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Nici că putea exista o temă mai potrivită decât
cea din titlul însemnărilor de faţă, pentru cel de-al
61-lea Congres al Uniunii Mondiale a Medicilor–
Scriitori, derulat în perioada 13–17 septembrie la
Plovdiv, în Bulgaria, în această perioadă atât de
învolburată, învrăjbită şi agitată, dominată de nesiguranţă şi multe suferinţe, în care necesităţile existenţei zilnice sunt tot mai greu de acoperit pentru
toţi, în timp ce discrepanţa dintre bogaţi şi săraci a
creat o falie, o prăpastie greu de acoperit, iar ameninţarea unui război nimicitor este tot mai perceptibilă.
Prezentând fragmente din propriile producţii literare, fie în limba naţională, fie în franceză sau engleză, participanţii celor 8 societăţi naţionale (Bulgaria, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Polonia,
Portugalia şi România), membri ai UMEM, şi-au
demonstrat nu numai solidaritatea profesională, ci
şi calitatea de mesageri ai cuvântului, dorinţa de a
asigura tuturor semenilor noştri o viaţă cât mai
uşoară şi mai frumoasă, necesitatea de a ne apropia
şi a ne înţelege, de a milita pentru o soartă mai bună
pentru toţi.
Materialele prezentate au pus în
evidenţă talentul şi măiestria literară a autorilor,
constituită într-o largă paletă de genuri literare, respectiv poezie şi poeme, proză scurtă, pagini de roman, publicistică, diaporame, postere şi film, toate
ilustrând medicul implicat în actul de cultură şi
progres social, ca element de defulare de neajunsurile cotidiene.
Cuvântul de deschidere a aparţinut, fireşte, preşedintelui Uniunii Scriitorilor Medici din Bulgaria
„Dimităr Dimov“, profesorul Zlatimir Kolarov. Intitulat sincer şi sugestiv „Crezul meu – copiii şi pacea“, textul începe cu mărturisirea: „Noi, scriitorii,
ne scriem textele cu inspiraţie, le îngropăm cu emoţie în paginile unei reviste, ale unui ziar sau ale unei
cărţi şi aşteptăm cu nerăbdare să fie scoase de acolo
de mâinile cititorului curios şi să renască în sufletul
lui. Pentru noi, rămâne speranţa că din sămânţa
aruncată va încolţi un spic sau, să dea Dumnezeu,
un lan întreg“. Încheie cu trista constatare că „ome-

nirea nu şi-a învăţat lecţia de istorie şi omenie“. Remarcabil, textul este prezentat în limbile bulgară,
engleză, franceză, spaniolă, germană şi... română.
Neobositul profesor Andreas Steiner aminteşte
din nou experienţa sa extraordinară ca medic voluntar în Africa, oferind şi versuri de o vibrantă
sensibilitate, în ciuda celor 81 de ani împliniţi nu de
mult. Pe aceleaşi coordonate se situează şi mărturia
doctorului Roland Noel, cuprinsă în volumul „Les
blessures incurables du Rwanda“ (Rănile nevindecabile ale Rwandei). Autorul subliniază încă de la
început că această lucrare este indicată în special
celor tentaţi de aventura umanitară „pentru ca ei să
reflecteze bine şi să-şi pregătească minuţios călătoria. Periplul lor îi va conduce uneori pe marginea
ororii absolute către care nici cele mai îngrozitoare
coşmaruri nu i-au condus vreodată“.
Fascinantă şi fantezia doctorului Eberhard
Grundmann, care reinventează povestea cuplului
iniţial, Adam şi Eva. La capătul unui text fermecă-
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tor, asistăm cum Bunul Dumnezeu a clădit primul
om sub forma Evei, care, pradă unei maternităţi intrinsece, dă naştere primului bărbat. Iniţiază în
acest fel regula valabilă pentru totdeauna, conform
căreia cu toţii suntem fiii mamelor noastre.
În încheierea unui mesaj emoţionant dedicat
Zairei, o imaginară stră-strănepoată născută în anul
2160, neurologul elveţian Francoise Verrey Bass
(ex-secretar UMEM) rosteşte o ultimă urare: „Să fii
mereu curioasă în legătură cu tot ceea ce te înconjoară şi încearcă să deprinzi până în ultima clipă a
vieţii tot ceea ce îţi oferă trecutul şi prezentul“.
