
O englezoaicã în România
sau 

De la  o  Sighiºoarã la  alta

Era primãvara tîrziu, poate la începutul verii. Eram elevã în ultimul
an la Bennett Memorial School for Girls din orãºelul regal Tun-
bridge Wells – o oazã de gentileþe, bastion al clasei mijlocii cui-
bãrit în livezile de pe dealurile din Kent. Viitorul nu-mi arãta
nimic interesant. Urma sã termin anul ºi sã-mi iau examenele la
limba ºi literatura francezã, limba ºi literatura germanã ºi litera-
tura englezã. Viaþa mea pãrea previzibilã. Am ales sã studiez mai
departe limba ºi literatura francezã, un parcurs combinat, poate,
cu niºte studii de mass-media la o universitate oarecare din An-
glia. Dar ceva nu mergea. Nu aveam nici un pic de emoþie sau vreo
pasiune pentru viitorul meu. Era ca un mariaj aranjat. Sigur cã ar
fi mers pînã la un punct, dar nu era vorba nicidecum de trãit in-
tens. Am rãsfoit ghidul UCCA, care cuprinde lista cu toate uni-
versitãþile de stat din Anglia ºi cu ce poþi sã înveþi în ele. ªi mi-am
trãit momentul de « Evrika ! » : mi-au cãzut ochii pe o paginã
unde scria cã puteai studia limba ºi literatura românã într-un
departament al Universitãþii din Londra. « That’s it ! » am excla-
mat cu convingere. Ãsta îmi era viitorul – cu pasiune ºi cu emo-
þie. Cum ºtiam ? ªtiam. Instinctiv. 

Bineînþeles, decizia mea subitã ºi inexplicabilã de a renun-
þa la toate ofertele sigure ºi decente de a mã înscrie la francezã
într-o universitate oarecare a fost întîmpinatã cu suspiciune ºi n-a
primit mare sprijin. Cel mai des am auzit cã « este un capriciu al
lui Alison », cea mereu dojenitã pentru pãlãrii excentrice ºi fus-
tele prea scurte pe care le purta la ºcoalã. Multã lume a crezut cã
hotãrîrea mea era un simplu moft de adolescentã. Douã persoane
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m-au susþinut : o profesoarã de francezã, care a oftat ºi mi-a spus
cã mã admirã (« Ce bine, Alison ! Nu vei deveni, ca mine, profe-
soarã de francezã într-un oraº de provincie ! »), ºi mama, care mã
ºtie mai bine decît oricine. Mama a zis : « Slavã Domnului cã ai
ales ceva interesant ! De cînd erai micã, dacã mintea nu-þi era
ocupatã cu ceva, erai o problemã ! » Era însã puþin îngrijoratã cã
am ales sã studiez o limbã ºi un neam care la acea vreme se aflau
de cealaltã parte a Cortinei de Fier, mai ales cã România se pre-
zenta ca o þarã închisã pentru noi atunci. Dar chiar de aceea
apãruse ºi fascinaþia.

Pentru o englezoaicã, sînt destul de talentatã la limbi strã-
ine. Cel mai mult îmi plãceau limbile romanice. Fãcusem prima
cãlãtorie în strãinãtate la paisprezece ani, la Marsilia – o altã pla-
netã în comparaþie cu blîndul Kent. Acea excursie m-a marcat de-
finitiv. Acolo am avut parte ºi de primul sãrut. Am fost atinsã de
microbul latinitãþii pentru totdeauna. « Cum poate un popor de
lîngã Marea Neagrã sã vorbeascã o limbã latinã ? » m-am între-
bat. « Trebuie sã fie o þarã foarte specialã, aºa, înconjuratã de slavi. »
Toate sînt banalitãþi acum, dar atunci erau întrebãri fireºti pentru
o tînãrã care explora un drum cel puþin neobiºnuit. M-am dus la
biblioteca publicã din Tunbridge Wells ºi am gãsit un manual de
limba românã. Primele cuvinte erau « lama, lampa » ºi încã ceva.
În carte scria cã « a » din românã trebuie pronunþat ca « u » (din
cut) în englezã. Atît mai ºtiu. Îmi aminteam atunci de o pozã alb-
negru dintr-o enciclopedie cu niºte þãrani români într-un car plin
de fîn. O vãzusem în copilãrie ºi nu pot sã-mi explic de ce poza
aceea a intrat în subconºtientul meu. Îmi aduc aminte de ea ºi
azi : era mult fîn, se vedeau doi þãrani ºi doi boi.

