiilor din [coala elementar`
lec]ii de f`cut acas`. "Dup` [coal` copiii trebuie s`
aibe posibilitate s` fie copii!" Un principiu care,
drept s` spun, ca elev` mi-a pl`cut [i cu care m-am
obi[nuit foarte repede, mai ales c`-mi d`dea
posibilitatea s` am alte activit`]ii extra-[colare, cum
era judo. De[i, noi acas` nu "sc`pam" de citit în
limba român`, sau alte exerci]ii.
Pân` în clasa a 6-a am mers la o [coal` local`, lîng`
locuin]a familiei. În clasa a 7-a îns` trebuia s` încep
într-o cl`dire nou`, mai îndep`rtat`, a aceleea[i
[coli, dar unde auzisem c` acolo copiii mai mari îi

brutalizau pe copiii mai mici. {i la aceast` [coal` eu
nu vroiam s` merg!
P`rin]ii m-au înscris atunci la o [coal` privat` în
centrul Göteborg-ului, unde deja mergea sora mea
cea mare, Marie-Jeanne. Aici, [i elevii, [i profesorii
luau studiile mai în serios decât la [coala local` [i
[coala nu tolera brutaliz`ri între elevi, sau cum se
spune în suedez`, ”mobning"-ul. Ba mai mult, era
organizat astfel ca elevii cei mai mari ai [colii s` le
fie "fadder" elevilor noi, adic` s`-i ia sub ocrotirea
lor, s` le prezinte noua [coal` [i s`-i fac` pe noii
veni]i s` se simt` bine - un sistem care a functionat
foarte bine. Îmi amintesc [i ast`zi, cu mare pl`cere,
c` "fadder"-ul meu m-a invitat la cea mai mare
înghe]at` pe care o mâncasem vreodat`!
În Suedia anilor '80 nu era acceptat` existen]a
[colilor private, decât dac` pedagogia [colii era
diferit` de cea din [colile comunale. {coala mea,
Göteborgs Högre Samskola, avea pedagogie
Montessori, ceea ce însemna c` 2 ore pe zi elevul
avea libertate s` aleag` ce subiect vrea s` studieze.
În general, trebuia s` facem un num`r de ore la
fiecare materie, dar puteam s` le facem în ordinea
pe care o alegeam noi; în plus, aveam [i posibilitatea
s` alegem ce profesori s` ne dea ajutorul de care
aveam nevoie; dac` nu î]i pl`cea un profesor
anumit, sau dac` nu te în]elegeai cu profesorul t`u,
puteai s` te duci la alt profesor [i s`-i ceri ajutor.
Profesorii ace[tia puneau [i note la lucr`rile
elaborate în aceste ore, iar libertatea de a alege un
profesor avea avantajul s`u: nu eram la fel de
dependent` de un anume profesor, cum era la
[coala comunal`. Trebuie s` recunosc c` am avut
îns` norocul ca cei mai mul]i dintre profesorii pe
care i-am avut la Samskola s` fie pedagogi buni [i
oameni amabili.
Consider c` a fost îns` bine s` pot experimenta, s`
întâlnesc [i al]i profesori, s` aflu c` exist` diferite
metode de predare [i c` profesorii sunt, ca [i ceilal]i
oameni, foarte diferi]i. Posibilitatea de a-mi alege
anumite materii singur`, m-a f`cut s` m` simt liber`.
Faptul c` puteam s` aleg, s` influen]ez o parte
important` din via]a mea, [i s` pot face asta în
fiecare zi, mi-a dat o mare libertate, pe care am
apreciat-o foarte mult [i care mi-a influen]at
dezvoltarea viitoare.
La aceste "ore la alegere liber`" mi-am început
ceea ce apoi a devenit o pasiune: studiul despre
Egiptul antic. Aceasta s-a concretizat într-o lucrare
despre Egiptul antic, lucrare pe care o p`strez [i pe
care o g`sesc [i ast`zi destul de complet`. Oricum,
interesul [i fascina]ia trezite atunci, la vârsta de 15
ani, asupra acestei culturi sunt la fel de puternice [i
ast`zi.
Dup` 6 ani la Göteborgs Högre Samskola, mi-am
luat bacalaureatul [i am continuat studiile la Uni-    
versitatea din Stockholm, în care ora[ familia s-a
mutat în acea var`. În liceu mi-au pl`cut printre alte
materii chimia, biologia [i "cuno[tin]e de s`n`tate",
iar lucrarea mea de examen de absolvire a liceului a
fost despre ADN (DNA).
Deoarece îns` doctorii, în fiecare zi, an de an,
trebuie s` întâlneasc` oameni bolnavi, eu am decis
s` nu aleg s` studiez medicin`. Eram interesat` îns`
s` aflu mai mult despre biologie, ce se întâmpl` când
celulele se împart, cum poate o pas`re s` zboar` [i
cum ar`t`m noi oamenii la nivel de organ, la nivel
de celul`. De acea m-am hot`rât s` aleg s` studiez
pentru o diplom` în biologie. Am solicitat loc la
facultatea de biologie, dar [i la istoria artei.
În 1988, cînd am cerut eu s` intru la universitate, se
intra la linii (printe altele biologie, medicin`,
arhitectur` [i [tiin]e juridice) dup` note, dar la
facult`]ile de limbi str`ine, istorie sau istoria artelor
se intra dup` noroc; se tr`gea, pur [i simplu, la sor]i.
Am primit loc la amândou` solicit`rile: biologie [i
istoria artei.
Dar, cum în familie p`rin]ii [i sora mea mai mare,
Marie-Jeanne, erau foarte interesa]i de art`, ba mai
mult, aveau studii de isotria artei, iar pe de alt` parte
noi, copiii, nu "sc`pam" de vizitarea muzeelor [i a
expozi]iilor de art` din toate ora[ele [i ]`rile în care