În eseul „Medicina fără pace“, Harald Rauchfuss (ex-preşedintele UMEM) remarcă faptul că
„în Germania, medicina se lasă antrenată în interminabile procese de aşa-zisă perfecţionare. Sunt
daţi uitării atât profesioniştii domeniului, cât şi pacienţii. Medicii se luptă pentru resturile unei activităţi individuale. Tratamentul este iniţiat doar atunci
când tehnologia informatică aprobă necesitatea
acestuia. Concurenţa este cea care domină”.
Pe parcursul orelor, întrerupte de mici pauze de
cafea sau de prânzuri rafinate, în care gastronomia
balcanică s-a întrecut pe sine, participanţii s-au delectat cu lectura de versuri şi scurta proză a unor
talentaţi autori din cele 8 ţări.
Într-o organizare de zile mari, datorată profesorului Zlatimir Kolarov, distins reprezentant al Universităţii de Medicină din Plovdiv, ca şi echipei
sale, congresul a consemnat o splendidă pagină de
comunicare interumană şi de cunoaştere şi apreciere a peisajului, istoriei şi culturii ţării vecine de la
sud de Dunăre.
Cele câteva obiective vizitate ne-au creat impresii cu totul şi cu totul deosebite, pe care încercăm să
le împărtăşim şi cititorilor.

Am început ca invitaţi la „o cafea cu rectorii“
Universităţii de Medicină din Plovdiv, întemeiată
în anul 1945, care a pregătit mai bine de 30.000 de
medici din 43 de ţări din toată lumea. Am apreciat
stilul modern al învăţământului, dotările complexe,
laboratoarele, confortul asigurat studenţilor.
Am vizitat vechiul oraş Plovdiv, aşezat pe o colină, cu străduţe în pantă, pietruite şi case vechi, cu
iz oriental, bine întreţinute, care păstrează o atmosferă patriarhală, în respectul pentru propria istorie,
iar în seara aceleiaşi zile am avut bucuria unui
grandios spectacol cu fragmente din cele mai vestite opere ale lui Verdi, derulat în vechile Arenele
Romane ale oraşului. Spectacolul omagial, dedicat
lui Borislav Ivanov, unul dintre marii dirijori şi muzicieni ai Bulgariei, a beneficiat de interpretarea
unor artişti de primă mărime.
Vizita la ruinele cetăţii tracice Perperikon, situată pe înălţimile munţilor Rodopi, a prilejuit profunde reflecţii şi evocarea unei civilizaţii puternice,
confruntată în timp cu trei glorioase imperii: cel
macedonean, cel roman şi, mai apoi, cel otoman. În
fine, am fost oaspeţii complexului mănăstiresc
Bachovo, al doilea ca valoare după vestita mănăstire de la Ryla, posesoare a unei icoane a Sfintei Fecioare, făcătoare de minuni. Complexul, aparţinând
secolului al XVII-lea, este întreţinut cu sfinţenie şi
este vizitat de numeroşi oaspeţi din ţară şi din afara ei.
Plovdivul, aşezat pe malurile râului Mariţa, al
doilea oraş ca mărime şi importanţă după Sofia,
atestat documentar din secolul VI î.Hr., şi-a scris
istoria cu sacrificii şi suferinţe, ca supus al celor
trei imperii amintite şi nu mai puţin unui regim dictatorial, comunist. În cele din urmă, oraşul şi-a găsit identitatea, şi-a creat propriul drum de aşezare
modernă, extrem de animată, cu viaţă culturală şi
economică remarcabilă, în plin progres.
Societatea Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România a fost reprezentată de semnatarii acestor
rânduri. Primul, cu două „tablouri“ de proză, iar cel
de-al doilea, cu 4 excelente diaporame. Ne-am bucurat de prietenie şi de înţelegere, ba chiar şi de
aprecierea colegială a celorlalţi, Mihai Cezar Popescu fiind cooptat ca membru al noului Comitet
de Conducere, al cărui preşedinte a devenit doctorul Roland Noel (Franţa), iar secretar – doctorul
Simone Bandirali (Italia).
S-a propus Germania ca loc de desfăşurare al
celui de-al 62-lea Congres şi cochetăm cu ideea organizării următorului congres (al 63-lea) undeva în
zona Neamţului, la poalele muntelui Ceahlău.
În final, trebuie să ne manifestăm satisfacţia şi
bucuria participării la această prestigioasă întâlnire,
pe care o socotim o reuşită deplină şi memorabilă,
de importanţă particulară pentru viaţa noastră.