M-am dus la Londra, nu departe de Kent, ºi am avut un
interviu cu dr Dennis Deletant, profesor de limba ºi literatura ro-
mânã. Nu a fost impresionat de fraza mea despre România care
era o insulã latinã într-o mare de slavi. « ªi Ungaria ? » m-a între-
bat. « Trebuie sã ai grijã sã fii precisã », mi-a atras atenþia. ªtiam
cã maghiara era o limbã fino-ugricã etc., dar nu aveam nici o
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scuzã. În schimb, s-a bucurat sã afle cã studiasem limba latinã.
« Fãrã asta, nu te-aº fi acceptat », mi-a explicat.

Nu-mi aduc aminte de vara aceea ºi nu cred cã e intere-
sant sã povestesc despre cei patru ani petrecuþi în Russell Square,
în spatele lui British Museum. Trebuie sã spun însã cã limba ro-
mânã n-a fost uºoarã pentru mine. Mi se dãdea un text de citit,
nu mã descurcam, mã bîlbîiam, mã chinuiam. Cuvîntul care mã
încurca la culme era « aici ». Pînã la urmã mi-am bãgat în cap cã
suna ca I itch, adicã « mã mãnîncã ». De furie ºi de frustare, în pri-
ma sãptãmînã am izbucnit în plîns în faþa profesorului sosit de la
Iaºi sã ne înveþe româneºte. Dr Ioan Caproºu, unul dintre cei doi
lectori de la Universitatea din Iaºi, venise la noi la facultate sã
predea istorie ºi limba românã unei grupe de douã fete, Fiona
Tuppercary ºi eu. A stat trei sau patru ani, apoi a plecat ºi nu a
fost înlocuit niciodatã – nu mai voia Ceauºescu, ni s-a spus. Aveam
ore de douã ori pe sãptãmînã cu acest profesor respectat. Era de
modã veche. Îmi aduc aminte cã purta un beret, în stil franþuzesc,
fuma ºi vorbea încet ºi plãcut. Vorbea cu drag despre istoria Ro-
mâniei, deºi era marcat de tristeþe. Celãlalt lector ne spunea cît
de bine era în România ºi cît de frumos mergeau lucrurile pe un
ton cam zãltat. Într-o zi, dr Caproºu a oftat ºi ne-a spus cã lucru-
rile nu mergeau deloc bine în România, cã þara era în declin din
cauza situaþiei politice. Era apãsat ºi trist. Cel mai bine îmi aduc
aminte cã era trist, nu mai ºtiu exact ce ne-a spus. Cred cã acela
a fost momentul în care a hotãrît cã putea sã aibã încredere în noi
ºi cred cã era ºi uºurat. Fiona ºi eu eram niºte naive bine inten-
þionate, fãrã înclinaþii politice, dar am fost discrete. Îmi aduc
aminte cã un român aflat în Anglia într-o poziþie oficialã m-a
întrebat odatã care erau opþiunile politice ale dr Caproºu ºi dacã
mergeam la cîte o cafea cu el. Naivã eram, dar instinctele func-
þionau. Mi-a îngheþat inima de fricã, am murmurat ceva vag, am
dat bir cu fugiþii ºi nu l-am mai vãzut niciodatã. Viitorul nu-mi
mai pãrea atunci atît de luminos.
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U n  o m  d e  a f a c e r i  d u b i o s
a n u n þ ã  c ã  v a  i n v e s t i  
î n  p r e s a  r o m â n e a s c ã

Bucureºti, România (AP) / 3 martie 2006

Sorin Ovidiu Vîntu, cãruia i se atribuie crearea pieþei de ca-
pital din Bucureºti, dar care e acuzat în acelaºi timp cã a
pricinuit prãbuºirea unui mare fond de investiþii, este unul
dintre cei mai enigmatici ºi controversaþi oameni de afaceri
din România. Foarte secretos cînd vine vorba de cele mai
recente investiþii ale sale, ºi-a surprins pînã ºi propriii anga-
jaþi anunþînd luna trecutã cã a cumpãrat 55 % din acþiunile
canalului Realitatea TV, cel mai influent post de ºtiri din
þarã. O surprizã ºi mai mare a fost dezvãluirea faptului cã
Vîntu deþinea postul încã din aprilie 2004.