c`l`toream cu familia, ceea ce cerea [i o anumit`
în]elegere a ceea ce vezi, m-am hot`rât c` acum
era posibil s` fac un curs suplimentar, înainte de a
face primul pas pe drumul carierei alese, mai ales
c` ar fi fost mai greu s` întrerup studiul biologiei
pentru pasiuni care nu ]in de carier`.
Astfel am studiat un semestru, 20 de puncte, istoria
artei, ceea ce însemna o trecere în revist` a întregii
istorii a artei de la Egiptul antic pân` în zilele
noastre, la Universitatea din Stockholm. A[a c` la
vârsta de 18 ani am început primul meu curs
universitar, unde eram cea mai tân`r` student` -
singura sub 20 de ani; media de vârst` era de circa
40 de ani, aici fiind inclu[i [i trei pensionari. De
atunci am putut s` particip la discu]iile de cultur` [i
art` [i s` în]eleg despre ce este vorba, chiar dac`
gustul artistic, poate, nu întotdeuna corespunde cu
cel al p`rin]ilor...
În ianuarie 1989 am început studiile de biologie la
Stockholm. Chiar [i botanica, care pîn` atunci nu m`
interesase de loc (înainte nu [tiam nici m`car cum le
zice la castani), mi-a pl`cut. Mi se întâmpla acum s`
merg cu prieteni pe strad` [i s` discut`m despre cine
[tie ce, [i deodat` s` încep s` v`d în iarb` ceva care
înainte nu-mi spunea nimic [i s`-i întreb pe prietenii
mei: ”{tia]i c` aceast` plant` se nume[te allium
schoenoprasum [i are flori mov? {i c` aceast`
ceap` ca o iarb`, care se m`nânc` în Suedia la toate
marile s`rb`tori, se nume[te ciboulette?
Am descoperit acum c` romåna vorbit` acas` este
de folos la înv`]area denumirilor [tiin]ifice, care sunt
în latin` [i greac`.

Bacalaureatul l-am luat în 1987,
la Göteborgs Högre Samskola.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

�10
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(Continuare din pag. 9: Anne-Marie Ciupitu.)

Cu familia la castelul regal Gripsholm, Suedia.
De la stânga: Theo, tata, eu, Marc,

mama [i Marie-Jeanne.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

”Urzica”, care în suedez` se chiam` ”brännässla”, are
numele [tiin]ific ”urtica dioeca”. Deodat`, totul pare
cu mult mai u[or de înv`]at!
Din p`cate a început acum [i o mic` problem` în
familie. Aveam de mult un obicei acas`, ca to]i
membrii familiei s` povesteasc` la masa de sear` ce
au f`cut în timpul zilei. Într-o bun` sear` mie mi s-a
interzis s` mai povstesc, cu am`nunte, despre cum a
fost ziua mea. Nu mai ]in minte dac` a fost în timpul
cursului de morfologie zoologic` - disec]ii, sau de
genetic` - cultivare de larve de mu[te, care de altfel
seam`n` cu boabele de orez. Dar aceste detalii nu au
importan]`, important este c` eu eram singurul
membru al familiei care nu am avut voie s`
povestesc, sau mai bine zis, s` descriu în detaliu, ca
to]i ceilal]i membri ai familiei, activitatea mea despre
disec]ii sau despre larve! Un fapt foarte grav, nu?!
Trebuie îns` s` recunosc c` nici mie nu mai îmi place
orezul dup` acel curs!
Unul din cele mai pl`cute cursuri a fost cursul de
microbiologie. Subiectul mi-a pl`cut a[a de mult,
încât am ales [i cursul avansat de microbiologie, care
a fost chiar [i mai bun decât m-am a[teptat. Acolo am
scris printre altele o lucrare despre yersinia pestis,
bacteria care d` ciuma. A fost un curs fascinant!
În afar` de microbiologie am ales [i cursuri avansate
în biochimie, imunologie [i evolu]ie, cu inten]ia s`
fac lucrarea de examen de stat fie în microbiologie,
fie în imunologie, sau, dac` se poate, un amestec de
amîndou`.
Înv`]`mântul de biologie este astfel format în Suedia,
c` studen]ii trebuie s` studieze în afara materiilor
legate de biologie [i un curs de un semestru în alt
domeniu, lucru pe care nu-l [tiam înainte de înce-
perea studiilor de biologie. Conducerea universit`]ii
motiva aceasta prin aceea c` nu se vrea ca studen]ii s`
devin` prea limita]i [i c` ace[tia trebuie s` aibe
cuno[tin]e [i în alte domenii. Eu am ales atunci un
curs de istorie.
Alegerea cursului de istorie s-a ar`tat s` fie o alegere
foarte potrivit`, deoarece în acest curs am avut un
capitol despre ”critica surselor” (källkritik). Pare
poate ciudat c` a[a ceva nu era cuprins în cursul liniei
de biologie, poate pentru c` materialul de biologie era
atât de mult, încât nu mai aveam timp de altceva.
Omenirea a acumulat foarte multe cuno[tin]e în
domeniul biologiei înc` dinaintea civiliza]iei
egiptente [i pîn` azi! La biologie, ca [i la celelalte
[tiin]e naturale, se poate, de obicei, repeta un
expreriment exact la fel, de câte ori vrei, pentru a
verifica adev`rul unui rezultat publicat. La istorie
îns`, sursa scris` are un rol extrem de important (nu
prea putem relua revolu]ia francez`, nu?!) [i scopul
pentru care au fost scrise textele afecteaz` ce s-a scris
a[a de mult, încât critica sursei este de o foarte mare
importan]`.
A[a c`ci nu numai cuno[terea istoriei în sine a fost
interesant` [i mi-a fost de folos, ci [i tehnica predat`.

