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Despre carantine și ani movi 

 

Trăim vremuri deosebite!...  

Din cauza acestui necunoscut nou coronavirus, o lume întreagă este în carantină, 

iar aceasta dereglează majoritatea activităților sociale, economice etc. printre care 

și învățământul. Catastrofiștii de serviciu, care se găsesc oriunde nu numai la noi, 

vor spune că vom avea o generație neterminată, pentru că elevii nu au putut să-și 

desăvârșească îngurgitarea de cunoștințe, cam de a valma, bramburite de sistem 

de vreo treizeci de ani etc., etc.  

Personal, consider că învățământul, indiferent cât de bine este organizat, nu este 

decât un antrenament, iar în activitatea ulterioară nu se vor regăsi întocmai cele 

studiate la orele de clasă. Sportivii știu că de multe ori schimbarea metodelor de 

antrenament este benefică în rezultate. Această trecere temporară de la școala 

normală la cea online, nedorită de nimeni de această dată, poate fi interpretată ca o 

schimbare de metodă și nimic mai mult, iar experiența căpătată să fie utilă, 

ulterior. Ar fi o greșeală să se decidă înghețarea anului, chiar dacă, în viitor, acesta 

va fi tot timpul categorisit ca fiind un an mov, în sensul de ciudat.  Vom vedea mai 

jos și o semnificație particulară a termenului, definit de mine în romanul de debut, 

Punctul se sprijin (2000). 

 

Ei bine, recunosc, nu pentru prima dată, eu sunt un asemenea neterminat, și tot 

din cauza unei carantine!... Nu, nu, să ne înțelegem, situația de acum nu a mai 

existat niciodată, cel puțin în timpul generației mele, dar întâmplari personale și 

decizii politice ale acelor timpuri m-au făcut să trăiesc situații simlare cu cele ale 

elevilor și studenților de astăzi, cu mari întreruperi în activitatea didactică curentă.  

Era în anul 1967. Din cauza unui accident la fotbal, în curtea școlii, urmat de o 

succesiune de greșeli medicale,  am pierdut primul trimestru de școală, fiind pe 

rând internat la spitalele din Găești și Pitești, evident că la acestea nu aveam 

posibilitatea să continui școala. Însă, în trimestrul al doilea am ajuns la Sanatoriul 

din Mangalia, care avea școală, dar, conform regulamentelor sanitare, am fost 

inițial dus în carantină.  

Iată, că am ajuns la subiect!... Perioada standard a acesteia era de trei saptamâni, 

nu două ca în cazul coronavirusului, iar dacă în timpul acesta cineva de acolo 

suferea de o boală contagioasă, tot grupul era blocat până ce o făceau toți.  

Și uite așa, am mai pierdut și trimestrul al doilea!... Când am ajuns în pavilonul 

central, unde era posibil de făcut școala, colegii mei erau deja în trimestrul al 

treilea, adică ultimul și cel mai scurt al anului școlar. Cu toate rigorile și birocrația 

comunistă, cum i se zice astăzi, căutându-i-se numai neajunsuri, deși nu era chiar 

așa, cu sufletul și  eforturile deosebite ale profesoarei de biologie, domnișoara Elena 

Câșlaru, Dumnezeu să o odihnească în pace, s-au obținut toate aprobările de la 



județ, de la minister, pentru a susține diferențele respective și tezele pentru tot 

anul pe parcursul trimestrului al treilea. Așa am câștigat un an, clasa a șaptea, sau 

nu am pierdut un an, se poate spune în ambele variante.  

Nu am simțit niciodată, pe parcursul școlar ulterior, că aș fi cum va inferior colegilor 

mei, din contră, m-am situat tot timpul printre fruntași. 

 

Și ca neterminarea mea să nu rămână neterminată, am mai avut o pățanie 

deosebită, de data aceasta, în studenție. Spun aceasta pentru că nu vreau să susțin 

ideea că studenții actuali ar fi cumva păgubiți în procesul de educație din cauza 

carantinei legată de acest nou coronavirus. Glumind, aș putea spune că ei au fost 

chiar premonitivi, nevenind la cursuri de câtiva ani buni, nefiind în pericolul formării 

de grupuri mari, nerecomandate din punct de vedere sanitar, azi. 