Aceastã preluare mascatã, afirmã el, va crea pînã la
urmã o Românie mai transparentã ºi va ajuta þara sã se pre-
gãteascã pentru a deveni membrã a UE la anul. « Numai
canalele de ºtiri care au curajul sã-ºi facã bine meseria vor
dura ºi vor deveni adevãrate repere pentru interesul public »,
a declarat el pentru Associated Press sãptãmîna aceasta.
Vîntu are de gînd sã creeze o agenþie de presã ºi un canal TV
de business, pentru care a luat joi o licenþã. Cu o avere esti-
matã la 750 de milioane de dolari (627 de milioane de euro),
este unul dintre cei mai bogaþi români.

Vîntu este încã preocupat de implicarea sa, în 1999,
în prãbuºirea Fondului Naþional de Investiþii – 300 000 de
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oameni au pierdut atunci echivalentul a 150 de milioane de
dolari. Acuzaþiile cã ar fi profitat de pe urma unor manevre
din interior nu au fost niciodatã probate în justiþie, dar pata
pe numele sãu rãmîne, cãci el este cel ce a înfiinþat Fondul.
Vîntu neagã cu tãrie orice încãlcare a legii. Ioana Maria Vlas,
care a administrat Fondul, ispãºeºte o condamnare la 20 de
ani de închisoare pentru fraudã, iar un alt manager, Nicolae
Popa, a fost condamnat în lipsã la 24 de ani tot pentru frau-
dã. Popa a fugit din þarã în anul 2000, iar autoritãþile au
emis un mandat internaþional de arestare pe numele sãu.

« Episodul FNI mi-a creat multe probleme. [...] Au
fost multe neînþelegeri în privinþa economiei de piaþã [...],
au încercat sã mã asocieze cu o ilegalitate, dar eu nu am avut
nici o legãturã cu aceastã problemã », spune Vîntu. În prezent,
are cîteva procese, inclusiv unul în care este acuzat de false
declaraþii la înfiinþarea unei bãnci care apoi a dat faliment.

Cei care au lucrat cu el spun cã are o înþelegere re-
marcabilã a pieþei de capital, la a cãrei înfiinþare a contri-
buit. « E de departe cel care a înþeles potenþialul pieþelor de
capital mai repede decît toþi românii pe care i-am cunoscut »,
spune Vivien Ashton, care l-a întîlnit pe cînd era consultan-
tã-ºefã din partea guvernului britanic la înfiinþarea Bursei
din România, pe la mijlocul anilor ’90. Dar a adãugat : « Pã-
cat cã nu a avut o înþelegere asemãnãtoare pentru regulile
jocului. »

Jurnalista economicã Lidia Moise se aratã prudent
optimistã în privinþa ºanselor de reuºitã ale lui Vîntu în afa-
ceri media. « Dacã ºi celelalte investiþii în media vor fi la fel
de serioase [ca Realitatea TV], ele vor face sã creascã nivelul
presei din România », spune ea. « E lucid ºi ºtie cã în UE
nu poþi sã faci faþã cu o presã improvizatã. »

Pe ecranul cu plasmã la care se uitã Vîntu dintr-un
fotoliu de piele maronie defileazã Realitatea TV. « E un suc-
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ces nu numai din punct de vedere jurnalistic, ci ºi econo-
mic. » Întrebat cît valoreazã, Vîntu zîmbeºte : « Anul viitor
o sã intrãm pe Bursã ºi o sã vedeþi. »
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F o s t u l  p r e m i e r,  a c u z a t  
d e  d a r e  d e  m i t ã ,  î º i  d e s c h i d e
c a s a  p e n t r u  j u r n a l i º t i

Bucureºti, România (AP) / 4 martie 2006

Încercînd sã arate cã nu are nimic de ascuns, un fost prim-
ministru român i-a invitat sîmbãtã pe jurnaliºti în aparta-
mentul sãu dintr-un imobil despre care se spune cã ar fi
construit pe un teren cumpãrat de premier la un preþ mult
mai mic decît cel real.

Adrian Nãstase, prim-ministru între 2000 ºi 2004,
este acuzat de luare de mitã într-o afacere imobiliarã. « Mi-am
zis cã cea mai bunã soluþie este sã veniþi sã vedeþi cã nu am
nimic de ascuns », a spus Nãstase, invitîndu-i pe jurnaliºtii
de la mai multe posturi TV în apartamentul sãu luxos de
300 m2, situat într-o zonã foarte bunã din Capitalã. Nãstase
fusese criticat pentru cã nu le-a permis procurorilor sã-i
percheziþioneze apartamentul. Fostul premier a declarat cã
le-a interzis procurorilor accesul deoarece considerã cã aceas-
tã cercetare se face din motive politice. Nãstase, în prezent
preºedinte al Camerei Deputaþilor, a cumpãrat terenul de la
ruda unui parlamentar ºi l-a apãrat pe acesta într-un proces
de corupþie. Nãstase a renunþat apoi sã-i mai ia apãrarea, iar
parlamentarul a ajuns la închisoare. Nãstase a fost acuzat de
corupþie la 7 februarie. Pe lîngã acuzaþia cã a plãtit prea pu-
þin pentru teren, autoritãþile pretind cã ºi-a decorat apar-
tamentele cu aºa-zise daruri, care, în termenii legii, sînt
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« ºpãgi ». Autoritãþile spun cã el a luat mitã în 1998, cînd
era liderul opoziþiei.

Sãptãmîna trecutã, într-o scrisoare în care citeazã
rezultatele cercetãrilor preliminare, ministrul Justiþiei, Mo-
nica Macovei, a spus cã Nãstase « a primit 100 000 de dolari
(85 000 de euro) în bunuri importate din China, ºi 1,2 mili-
arde de lei (35 000 de euro / 40 000 de dolari), contrava-
loarea tîmplãriei ºi a termopanelor » de la douã proprietãþi.

Prezentîndu-ºi casa jurnaliºtilor, Nãstase a spus cã une-
le obiecte din apartamentul de lux i-au fost donate de so-
crul sãu, fost ministru al Agriculturii în timpul lui Nicolae
Ceauºescu ºi ambasador al României în China dupã cãderea
comunismului. În înregistrãrile video, telespectatorii au pu-
tut vedea un apartament plin de picturi, tapiserii, hãrþi vechi,
icoane, vase din Asia, puºti de vînãtoare, precum ºi biblio-
teca de preþ a lui Nãstase, plinã de volume vechi ºi rare.
« Unele cãrþi sînt destul de valoroase », a recunoscut el, pre-
cizînd cã acela este locul lui preferat din casã.

Petru Romoºan, colecþionar ºi evaluator de artã, spu-
ne cã estimeazã conþinutul casei lui Nãstase la 4-5 milioane
de euro (4,8-6 milioane de dolari).

Nãstase le-a prezentat jurnaliºtilor cele douã dormi-
toare ale apartamentului ºi le-a explicat provenienþa unor
picturi, precum ºi bucãtãria, unde se aflau piese de cerami-
cã, dar nici o picturã.

În afarã de Nãstase, cinci persoane, printre care ºi
soþia sa, au fost acuzate în acest proces. Comisia Europeanã
a încurajat România, care doreºte sã intre în UE în 2007, sã
lupte împotriva corupþiei, dacã vrea sã evite amînarea ade-
rãrii cu un an.
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U n g u r i i  d i n  T r a n s i l v a n i a  
c e r  a u t o n o m i e  r e g i o n a l ã

Odorheiu Secuiesc, România (AP) / 
15 martie 2006

Mii de etnici maghiari s-au adunat miercuri în Transilvania
pentru a cere o autonomie mai mare faþã de Bucureºti ºi
pentru a participa la o sãrbãtoare naþionalã maghiarã. La
Odorheiu Secuiesc, un orãºel prosper aflat la cca 250 km
nord-vest de Bucureºti ºi unde majoritatea celor 38 000 de
locuitori sînt secui – un grup etnic maghiar – cca 10 000 de
oameni s-au reunit pentru a asculta muzicã popularã, poe-
zie ºi revendicãri de autonomie. Mii de etnici maghiari s-au
întrunit ºi în alte oraºe transilvãnene, iar la aceste adunãri
au luat parte ºi lideri ca viceprim-ministrul român Markó
Béla, preºedintele UDMR, ºi episcopul László Tõkés. Pro-
testul mãrunt al lui Tõkés pe cînd era preot într-o parohie
din Timiºoara, în 1989, a fost scînteia care a declanºat o re-
voltã de masã în Timiºoara, Bucureºti ºi alte oraºe din Româ-
nia, devenind în cîteva sãptãmîni o Revoluþie la nivel naþional,
ce a culminat cu rãsturnarea ºi executarea dictatorului co-
munist Nicolae Ceauºescu.

« Vrem sã ne recãpãtãm autonomia », a spus Tõkés.
Etnicii maghiari din Þinutul Secuiesc au avut un statut auto-
nom între 1952 ºi 1968. Reprezentanþii secuilor au prezen-
tat un manifest cerînd autonomie teritorialã pentru regiunea
lor – un statut asemãnãtor cu cel al Scoþiei în Marea Brita-
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nie sau cu al Cataloniei în Spania. « România vrea sã se alã-
ture Uniunii Europene, iar autoguvernarea unei comunitãþi
este consideratã [în UE] un drept colectiv », spune Joszef
Csapo, lider local ºi preºedinte al Consiliului Naþional Secu-
iesc. El a adãugat cã secuii vor folosi numai mijloace legale
ºi democratice pentru a-ºi atinge scopul, ºi a exclus acþiuni
precum declararea unei republici separatiste. « Maghiarii nu
vor sã aibã un stat separat în România », a spus el. În tre-
cut, guvernul a respins asemenea cereri de autonomie, con-
siderîndu-le ca neconstituþionale.

Miercuri, maghiarii din regiune au participat la sluj-
be religioase în costume naþionale ºi purtînd drapele maghia-
re. Mulþi ºi-au luat liber de la serviciu pentru a comemora
revolta maghiarilor din 1848 împotriva Austriei. « Ne-am dori
mai multã libertate... O parte prea mare din impozitele noas-
tre merge la Bucureºti », spune Maria Lorinczi, 27 de ani,
farmacistã în Odorheiu Secuiesc. Primarul Janos Szasz a de-
clarat pentru AP cã aceste cereri de autonomie au fost
provocate de plecarea peste hotare a multor tineri maghiari,
mai ales în Ungaria. Populaþia maghiarã a scãzut de la 1,6 mi-
lioane în 1992 la 1,4 milioane în 2002, cînd a avut loc ulti-
mul recensãmînt. Szasz crede cã secuii, care trãiesc în cîteva
oraºe din centrul României ºi care se ºtie cît þin la tradiþiile
lor maghiare, doresc sã controleze mai bine viaþa localã. « Dru-
murile de aici sînt proaste, este ºi o glumã care spune cã
oriunde trãiesc maghiari vei gãsi drumuri proaste », a spus
el, adãugînd cã maghiarii, care reprezintã peste 80 % din
populaþia localã, nu sînt reprezentaþi proporþional la nivelul
administraþiei locale. « Românii nu au încredere în noi. »

În ultimii zece ani, relaþiile dintre români ºi maghiari
s-au ameliorat, UDMR participînd la ultimele douã guvernãri.

Gisella Barockzi, 68 de ani, care, ca mulþi maghiari din
zonã, nu vorbeºte româneºte, vindea drapele maghiare cu 
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3 lei bucata (1 dolar / 0,80 euro), alãturi de fiica sa. « La mo-
dul ideal, ne-am dori autonomie teritorialã, deºi nu sînt si-
gurã cã ar funcþiona cum trebuie », spune Baroczki, fostã
lucrãtoare la o fabricã. 

Preºedintele României, Traian Bãsescu, le-a trimis un
mesaj maghiarilor urîndu-le sãrbãtoare fericitã, dar reamin-
tindu-le cã sînt parte a societãþii româneºti.
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