Acest curs de istorie m-a ajutat nu numai la cursul de
evolu]ie (istoria biologiei), ci [i în anii de cercetare
care au urmat.
Dup` cursul de istorie [i microbiologie îmi r`m`sese
cursul de evolu]ie, care trebuia s` înceap` în
octombrie, dup` care aranjasem s` plec la Geneva, în
Elve]ia, pentru un semestru, s` fac lucrarea mea de
examen de absolvire. Între aprilie [i octombrie îmi
r`mânea un semestru f`r` cursuri care s` se
potriveasc` cu linia mea de studiu.
Am primit îns` o ofert` s` fac o lucrare la Laboratorul
Bacteriologic de Stat (Statens Bakterologiska
Laboratorium, SBL) unde profesorul Stefan Svenson
avea un proiect pentru a face un vaccin nou de
tuberculoz`. Fiind un proiect care avea atât
microbiologie cât [i imunologie, tocmai cum m`
interesa pe mine, m-am hot`rât s` fac aceast` lucrare.
A fost prima mea experien]` de cum se lucreaz` într-
un laborator de cercetare. {i mi-ar fi pl`cut s`
descop`r lucruri noi, ceva ce nimeni niciodat`, [i
nic`ieri în lume, nu mai v`zuse înainte. Numai gândul
la aceasta te îndeamn` la munc`! Au fost zile lungi [i
câteodat` grele, când nimic nu a mers, dar [i când
totul mergea perfect (aveam s` aflu mai tîrziu c` în
cercetare aceste momente de reu[it` se întâmpl`
foarte rar!) [i când rezultatul vine, ai o senza]ie de
nedescris! Iar faptul c` eu puteam s` schimb
molecule, s` le fac s` arate cum alegeam eu, era
fascinant. Ce putere!
Lucrarea la Laboratorul Bacteriologic a avut [i un alt
avantaj. În timpul studilor la universitate eu am
devenit activ` în organiza]ia studen]easc` cu tot felul
de activit`]i [i festivit`]i pentru studen]i. Anul acela
am fost aleas` s` fiu Me[ter de club (Klubbmästare),
adic` responsabil pentru toate pub-urile [i festivit`]ile
aranjate de organiza]ia de studen]i de la facult`]ile de
[tiin]e naturale din cadrul Universit`]ii din
Stockholm. Acest post (greu de ob]inut, mai ales
pentru cineva ca mine, care nu bea nici m`car bere!),
este important pentru studen]i, [i cerea foarte mult
timp. Având posibilitatea s` îmi aleg timpurile
singur` la laborator, a mers bine s` combin studiile
serioase cu o astfel de activitate. A fost un an foarte
bogat [i intensiv.
Dup` lucrarea la SBL am urmat cursul de evolu]ie,
dup` care a venit timpul s` plec la Geneva.

Cu familia la Muzeul de Art` al ora[ului Göteborg.
De la stânga: Marie-Jeanne, eu, mama,

Marc [i Theo. Tata face fotografii, ca de obicei.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR

La Muzeul din Rodos cu Afrodita din Rodos.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Am ajuns la laboratorul profesorului Jean-Claude
Pechere, la facultatea de medicin` de la Universitatea
din Geneva, cu cuno[tin]e de limba suedez`, român`,
englez`, german` [i italian` (ultimele dou` mai pu]in,
dar destul ca s` m` descurc), dar de loc cu cuno[tin]e
de limb` francez`. {tiam îns` c` la laborator voi vorbi
englez` f`r` problem` cu cercetorii de acolo, iar
Elve]ia are 4 limbi oficiale. Germana [i italiana mea
vor fi destul, credeam eu…
Am descoperit c`, chiar dac` alimentele aveau text cu
descriere în 3-6 limbi, asta nu înseamn` c` popula]ia
[i [tie s` le vorbeasc` pe toate. A[a c` primele
s`pt`mâni au fost foarte interesante din punct de
vedere lingvistic. (Diferen]a de pronun]are între
"pâine" [i "piepten" este foarte mic` în limba
francez`, crede]i-m`!) A[a c` gândul meu dintâi a
fost s` înv`] pu]in` francez`, dac` tot sunt într-o ]ar`
de limba francez`. Nu aveam timp s` merg la vreun
curs de limb`, dar am anun]at [i prietenilor din
coridorul studen]esc, ca [i colegiilor de laborator, c`
a[ dori s` înv`] limba francez`. Din momentul acela,
nimeni nu a mai vorbit cu mine nici o alt` limb` decât
franceza (excep]ia fiind la lucrul în laborator, unde
este important s` nu fie neîn]elegeri).
Aceast` metod`, de[i intensiv` [i grea, a f`cut ca
dup` 3 luni s` vorbesc destul` francez` ca s` pot s`
particip la o conversa]ie u[oar`. Îns` trebuie s` dau
credit unui ajutor mare pe care l-am avut: cunoa[terea
limbii romåne. Nu a[ fi înv`]at limba francez` în a[a
de scurt timp, dac` nu [tiam romåna.
Timpul în Elve]ia a fost foarte pl`cut [i cu rezultate.
Lucrarea mea de diplom`/examen a tratat despre cum
dezvolt` bacteriile rezizten]` la antibiotice. Subiectul,
[i mai actual azi, m-a fascinat mult, [i am înv`]at mult
de la profesorul Pechere. Am ajuns acum [i la
concluzia c`, dac` presiunea mediului înconjur`tor
este destul de mare, adic` dac` cercet`torii le
tortureaz` destul de mult pe bacterii [i le amenin]` cu
moartea, bacteriile par s` devin` mai inteligente decît
cercet`torii. Atât de puternic` este voin]a de a tr`i a
fiin]elor! Sau a[a de u[or po]i p`c`li cercet`torii,
depinde dac` e[ti bacterie sau cercet`tor.
Dar cel care râde ultimul, râde cel mai bine, cum
spune proverbul. Le-am p`c`lit noi pe bacterii pân` la
urm` [i lucrarea a ie[it foarte reu[it`, ca [i restul
timpului petrecut la Geneva.
Îns` totul are un sfîr[it, [i în mijlocul verii anului
1993 a venit timpul s` m` întorc la Stockholm, s`
prezint lucrarea, s` îmi iau examenul [i s` încep un
nou episod din via]`. Înainte de a pleca la Geneva, eu
luasem contact cu Institutul Karolin, în ideea s` încep
o lucrare de doctorat dup` reîntoarcerea mea din
Elve]ia. Convenisem cu un [ef de grup de cercetare ca
s` încep în grupul lui când m` voi reîntoarce. De
aceea, la o s`pt`mân` dup` reîntoarcerea din Elve]ia,
m-am dus la Institutul Karolin s` iau contact din nou
cu acel cercet`tor.
Ajuns` la institutul de imunologie [i c`utându-l pe
cercet`torul cu care discutasem despre doctorat, am
dat de un alt chef de grup de cercetare, Rolf
Kiessling, care mi-a spus c` [eful de grup pe care-l
c`utam s-a mutat în Brazilia.
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”Nu vrei s` începi cercetarea în grupul meu,
în schimb?”, m-a întrebat Rolf Kiessling.
Nu este ciudat cum încerc`m s` planific`m tot
ce s` ni se întîmple, [i de fapt lucrurile se
întâmpl` a[a cum trebuie ele s` se întâmple?!
Dup` o discu]ie cu Rolf Kiessling (Rolf
Kiessling este profesor în oncologie expe-
rimental` la Institutul Karolin din Stockholm,
primul care a descris tipul de celule albe
numite ”Natural Killer cells” sau celulele NK,
[i lucreaz` la departamentul de oncologie-
patologie cu vaccine împotriva cancerurilor -
"cancer" înseamn` de fapt mai multe [i
diferite boli - [i tuberculozei), am aflat cu ce
se ocupa grupul lui de cercetare, [i, dup` ce
am întâlnit membrii grupului, m-am hot`rât s`
încep lucrarea mea de doctorat în acest grup.
Trecuser` 2 s`pt`mâni de când m` întorsesem
din Elve]ia când l-am sunat pe Rolf s` îi spun
c` accept propunerea [i doresc s` încep în
grupul s`u de cercetare, iar de la cel`lalt cap
al firului r`spunsul a fost: ”Ce bine. Po]i s`
începi luni?” {i eu care sperasem s` am liber
m`car o lun` întreag`…