Vreau să prezint, astfel, lipsa de temei a unor idei preconcepute privitoare la: 

grădinițe bune sau rele, școli de stat sau private, din țară sau străinătate, licee mari 

sau mici, cu sau fără tradiție, universități mari sau mici etc. care pun pe prim plan 

instituția și nu omul. Combinații de tipul proști în instituții merituoase și deștepți 

porniți din noroi umplu rubricile ziarelor și televiziunilor, cu precădere în vremurile 

grele, cum este cea pe care o trăim în prezent. În aceste ocazii găunoșenia laudelor 

pompoase, uneori nemeritate, obținute pe criterii politice sau de alt fel, iese la 

iveală atât în cazul persoanelor cât și al instituțiilor. Vezi retragerea titlului Meritul 

sanitar Spitalului de Urgență din Suceava, de către Președenția României, acordat 

abia anul trecut, vă imaginați cum. 

 

Prin anii 1970, conducerea comunistă, cam speriată de agresivitatea sovietică 

concretizată în 1968, în Cehoslovacia, a introdus armata studenților înaintea 

studiilor, pentru un an, în loc de șase luni după terminarea studiilor, cum era 

înainte, a introdus armata obligatorie și la studente, pe care o făceau paralel cu 

studiile, în primii trei ani. 

Din acest joc decizional, care nu putea fi combătut în niciun fel, a rezultat un an 

universitar ciudat, compus doar din fete, scutiții medicali și rezerviști, celebrul an 

mov, abreviarea de la muieri-ologi-veterani, cum în bășcalie era numit de ceilalți, 

considerându-i, cumva preconceput, ca fiind inferiori. Este adevărat că în acel an au 

intrat mulți care tot încercau repetat să intre la facultate și nu reușeau. Admiterea 

în universități nu era o joacă, în acea vreme! Mulți dintre aceștia au făcut niște 

cariere excelente ulterior, îmbinând experiența practică de dinaintea studiilor cu 

teoria acumulată ulterior, situație preferabilă binecunoscutelor clacări universitare a 

multor premianți din licee, chiar și din cele cu mare tradiție. 

Am făcut parte din acest an mov, din anul 1973, unde am avut colegi care au avut 

rezultate profesionale meritorii, contrazicând categorisirea preconcepută. 

 

Astăzi, în timp de criză sanitară fără precedent, se cuvine să vorbim și de 

absolvenții de la medicină, medicii actuali, care, în afara celor cu studii militare, 



sunt singurii care depun un jurământ. Pe lângă proverbialul lor atașament față de 

avantajele materiale aduse de această profesie, motiv pentru care au părăsit în 

masă țara, după finalizarea studiilor pe banii acesteia. În plus, acum, în situația 

limită prin care trecem care ne obligă să spunem lucrurilor pe nume, destul de mulți 

dintre aceștia, dezertează din activitate, un cuvânt dur, dar acesta este termenul 

uzual folosit pentru cei care încalcă un juramânt. 

 

Cu ce drept fac asemenea aprecieri? Cu dreptul participantului la actul medical, ca 

pacient. Am fost pacient opt ani continuu, din cauza unor greșeli de doctori. Acest 

argument l-au acceptat până și membrii senatului unei mari universități de 

medicină din România, a cărei ședință am moderat-o, într-o situație foarte 

tensionată, acum vreo zece ani, la solicitarea ministrului de atunci care aprecia 

calitatea mea de moderator. Pacienții au și ei dreptul la opinie pentru că ei suportă 

eventualele greșeli ale personalului medical, care sunt destul de reale și nicidecum 

imaginare. 

 

Suntem în carantină, într-un an mov, Doamne ferește, să nu devină un an negru. 

 

 

 

 

 