S.C.: Via]a de student` s-a terminat. Ai intrat
acum într-o alt` lume. Cum este via]a de
laborator?

A-M.C.: Via]a în laborator este plin` de idei
”provoc`toare”, de probleme care trebuiesc rezolvate,
de zile lungi [i de aparate care trebuiesc reparate.
Întotdeuna exist` mai multe experimente de f`cut [i
mai multe articole [tiin]ifice de citit. În felul acesta
zilele sunt din ce în ce mai lungi [i dup` câ]iva ani am
realizat c` oricât încerc, tot nu voi descoperi tot, chiar
dac` lucrez 14 ore pe zi. {i celulele vor mâncare,
chiar dac` este ziua de Cr`ciun… Alt` problem` cu
cercetarea în biologie este c` de multe ori
experimentele, sau celulele, nu vor ce vreau eu. Din
când în când se întâmpla s` ias` un experiment exact
cum doream, îns` aceste momente au fost, ca pentru
to]i cercet`torii, destul de rare. De obicei, celulele
câ[tig`! Este destul de evident c` o celul` singur` este
mai bun` la jocurile cercet`torilor decât mine. Se
spune c` cercetarea este 99 % transpira]ie [i 1 %
inspira]ie. Asta este îns` pu]in exagerat. Eu am
descoperit c` cercetarea este doar 98,9 % transpira]ie
[i 1,1 % inspira]ie.

S.C.: Ce te-a animat s` faci munca asta plin` de
”transpira]ie”?

A-M.C.: Cum am spus [i înainte, dorin]a mea este ca,
prin munca pe care o fac, s`-i ajut pe oameni [i am
sperat ca prin aceast` munc` s`-mi îndeplinesc
aceast` dorin]` - s` fac descoperiri [tiin]ifice care s`
vin` în ajutorul oamenilor. În plus, via]a de cercet`tor
î]i d` [i posibilitatea de a c`l`tori în alte ]`ri [i de a
întâlni o mul]ime de oameni de diferite na]ionalit`]i
cu acelea[i interese. În afar` de conferin]e [tiin]ifice
[i cursuri, am fost [i într-o c`l`torie de ”transfer de
tehnologie”. Am fost la New York 4 s`pt`mâni s`
înv`] o technic` care îmi trebuia pentru proiectul
meu. New York este plin de activit`]i [i via]` în luna
iunie!

S.C.: Care a fost tema lucr`rii tale de doctorat?

A-M.C.: Lucrarea mea de doctorat a fost în domeniul
imunologia cancerului. Ideea este s` se g`seasc`
metode de a stimula sistemul de immunitate, care s`
g`seasc` [i s` omoare celulele de cancer. Eu m-am
concentrat pe o protein` ale c`rei ”calit`]i” o fac
folositoare în crearea unui vaccin împotriva unor
tipuri de cancer. Proiectul pe aceast` tem` a însemnat
un mare risc, c`ci nu se [tia dac` proteina aceea va
putea fi de folos.
Am avut noroc îns` [i proiectul a mers bine. Am
primit finan]are de la ”Swedish Cancer Society -
Cancerfonden” pentru continuarea proiectului, un
premiu care se d`dea la 6 persoane în toat` Suedia.
Cu acest ajutor am putut s` îmi iau doctoratul în mai
2000.

În Suedia, procedura de doctorat începe cu scrisul [i
publicarea tezei [i rezultatelor experimentale ob]inute
de doctorand. Aceast` lucrare trebuie f`cut` public,
b`tut` cu un cui la biblioteca universit`]ii, cel târziu 2
s`pt`mâni înainte de ziua sus]inerii ei, ca oricine vrea
s` poat` veni [i combate teza. Lucrarea const` dintr-o
parte de text scris, unde se explic` pe scurt motivul
alegerii subiectului, [i problema de baz`, de exemplu,
cum func]ioneaz` un anumit fel de celule albe; dup`
aceea este prezentat scopul, metodele de lucru [i
resultatele. La sfâr[it se prezint` contribu]ia,
descoperirea nou` adus` de cercet`tor. A doua parte a
lucr`rii const` din articolele [tiintifice publicate de
cercet`tor, din care cel pu]in jum`tate trebuiesc s` fi
fost acceptate sau publicate de o revist` [tiin]ific`. În
ziua "disput`rii " (sus]inerii), un ”oponent” (corefe-
rent) este invitat s` discute lucrarea cu cercet`torul
(respondentul) care a scris-o. În cazul meu, ”opo-
nent”-ul a fost profesorul Robert Rees de la
Universitatea din Notingham, din Marea Britanie.
Oponentul începe de obicei prin a face o încadrare a
lucr`rii în domeniul respectiv, în cazul meu în
imunologie, dup` care ”respondet”-ul, adic` eu,
prezint lucrarea pe scurt.

La laboratorul din Geneva, la profesorul Pechere.
Foto: © Anne-Marie Ciupitu.

Acum începe partea cea mai important`, discu]ia
dintre "oponent" [i "respoindent", unde ”oponent”-ul,
[i restul publicului (ceremonia este deschis` pentru
oricine care vrea s` participe), î[i d` seama dac`
cercet`torul are cuno[tin]e [i întelegere suficiente
pentru a primi titlul de doctor. Aceast` parte de
discu]ie ia de obicei 1,5 - 2 ore. ”Oponen]ii” din
afarea Suediei, care nu sunt obi[nui]i cu felul suedez
de prezentare a doctoratului, primesc instruc]iuni s`
nu lase partea aceasta s` fie mai scurt` de 2 ore, ca
”repondent”-ul s` nu simt` c` nu a meritat titlul. (A[a
ceva NU a fost cerut de un ”respondent”, crede]i-m`!)

Dup` 2 ore de discu]ii cu profesorul Rees, am
dat posibilitatea [i celor 5 membri din comitet
s` pun` la rândul lor întreb`ri. La sfâr[it a avut
publicul posibilitate s` pun` întreb`ri, ca
ultimul punct din partea de ”anchet`”. Acum a
fost o pauz`, când comitetul de acordarea
titlului de doctor s-a întrunit pentru a hot`râ
dac` s` mi se acorde titlul sau nu.
În aceast` pauz` am aflat de al publicul cel
r`bd`tor c` partea de disput` între oponent [i
mine nu fusese de loc de 2 ore, cum era
obiceiul, ci durase 3 ore. Ceasul din camer`
mergea înc` dup` timpul de iarn`. În total,
sus]inerea durase peste 4 ore. Dup` circa 15
minute, comitetul [i-a dat decizia: am primit
doctoratul! A fost o mare u[urare, [i în acea
sear` am s`rb`torit, c`ci to]i anii de cercetare în
sfâr[it au adus la acest mult dorit rezultat.

S.C.: Anne-Marie, spuneai c`-]i dore[ti s`
descoperi "lucruri ne mai v`zute de nimeni...".
}i-ai luat doctoratul, dar nu mai lucrezi în
cercetare. De ce?

A-M.C: Am continuat în laboratorul lui Rolf ca
post-doctorant înc` 7 luni, dup` care am
început o nou` carier`. Când am început
lucrarea mea de doctorat, v`zusem via]a de
cercet`tor ca singurul viitor posibil pentru
mine. Combina]ia dintre un subiect pe care îl

iubeam (biologia – natura) [i libertatea de a lucra cu
orice proiect doresc, p`rea s` fie f`r` competi]ie.
Altceva nu credeam c` îmi trebuie. În anii ace[tia am
descoperit îns` c` realitatea nu este chiar a[a, din
p`cate.
Am [i ast`zi acela[i interes în biologie [i în special
imunologie ca în ziua când am început doctoratul,
poate chiar [i mai mult. Cu cât mai mult înv`] despre
cum func]ioneaz` corpul, cu atât mai fascinant mi se
pare. Îns` lucrul de zi cu zi nu are a[a de mult de-a
face cu descoperirile miraculoase.
Ziua unui cercet`tor este în sine foarte grea [i fizic
(unele aparate sunt foarte greu de manevrat), cu zile
lungi (unele experimente cer lucru continuu de 16
ore, sau poate 36 de ore cu activitate din 4 în 4 ore,
etc.), m`nânci când apuci, stress [i nevoie de
concentrare ([i în laborator la celule, [i la calculare)
cât este ziua de lung`. De partea aceasta [tiam, [i am
acceptat-o tot timpul, c`ci nimic nu este simplu [i
u[or în via]`. Îns` am crezut c` partea aceasta va fi
partea grea în via]a unui cercet`tor [i ca s` se poata
lucra cât de bine posibil, am crezut c` cercet`torii se
ajut` unul pe altul, c`ci cuno[tin]e [i idei se iau în
considera]ie dac` sunt bune, chiar dac` vin de la o
persoan` tân`r`. Am crezut c` oamenii sunt buni unul
cu cel`lalt [i se poart` mai etic decât în alte
întreprinderi.
Din p`cate, aceast` p`rere s-a v`zut s` nu fie
adev`rat` în realitate. Majoritatea [efilor de grup ([i
la Institutul Karolin, [i în locurile unde am avut
posibilitatea s` v`d în Statele Unite) nu î[i ajut`
destul doctoranzii [i cercet`torii pe care îi au în grup.
În companiile moderne de ast`zi se d` importan]`
sprijinirii [i sus]inerii propriilor angaja]i, a le da
”positiv feed-    back”. Asta pare complet necunoscut
la cei mai mul]i [efi de grup. Când partea de [tiin]`
este a[a de grea, când doar un experiment din 3
merge cum trebuie, ai nevoie de tot sprijinul [i
încurajarea din lume, [i când nu prime[ti decât ”n-ai
facut înc` [i celelalte 15 experimente?”, nu este
încurajator s` continui.
O parte din problem` este [i c` doctoranzii [i cei
post-doc (cercet`tori la primii 3-6 ani dup` doctorat)
sunt cei care fac marea parte a cercet`rii în lume
(peste 80 %), cu toate acestea au salarii proaste, încât
au mai mic salariu decât o secretar` sau un technician
de laborator. Aceasta am constatat-o [i în Suedia, [i
în Statele Unite. De aceea, doctoranzii [i cei post-doc
sunt pu[i s` fac` tot felul de alte munci [i bine în]eles
c` nu li se pl`te[te pentru munca suplimentar`.
A lucra zile lungi [i intensive este nes`n`tos [i se
remarc` dup` câ]iva ani.              �12

În laboratorul profesorului Srivastava din New York,
în iulie 1996.

Foto: © Anne-Marie Ciupitu.
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(Continuare din pag.11: Anne-Marie Ciupitu.)

{tiind c` sunt considerat` ca ”for]` de munc` supra-
calificat` ieftin`”, care se poate utiliza ori[icum, nu
este ceva care îmi place, [i gândul de a tr`i a[a înc`
cel pu]in 3 ani de post-doc nu m-i s-a p`rut foarte
atractiv, de[i am primit un loc de post-doc. În acela[i
timp exista [i o alt` problem`. Exista o clar` diferen]`
între oameni [i oameni într-un mediu unde toat`
lumea ar trebui s` fie la fel. Dac` ai un nume, sau
dac` te recomand` cineva cu nume, majoritatea
persoanelor te iau în considera]ie. Dac` nu, atunci nu
are nici o importan]` dac` ai descoperit cum se
”vindec`” boala Parkinson, reumatism, diabet sau
cancer la un loc! Nu to]i sunt a[a, dar majoritatea.
Totul în cercetare se bazeaz` pe câte articole ai
publicate în diferite publica]ii [tiin]ifice. Articole
foarte bune pot fi refuzate public`rii, pentru c`
nimemi nu ]i-a auzit numele înainte, [i articole
proaste sunt publicate, doar pentru c` unul din
scriitori este un nume cunoscut. La fel este [i cu
posturile [i banii pentru cercetare. Eu avusesem noroc
în anii mei de doctorand, c`ci [eful meu Rolf, ca [i
colaboratorii pe care i-am avut, au fost nume
cunoscute. Eu am ob]inut [i bani pentru proiectul
meu, [i bani s` m` duc în Statele Unite, [i m-i s-au [i
publicat articolele. Eu sper [i cred c` le-am primit
pentru c` lucrul meu a fost atât de bun încât le-am
meritat, cu toate acestea nu vreau s`-mi petrec restul
vie]ii s` m` gîndesc pe cine cunosc, pe cine trebuie s`
mi-l fac prieten. În cercurile academice se spune c`
"în întreprinderi se m`nânc` angaja]ii între ei, pe când
aici noi ne ajut`m unul pe altul". Din p`cate, am
descoperit c`-i invers! În întreprinderi se spune de la
început clar [i în fa]`: ”Aceasta este business, nu are
nimic de-a face cu încrederea, dar vrem s` colabor`m
cât se poate de bine!” În cercurile academice, de
multe ori se pune o masc` fals`, se spune: ”S` fim
deschi[i [i s` ne ajut`m unul pe altul!”, în timp ce în
spatele t`u unul î]i fur` ideea, altul vrea s` publice
înaintea ta [i îl roag` pe editor s`-]i resping` articolul,
etc. Lipsa de onestitate la foarte mul]i cercet`tori a
fost o descoperire foarte nepl`cut`.
Venind dintr-o familie interesat` de art` [i cultur`,
[tiu c` via]a are [i alte lucruri de oferit în afar` de
[tiin]` [i cercetare. Eu eram interesat` s` combin
via]a de cercet`tor cu o via]` cultural`, de exemplu s`
citesc c`r]i interesante (nu numai articole [tiin]ifice),
s` merg la balet, teatru [i oper`, la muzee, etc., al`turi
de cercetare. Cu excep]ia profesorului Pechere de la
Geneva, exist` foarte mult r`spândit` atitudinea c`
[tiin]a trebuie s` fie singurul lucru important în via]`.
Dac` ai [i alte interese, nu e[ti un adev`rat om de
[tiin]`. Eu consider c` aceasta este complet
neadev`rat! Din contra, preocup`ri [i în alte domenii
consider c` stimuleaz` crea]ia în cercetare.
La aceste inconveniente se adaug` [i nivelul de
salariu. Dupa 5 ani de universitate am început ca
doctorand cu un stipendiu de 8.000 de coroane pe
lun`. Bursa de doctorand nu este considerat` ca venit,
[i, tr`ind într-o ]ar` unde tot sistemul social este bazat
pe cât de mult impozit pl`te[ti, înseamn` c` un
doctorand nu are puncte/bani depu[i de la stat pentru
pensie, înseamn` c` dac` te îmboln`ve[ti sau devii
gravid` prime[ti numai 60 de coroane pe zi de la Casa
de Asigurare. În anii ace[tia, leafa medie pentru un
muncitor în Suedia a fost de 15.500 de coroane pe
lun`, iar pentru func]ionari de 18.700 de coroane.
Ultimii 2 ani de doctorand am ajuns la un salariu de
media la muncitori: 15.500 de coroane, din care
pl`team [i impozit! Dac` a[ fi continuat în cercetare
cu un post-doc, adic` cercet`tor f`r` grupul meu cel
pu]in 3 ani, în Suedia a[ fi ajuns ast`zi la un salariu
de 19.000 – 20.000 de coroane, dup` 5 ani de
universitate [i înc` 7 ani de doctorat [i post-doc.
Salariul mediu în Suedia este ast`zi 20.500 de
coroane. Dac` a[ fi început s` lucrez direct dup`
universitate, a[ fi avut un salariu mai mare, pensie
mai mare, bani pu[i deoparte [i datorii de studii mai
mici. Fiecare motiv în parte pe care l-am expus aici
nu m-ar fi determinat s` termin cu cercetarea, dar

toate împreun` au f`cut s` nu mai îmi plac` via]a de
cercet`tor. Vreau s` am un lucru stimulant, plin de
r`pundere, dar vreau [i s` tr`iesc o via]` bogat`, care
s` m` ajute s` cresc, s` m` maturizez ca om. În
cercetare nu aveam din p`cate nici timp, nici bani, [i
nici ajutorul [i încurajarea necesar` care s` duc` la o
via]` care s` mi se potriveasc`. Biologia [i cercetarea
în sine îmi plac înc`, la fel de mult ca în prima zi
când am început s` doctorez. P`cat c` via]a de
cercet`tor nu este la fel de pl`cut`!

S.C.: Este noul t`u loc de munc` interesant?

A-M.C.: Sunt angajat` ca quality specialist la
Genetics Institute, o companie american` de
medicamente care colaboraz` cu o companie suedez`.
Produsul este factor VIII, o protein` necesar` pentru
coagularea sângelui. Acest produs face posibil ca
pacien]ii cu hemofilie s` tr`iasc` mai mul]i ani, [i
chiar o via]` lung` [i cu activit`]i normale. Rolul meu
este s` controlez c` produsul este a[a de bine f`cut,
încât este bun [i sigur pentru pacien]i. Cuno[tin]ele
mele de la doctorat despre proteine, metode de
analiz` [i de purificare, etc., îmi ajut` foarte mult, în
acela[ timp înv`] foarte mult într-un domeniu complet
nou pentru mine: producerea medicamentelor. Pân`
acum a fost un timp plin de întâmpl`ri [i nu este nici
un risc c` m` voi plictisi. Aici, ca [i pân` acum, simt
c` lucrez cu ceva important, cu sens. S`-i ajut pe
oameni m` face s` m` simt bine, [i îmi place s` pot
combina aceast` senza]ie cu o munc` stimulant`. Sper
s` pot continua în felul acesta. Eu am ast`zi un post
unde am responsabilitatea pentru calitatea produsului
cu care lucrez. Trebui s` asigur ca pacien]ii s`
primesc` un produs care este sigur [i care are efectul
la care se a[teapt` ei. Pentru mine este important s`
am un angajament care simt c` este important, în
sensul c` îi ajut` pe oameni. Acest post mi se pare
foarte important [i plin de sens, util, [tiind c` eu ajut
oameni cu o boal` grav`, cum este hemofilia, s`
supravie]uiasc`. În munca de zi cu zi am mare folos
de cuno[tin]ele pe care le-am primit în anii de
doctorat, deoarece multe din metodele pe care le-am
folosit în proiectul meu de doctorat se folosesc aici, în
produc]ie; mi se pare important c` acum, în produc]ie,
m` folosesc de multe cuno[tin]e pe care le-am
acumulat cu atâta str`duin]`. În acela[i timp v`d în
fiecare zi lucruri noi [i situa]ii noi, înv`] tot timpul
lucruri noi, cea ce face s` vad acest post ca foarte
stimulant. O parte din înv`]`tura pe care o primesc
aici [i din cursurile pe care le urmez la locul de
munc` îmi dau cuno[tin]e în afara biologiei, de
exemplu subiecte ]inând de produc]ie sau de
management. La compania Genetics Institute mi se
arat` încredere [i mi se apreciaz` cuno[tin]ele.
Aceast` încredere se arat` [i al nivelul de salariu, care
acum este aproape dublu. Combina]ia munc`
stimulant` [i important`, cu un [ef [i colaboratori
buni, ca [i cu ore de lucru care îmi permit [i alte
interese, fac împreun` s` fiu foarte încântat` de postul
pe care îl am ast`zi. Cu cunos]intele mele [i
experien]a pe care o primesc aici, [tiu [i c` am o
carier` bun` în viitor.

S.C.: E[ti copil de imigrant. Cum a fost pentru tine în
Suedia? Te-ai sim]it discriminat`? }i-a fost ru[ine c`
e[ti imigrant` în general [i româc` în special?

A-M.C.: Eu nu m-am sim]it discriminat` în Suedia, ci
m-am sim]it [i m` simt foarte bine aici. Au fost,
poate, câteva ocazii când am în]eles c` unii oameni s-
au purtat diferit cu mite pentru c` familia mea este
dintr-o alt` ]ar`, dar aceasta a fost foarte rar. Un fapt
important cred c` a fost c` vorbesc limba suedez`
foarte bine [i f`r` accent. Cred [i c` faptul c` mi-am
f`cut aproape integral studiile în Suedia, c` prietenii
familiei [i ai mei personali au fost de toate na]iile (nu
numai români) [i faptul c` am fost a[a de mic` când
am venit în Suedia, au f`cut s` gândesc [i s` m` port
destul de mult ca orice suedez, [i nu am p`rut c` m`
deosebesc prea mult de grup, o crim` în societatea
suedez`! Cred c`, poate f`r` s` realizez, am înv`]at [i
am urmat regulile nescrise ale societ`]ii suedeze.

Ca adult` nu îmi este ru[ine c` sunt imigrat` în
Suedia. N-am de ce s` îmi fie ru[ine! Când îns` eram
copil, vroiam s` fiu ca to]i ceilal]i copii suedezi, cu
p`r blond [i ochi albastri [i s` fiu aleas` ”Lucia” la
[coal`. Îns` nu cred c` era c` îmi era ru[ine c`
venisem din alt` ]ar`, ci mai mult c` vroiam s` fiu ca
ceilal]i, ca acea ”imagine ideal`” care domnea între
copii pe atunci. Exista îns` ceva de care îmi era
ru[ine pe la vârsta de 10 ani: dac` membrii familiei,
[i mai ales p`rin]ii mei, f`ceau ceva care p`rea
”diferit” de comportarea suedez`, de ceilal]i p`rin]i
suedezi, dac` erau ”diferi]i” (în felul de a vorbi, de a
se îmbr`ca, dac` nu p`strau regulile suedeze), atunci
îmi era ru[ine, c`ci doream ca ei s` fie ca suedezii.
Câte odat` încercam chiar s` evit ca prietenii mei de
la [coal` s`-mi întâlneasc` p`rin]ii. Ce noroc îns` c`
am crescut, m-am maturizat [i azi prefer s` fiu [i eu
”diferit`”, un individ, s` fiu ”eu, Anne-Marie” [i
familia mea s` fie a[a cum vrea ea s` fie! Cred c` este
o atitudine normal` când treci de la copil la adult,
precum cred [i c` ru[inea pe care o sim]eam când
eram copil nu a fost pentru faptul c` eram imigrant`,
ci pentru c` eram ”diferit`” de restul masei. Din ce
]ar` am emigrat n-a avut nici o importan]`, ba din
contr`, poate a fost destul de positiv, fiind o ]ar`
european` cu o cultur` destul de asem`n`toare cu a
Suediei [i, în 1977 când am imigrat noi în Suedia,
erau foarte pu]ini români, cea ce a facut s` fim
aproape exotici. Dac`-mi este ru[ine c` sunt
românc`? Evident c` nu, dar pentru c` am trait 24 de
ani în Suedia, de 3 ori mai mul]i ani decât în
România, pentru c` am mers la [coal` suedez`, pentru
c` gândesc în suedez` [i tr`iesc o via]` suedez`, eu
m` simt suedez`, chiar dac` eu genetic sunt românc`.
Nu îmi neg originea, dar ast`zi eu nu-mi amintesc
mai nimic despre via]a tr`it` în România (aveam
numai 8 ani când am p`r`sit România), ci doar
cunosc via]a din Suedia. Via]a mea este aici [i sunt
cet`]ean suedez. Am accent suedez când vorbesc
române[e [i m` port mai mult cum se poart` lumea în
Suedia (chiar dac` gesticulez când vorbesc mai mult
decât majoritatea suedezilor!). De acea eu zic c` sunt
suedez`, dar asta nu înseamn` c`-mi neg originea, sau
c` mi-ar fi ru[ine c` vin din România. Pentru mine
sunt dou` lucruri diferite.

S.C.: Ai fost stimulat` în familia ta s` înve]i limba
român` [i despre România?

A-M.C.: Când mergeam la [coal`, mama a cerut s`
avem limb` matern`, unde am înv`]at [i limba
român`, [i istoria, [i geografia României. P`rin]ii mei
au continuat tot timpul s` vorbeasc` în limba român`
cu noi, ca s` nu uit`m limba, a[a c`ci to]i patru copiii
vorbim române[te. Am fost [i ”îndemna]i” s` citim
c`r]i în limba româna, iar dup` '89 [i s` ne ducem în
România, dac` vrem. A[a c` p`rin]ii no[tri au vrut s`
cunoa[tem cât de mult posibil despre România.

S.C.: Cum a început activitatea ta la CURIERUL
ROMÂNESC? Din ce a constat?

A-M.: Activitatea mea la CURIERUL ROMÂNESC
a început cu a pune în ordine paginele ziarului [i a
capsa foile în anii '80. Am continuat s` ajut [i s`
contribui cu ce am putut, printe altele unele interviuri
cu premia]ii Nobel [i un articol despre salonul de
automobile 2000 la Stockholm. Cu 3 ani în urm` am
colaborat cu Silvia Constantiescu [i Octavian Ciupitu
la realizarea unui CD-ROM despre via]a lui Alfred
Nobel. Am ajutat la CURIERUL OMÂNESC cât am
putut, pentru c` este un ziar important [i pentru c` am
vrut s` îmi ajut p`rin]ii cât de mult se poate.

S.C.: Ce gânduri de viitor ai?

A-M.C.: Via]a mea s-a schimbat esen]ial în ultimul an
[i jumate, cu sfâr[itul lucr`rii de doctorat [i începerea
unei noi activit`]i. În primii ani care urmeaz` eu m`
gândesc s` v`d cum îmi place aceast` posibil` nou`
carier`. Peste 2-3 ani va fi din nou timp s` fac o
schimbare, dar în ce direc]ie va fi [tiu ast`zi doar
stelele! Între timp voi încerca s` îmi tr`iesc via]a cât
de plin pot.                             �


