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DIN INSEMNARILE UNUI MINISTRU DE FINANTE 

 

PETRE GIGEA-GORUN 

 

DISCUŢII OCAZIONALE CU ANA ASLAN, SAVANT DE RENUME 

MONDIAL 

 

Motto: 

„Bătrâneţe, haine grele, 

ce n-aş da să scap de ele.” 

(Romanţă românească) 

 

Înainte de a vorbi despre savantul de renume mondial Ana Aslan, medic, 

geriatru, cercetător de seamă în domeniul fiziologiei, care a descoperit secretul 

„tinereţii fără bătrâneţe”, voi prezenta câteva date biografice, pentru informarea mai 

bună a cititorilor acestei. 

Ana Aslan, s-a născut la 1 ianuarie 1897, dată cu începerea unui nou an, în 

oraşul Brăila. 

În documentele vremii ale Adunării Naţionale, se menţionează că Ana Aslan, 

este “cel mai mic dintre cei patru copii ai Sofiei şi ai lui Mărgărit Aslan, o familie de 

intelectuali. Urmează cursurile colegiului Romaşcanu din Braila. La 13 ani îşi pierde 

tatăl. Familia Aslan părăseşte oraşul natal şi se mută la Bucureşti. In 1915, Ana 

absolvă Scoala Centrală din Bucureşti. La 16 ani, visează să ajungă pilot şi chiar 

zboară cu un mic aparat, tip Bristol – Coandă. In cele din urmă se decide să devina 

medic. Declară greva foamei pentru a înfrânge împotrivirea mamei şi se înscrie la 

Facultatea de Medicină". 

Desfăşoară o activitate didactică şi spitalicească la Spitalul “Filantropia”, 

Institutul Clinico-Medical al Facultăţii de Medicina din Bucureşti, Clinica Medicală 

din Timişoara, Spitalul CFR. Apoi a devenit şeful Secţiei de fiziologie a Institutului de 

Endocrinologie din Bucureşti.  

Se poate spune că de aci, a pornit cariera de gerontolog a celebrei inventatoare a 

produsului Gerovital. 

Din documente rezultă că "In timpul Primului Razboi Mondial, îngrijeşte soldaţii 

în spitalele militare din spatele frontului de la Iaşi. După întoarcerea la Bucureşti, în 

anul 1919, lucrează alături de marele neurolog Gheorghe Marinescu. Trei ani mai 

târziu, absolveă Facultatea de Medicină. Este numită preparator la clinica II din 

Bucureşti, condusă de profesorul Daniel Danielopolu, care o îndrumă şi în alcătuirea 

tezei de doctorat". 
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În anul 1952, Ana Aslan prepară vitamina H3 (Gerovital), un produs farmaceutic 

cu acţiune în tratamentul fenomenului de îmbătrânire, precum şi în bolile bătrâneţii, în 

ateroscleroza, vitiligo, sclerodermie etc 

În anul 1958, începe prepararea produsului Gerovital pe scară largă şi 

introducerea sa în circuitul farmaceutic şi care a fost brevetat în peste 30 de ţări, fiind 

considerat un medicament miraculos. 

Urmare activităţii sale ştiinţifice, a profesiunii îndeplinite şi rezultatelor 

profesionale obţinute pe plan naţional şi internaţional, am condus la acordarea unor 

înalte distincţii şi aprecieri a unor înalte foruri ştiinţifice. 

A îndeplinit funcţia de Director al Institutului Naţional de Geriatrie şi 

gerontologie din Bucureşti pe care l-a înfiinţat, fiind primul institut de acest fel din 

lume, recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru toate institutele 

similare din lume. 

Este profesor universitar, doctor în ştiinţe medicale, şef de catedră. Este membră 

a Academiei Române. 

Face parte din mai multe academii şi institute de cercetări internaţionale: 

Membră a Academiei de Stiinţe, din New York, Membră a Uniunii Mondiale de 

Medicină Profilactică şi Igienă Socială,  Membră de Onoare al Centrului European de 

Cercetări Medicale Aplicative, Membră în Consiliul de Conducere al Asociaţiei 

Internaţtionale de Gerontologie, Membră a Societăţii Naţionale de Gerontologie din 

Chile, Preşedinta Societăţii Române de Gerontologie etc. 

În timpul vieţii i s-au acordat o serie de premii şi distincţii, din  care amintesc: 

Premiul internaţional şi medalia "Leon Bernard", prestigioasa distincţie acordată de 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea 

gerontologiei şi geriatriei (1952), Merito della Republica (Italia), Cavaler al Ordinului 

Palmas Academica (Franţa), Profesor Honoris Causa şi Doctor emerit al Universităţii 

Braganza Paulista, din Brazilia. 

Destinul a hărăzit că în activitatea mea să cunosc pe Ana Aslan, un remarcabil 

om de ştiinţă. 

Pe distinsa doamnă dr. Ana Aslan, savant de renume mondial, am cunoscut-o 

personal cu prilejul vizitei oficiale a preşedintelui francez Valery Giscard d’Estaing. 

Cu această ocazie, am avut o discuţie interesantă, fiind un privilegiu pentru mine, 

despre care voi vorbi în continuare. 

Vizita oficială a preşedintelui Franţei, Valery Giscard d’Estaing, în România, 

aşa cum era de aşteptat, a fost primită cu viu interes şi cu căldură atât de către 

oficialităţile române, cât şi de populaţie. 

Întotdeauna poporul român a manifestat ataşament faţă de poporul francez, în 

decursul istoriei şi mai ales al perioadei moderne. Mulţi intelectuali români s-au 

format în Franţa, iar arta şi literatura franceză sunt adânc înrădăcinate în conştiinţa 

românilor. 

Nu în aceeaşi măsură România este prezentă în conştiinţa francezilor, ci doar în 

rândul unei anumite părţi a intelectualităţii acestei ţări, pe care noi o considerăm 

frăţească, având în vedere originea latină a ambelor popoare. 

Într-o discuţie cu preşedintele francez François Mitterand, pe care am avut-o în 

anul 1988, când îndeplineam funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
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României la Paris, acesta mi-a mărturisit că în întâlnirile pe care le-a avut cu românii, 

ascultând vorbindu-se în limba română, a înţeles în bună măsură cele discutate. 

Dar să revin la vizita predecesorului lui Mitterand, adică a lui Valery Giscard 

d’Estaing.  

Timp de trei zile, în perioada 8-10 martie 1979, în ţara noastră, s-a desfăşurat 

vizita oficială a preşedintelui francez. 

Pentru cei care l-au cunoscut, dar mai ales pentru acei care nu l-au cunoscut, îmi 

îngădui a prezenta câteva date biografice ale acestuia. 

Valery Marie Réné Georges Giscard d’Estaing, pe numele său complet, s-a 

născut la 2 februarie 1922, în oraşul Koblenz, în Germania, unde tatăl său Edmin 

Giscard (1894-1986) era director al Finanţelor la Înaltul Comisariat francez din 

România. 

După război, a absolvit Şcoala Politehnică şi apoi Şcoala Naţională de 

Administraţie, după care a îndeplinit funcţiile de inspector financiar (1951-1955), apoi 

director-adjunct financiar în timpul guvernelor conduse de Pierre Mendés-France şi 

Edgar Faur. 

În ianuarie 1962 este promovat ministru de Finanţe în cabinetele conduse de 

Michel Debré şi Georges Pampidou. 

La alegerile prezidenţiale din anul 1974, Valery Giscard d’Estaing a candidat 

la funcţia supremă în statul francez, aceea de preşedinte, avândul contracandidat pe 

François Mitterand. 

La al doilea tur de scrutin, desfăşurat la 19 mai 1974, Valery Giscard d’Estaing 

a câştigat cursa prezidenţială cu 50,80% din voturi, faţă de François, care a întrunit 

49,20% din voturi, pentru un mandat de 7 ani. 

La terminarea mandatului prezidenţial a candidat a doua oară, dar de data aceasta 

a câştigat François Mitterand, care avea să conducă destinele Franţei timp de 14 ani, 

respectiv două mandate. 

La 21 mai 1981 a trecut prerogativele preazidenţiale succesorului său. Dar să 

revin la vizita oficială. 

Cu acest prilej, în prima zi a vizitei preşedintelui francez, preşedintele României 

a dat, îm clădirea fostului Palat regal, o recepţie oficială. 

La această recepţie am participat şi eu. 

În marea sală de marmură, unde a avut loc dineul oficial, era o masă 

dreptunghiulară, situată în capătul sălii, unde stăteau alături  cei doi şefi de state, 

soţiile lor, precum şi ministrul de externe. În spatele celor doi preşedinţi se aflau doi 

translatori ai acestora, care uneori se completau reciproc... 

Celelalte oficialităţi române şi franceze erau aşezaţi la mese rotunde unde stăteau 

câte şase persoane, în aşa fel încât să fie reprezentanţi din ambele ţări. 

 

1. Alături de Ana Aslan la dineul prezidenţial 
 

La masa la care eram şi eu, potrivit cărţii de vizită cu numele meu, pe lângă trei 

francezi, era dr. Ana Aslan, care îndeplinea atunci funcţia de preşedinte al Asociaţiei 

de Prietenie Româno-Franceză şi Ion  Avram, ministrul Construcţiilor de Maşini. 

După rostirea toasturilor de către preşedinţii Nicolae Ceauşescu şi Valery 

Giscard d’Estaing, chelnerii stilaţi, în număr mare, au trecut rapid la servirea 
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meniului, bine ales, ca să satisfacă şi gusturile francezilor, recunoscuţi pentru 

pretenţiile şi măiestria lor în arta culinară.  

Limbile au început apoi să se dezlege, cei prezenţi la mese dialogând în limba 

franceză despre câte toate... Atmosferă destinsă, prietenească 

La un moment dat, dr. Ana Aslan, văzând că eu eram antrenat în discuţie cu 

vecinii noştri francezi din acea seară, atacând probleme economice, politice şi sociale, 

a ţinut neapărat să intre în vorbă şi cu mine. 

Dar înainte de a trece la aceasta, să spun  câteva vorbe despre dr. Ana Aslan, 

pentru că tânăra generaţie o cunoaşte mai puţin sau deloc.  

Ana Aslan s-a născut în oraşul Brăila, în anul 1897. a urmat cursurile Facultăţii 

de Medicină din Bucureşti, devenind medic, specializându-se în gerontologie. 

În anul 1958 a fost numită director al Institutului Naţional de Geriatrie şi 

Gerontologie din Bucureşti. În anul 1974 a fost aleasă membră a Academiei Române. 

În urma cercetărilor în domeniu, a evidenţiat importanţa novocainei în 

ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica 

de geriatrie, sub numele de Gerovital. 

A elaborat, împreună cu colaboratorii săi, noul produs geriatric „Aslavital”, 

luând denumirea de la numele său, Aslan. 

În anul 1971 i s-a decernat titlul de Erou al Muncii Socialiste, cea mai înaltă 

distincţie de Stat în acea vreme. 

A fost aleasă membră a numeroase academii şi societăţi ştiinţifice din mai multe 

ţări, din toate continentele lumii. 

Este recunoscută a fi fost savant de renume mondial, fiind solicitată la 

numeroase manifestări ştiinţifice internaţionale, dar şi la tratamente pentru 

personalităţi mondiale şi oameni bogaţi vârstnici, dornici de a-şi ameliora sănătatea şi 

de a-şi prelungi viaţa. 

După cum recunoştea dr. Ana Aslan, marele fiziolog prof. univ. dr. Daniel 

Danielopolu, părintele endocrinologiei româneşti, este cel care a format-o din punct 

de vedere ştiinţific, iar alături de acesta a aflat secretele clinicianului. Mai târziu a 

lucrat cu savantul Constantin I. Parhon la Institutul de Endocrinologie. Aici, Ana 

Aslan s-a specializat în problema maladiilor cardiovasculare şi cea a maladiilor 

Basedow. 

În ultimii ani de viaţă, dr. Ana Aslan spune că profesorii Danielopolu şi Parhon 

au fost vârfuri ale ştiinţei medicale şi că fără ei nu ar fi fost ceea ce este.  

În luna ianuarie 1952 a luat fiinţă Institutul de Geriatrie, dr. Ana Aslan fiind 

numită în calitate de director. La acea dată era primul institut de profil din lume. 

Ana Aslan are meritul de a fi una dintre primele personalităţi ştiinţifice din lume 

care a sesizat ivirea unei ere a vârstei a treia. În acest scop a determinat ca, sub 

auspiciile ONU, la Viena, în 1982, să aibă loc „Adunarea Mondială pentru vârsta a 

treia” sub deviza „Să dăm viaţă anilor”, după cum se observă, deviză atât de frumos 

exprimată. 

Tratamentul geriatric al dr. Ana Aslan a devenit recunoscut în întreaga lume, 

solicitându-i-se sprijinul de o serie de personalităţi politice, culturale şi din alte 

domenii. 

Astfel, printre pacienţii dr. Ana Aslan s-au numărat, printre alţii, generalul 

Charles de Gaulle, preşedintele Franţei, mareşalul Iosip Broz Tito, preşedintele 
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Iugoslaviei, Ronald Reagan, preşedintele SUA, Indira Gandhi, primministru al 

Indiei, generalul Franco, preşedintele Spaniei, regele Arabiei Saudite, ş.a. 

Din rândul celebrităţilor din domeniul artei şi culturii, menţionez pe Charlie 

Chaplin, Claudia Cardinale, Pablo Picasso, Somerset Maugham, Salvador Dali, 

Marlene Dietriech, Miguel Asturias, Aristotel Onassis, Lilian Gish, Jaqueline 

Kennedy, alături de mulţi alţii. 

A fost solicitată aproape în toate ţările lumii. Tratamentele şi metodele de 

tratament folosite au adus României în anii ’80 un aport valutar de circa 20 milioane 

USD anual. 

Totodată, din 123 de ţări, dr. Ana Aslan a primit peste 130 de mii de scrisori, 

adresându-i-se pentru tratament geriatric. Aceste scrisori sunt păstrate într-o bibliotecă 

a Institutului de Geriatrie din Bucureşti, care astăzi îi poartă numele. 

Dacă fiecare scrisoare primită ar avea în medie două file, ar însemna că dacă ar fi 

copiate, s-ar scrie 1000 de volume a câte 260 de pagini fiecare. 

Dr. Ana Aslan i s-au acordat o serie de diplome şi a îndeplinit mai multe funcţii 

în Institute şi organisme naţionale şi internaţionale cu caracter medical. 

Astfel, în decursul vieţii sale a făcut parte din 41 societăţi şi organizaţii medicale 

sau social-umanitare şi culturale din România şi din străinătate. 

A fost decorată cu 9 ordine şi medalii româneşti şi 24 ordine şi medalii străine. 

Dr. Ana Aslan a avut peste 255 intervenţii şi comunicări ştiinţifice la Congrese 

şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale cultural-ştiinţifice. Este prezentă în 10 

mari enciclopedii ale lumii. 

În sfârşit, lista lucrărilor publicate (singură sau în colaborare) se ridică la 342. 

A fost declarată cetăţean de onoare a oraşului Azuga. 

La împlinirea vârstei de 90 de ani, în plină forţă intelectuală, dr. Ana Aslan a 

fost sărbătorită de cfătre Academia Română, cu preţuire şi dragoste. 

Deci, aşa cum spuneam, doamna dr. Ana Aslan, fixându-mă în ochi, m-a 

chestionat cine sunt şi unde lucrez, exprimându-şi cu politeţe bucuria că mă cunoaşte. 

 

- Mulţumesc, am răspuns. Şi eu sunt onorat de a vă face cunoştinţa. Despre 

dumneavoastră ştiu multe lucruri bune, cine sunteţi, ce faceţi, de ce notorietate 

publică vă bucuraţi. Acum stăm alături şi sunt fericit pentru aceasta. 

După astfel de „politeţuri”, de altfel, sincere, am abordat diverse subiecte, din 

care redau o discuţie legată de activitatea sa, pusă în slujba oamenilor. 

Mi-a mărturisit cu sinceritate că are 82 de ani. Pielea feţei este întinsă, are ochi 

ageri, auzul bun, mintea îi lucrează bine. Ştie să zâmbească cu farmec feminin. Cred 

că propriile sale medicamente, de sine înfiinţate, îi sunt de folos. Am impresia că a 

descoperit „ceva” din secretul îmbătrânirii lente. 

Dialogul pe care l-am avut cu marea savantă Ana Aslan, de trei ore, cât am stat 

alături, a fost plăcut şi util. 

Îmi spune: 

- Nu aveţi mai mult de 40-42 de ani. 

Am zâmbit, răspunzându-i diplomatic: 

- Încep să îmbătrânesc şi eu, potrivit legilor firii... 

- Da, da, mă aprobă... 

Încerc s-o provoc la vorbă. 
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- Stimată doamnă, vă rog să-mi spuneţi de când începe omul să îmbătrânească? 

- De la 30 de ani... De la această vârstă se modifică enzimele. Este necesar ca 

omul să-şi păstreze greutatea corporală de la 30 de ani... Atunci este bine, pentru 

evoluţia ulterioară. 

- Alimentaţia are influenţă mare asupra longevităţii? întreb eu. 

- Desigur. Grăsimile, băutura şi dulciurile sunt duşmanul omului. Acestea 

produc ateroscleroza. Omul trebuie să consume proteine, respectiv carne, ouă, fructe, 

legume. 

- Băutură, nu? 

- Puţină... Un pahar pe zi este suficient. 

Apoi, gustând dintr-o „Fetească de Nicoreşti”, continuă: 

- Vinul acesta este cam dulce. Mie nu-mi plac vinurile dulci. Prefer vinurile seci, 

Rieslingul de exemplu. 

După o scurtă pauză, intervine: 

- Eu mă pricep la vinuri. De exemplu, acest vin are parfum, este tare, având 

peste 12-13 grade... Îi trebuie sifon. 

Vinurile franţuzeşti sunt mai bune pentru masă, pentru că nu sunt aşa de tari. 

Dar... nu se păstrează bine. Uneori sticlele înfundate cu vin franţuzesc te înşeală. 

Unele sunt excelente, iar altele parcă ar fi apă chioară.  

Servim din meniul bogat ce ni se oferă la această recepţie. 

Ni se serveşte vin „Cabernet”. Doamna Ana Aslan îl gustă cu atenţie de 

specialist şi-mi spune:  

- Acesta este un vin catifelat. Este mai bun decât „Feteasca” dinainte... 

Gust şi eu din licoarea roşie. Are dreptate. Este mai bun. Într-adevăr se pricepe la 

vinuri. 

Îmi mărturiseşte: 

- Acum am sosit din Mexic. Am vizitat şi Venezuela... Am sosit cu un 

„Concorde”, în 6 ore şi 12 minute. Excelent! Îmi place grozav de mult să călătoresc 

cu avionul.  

Apoi adaugă: 

- Am avut în viaţa mea două „hobby”-uri. Probabil, pentru că am spirit de 

aventură. Întâi, am vrut să mă fac aviatoare, dar nu m-a lăsat mama, care era 

văduvă, săraca. Apoi, medicina, la care de asemenea familia mea s-a opus. Dar n-am 

scăpat de ea. Lucrez în cadrul medicinii, de-o viaţă. Dimineaţa, la orele 7 sunt la 

spital. Aici lucrez toată ziua. Mă simt bine. 

O întreb, în continuare: 

- Vă place, doamnă, să călătoriţi? 

- Da, foarte mult. Şi călătoresc singură. La vârsta mea mă descurc bine. Urc 

scările destul de bine. La coborâre, însă, nu sunt totdeauna singură. 

 

2. Atmosferă plăcută, discuţie continuă şi agreabilă 
 

Muzica discretă prezentă la această recepţie oficială se aude plăcut. Vioara dă 

tonul general. Din când în când se aud acorduri de pian. 

Repertoriul este bogat: valsuri, operetă, tangouri, cântece populare. Se remarcă 

„Balada” lui Ciprian Porumbescu şi „Ciocârlia”... 
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Doamna dr. Ana Aslan, când aude valsul „Valurile Dunării” al lui Ivanovici, îl 

elogiază, fiind bucuroasă că îl poate auzi din nou în această seară. 

Sunt de acord cu spusele sale... Intervin în discuţie: 

- Ştiţi, doamnă, acesta este un vals românesc. Ar putea fi celebru în lume. Dar 

nu se cunoaşte acest lucru. Ar trebui să-l difuzăm în toate ţările lumii. Să intre în 

patrimoniul muzical universal. La fel ar trebui să vorbim despre George Enescu şi 

să-i cântăm opera sa mai mult, fiind inclusă în repertoriile tuturor filarmonicilor 

româneşti şi străine. 

Insist, vorbind despre personalitatea lui Ivanovici, fost dirijor de muzică 

militară. Apoi îi prezint aprecierile mele despre compozitorul nostru Ciprian 

Porumbescu, plecat în eternitate la o vârstă atât de fragedă. 

Se uită la mine atentă, privindu-mă cu interes. 

- Observ că sunteţi un om citit. 

Zâmbesc cu subînţelesuri: 

- Mă rog, am citit şi citesc permanent. Am şi o bibliotecă personală, destul de 

mare, de peste 15000 de volume. 

Mă priveşte mirată, dar şi cu bucurie. 

- E formidabil! Excelent! Aşa trebuie să facă fiecare intelectual. Ca 

dumneavoastră... 

Apoi mi se adresează: 

- Veniţi pe la mine. Să facem un tratament preventiv. Este bun pentru sănătate în 

general, pentru regenerarea creierului. De la 45 de ani, omul trebuie să se trateze 

preventiv. Acest lucru l-am spus la mulţi oameni. 

Apoi continuă: 

- Anul trecut m-a primit preşedintele Senegalului Leopold Segar Shenghor. Am 

luat masa cu el şi cu soţia sa... în intimitate, la reşedinţa sa. Este un poet african 

mare. Mi-a oferit câteva cărţi.  

O întrerup: 

- Am citit, recent, o poezie superbă a lui Shenghor, intitulată „Măştile”, în 

traducere românească. Mi-a plăcut. Este un elogiu adus străbunilor săi. V-o 

recomand. 

Se uită cu plăcere la mine: 

- Da?! O voi citi şi eu imediat ce ajung acasă. V-am spus că am poeziile sale, în 

limba franceză, cu dedicaţie. 

Continuăm discuţia: 

- Spuneţi-mi, stimată doamnă Aslan, prin ce miracole reuşiţi să menţineţi omul 

să fie tânăr cât mai mult? 

- Simplu! Printr-un tratament medical şi o alimentaţie ştiinţifică. Tratamentul cu 

„Gerovital”  şi „Aslavital”, făcut la timp şi metodic, face ca omul să îmbătrânească 

mai greu şi  să-l menţină în putere. Aceasta trebuie completat şi cu o alimentaţie 

raţională, adecvată în raport cu vârsta. 

- Ca de exemplu? intervin eu. 

- De regulă, regimul bogat în vegetale este foarte indicat, respectiv zarzavaturi 

multe, rădăcinoase şi fructe de orice fel, în raport de sezonul anului. Nu este indicat 

ca oamenii să consume carne grasă, de exemplu de porc, ci să se hrănească mai bine 

cu carne de vită, de pasăre, de peşte... 
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Face o scurtă pauză, continuând: 

- Bineînţeles să se hrănească, nu să mănânce mult şi fără măsură. Câte puţin şi 

cât mai des... 

Am intervenit din nou: 

- Dacă omul ar respecta cele ce spuneţi dumneavoastră despre alimentaţie şi cu 

tratamentul pe care îl recomandaţi, câţi ani ar trebui să trăiască? 

Doamna Aslan a zâmbit frumos, cu faţa sa albă şi trăsăturile simple, puţin 

prelungită, spunându-mi: 

- După părerea mea, oamenii ar putea trăi, în mod obişnuit, o sută de ani şi 

chiar mai mult. Dar aceasta este posibil numai dacă duce o viaţă decentă, controlată, 

fără abuzuri şi făcând tratament cu „Gerovital” şi „Aslavital”. 

- De la ce vârstă ar trebui să încep tratamentul? am zis eu. 

- Ce să vă spun, domnul meu... Dumneavoastră ce vârstă aveţi acum?  

- În jur de cincizeci de ani... 

- Aceasta este vârsta cea mai potrivită pentru a începe un tratament ştiinţific 

adecvat, ca să fie încetinit procesul de îmbătrânire. La vârsta de cincizeci de ani, 

pentru tratament, nu este nici prea devreme, nici prea târziu... Este tocmai bine. Dar 

în viaţă nu se întâmplă aşa cum ar trebui. Oamenii vin de regulă la tratament, după 

ce au trecut de 65 de ani, mai precis, după 70 de ani. Unii chiar după ce au păşit 

peste pragul de 80 de ani. Ori eu, sunt şi eu om, nu sunt Dumnezeu, să fac minuni. 

Sunt un medic care-i ajută pe oameni. Cu mijloace omeneşti. Eu nu am har divin ca 

Cel de Sus... M-aţi înţeles? 

- Desigur, înţeleg foarte bine, i-am răspuns eu. Mă iau exemplu pe mine. Un 

gând mă îndeamnă acum, după ce m-aţi convins, să vin la dumneavoastră şi să-mi 

spuneţi ce trebuie să fac. Un alt gând însă mă avertizează că nu am să mă ţin de 

cuvânt... 

- Vedeţi? Aşa gândesc majoritatea covârşitoare a oamenilor. Nu au voinţă. Şi 

atunci ei pierd trenul spre longevitate. Când au trecut de 70 de ani, îşi aduc aminte de 

tratamentul meu şi de Gerovital. Unii, nici atâta. Avem aici, la Bucureşti, un „Institut 

Naţional de Geriatrie şi Gerontologie”. Aici, vin la tratament un număr important de 

oameni. Dar este prea puţin. Ar trebui să fie secţii cu această specialitate la toate 

spitalele mari din oraşele mai importante. Să poată beneficia de acest tratament şi 

asistenţă medicală de specialitate cât mai mulţi oameni. Dar, nimeni nu înţelege 

această necesitate. A mai rămas tratamentul individual în baza medicamentelor 

procurate de la farmacii. Dar această posibilitate nu este o acţiune organizată. 

- Da, da, am mai spus eu... Aveţi dreptate... Ar trebui făcut ceva. Eu cred că 

trebuie asigurate fondurile necesare de la bugetul statului. Mai rămâne ca Ministerul 

Sănătăţii să ia această problemă în mâinile sale şi să o rezolve. 

- Aşa e, a răspuns cu un surâs trist doamna Aslan. 

Probabil că era sigură că acest lucru nu se va face. 

Încerc să aflu şi alte aspecte: 

- Scumpă doamnă Aslan. Cum este apreciat medicamentul dumneavoastră în 

străinătate? 

- Destul de bine. În unele ţări mai bine decât este apreciat în România. Sunt 

cereri importante pentru exportul unui astfel de medicament. Pe de altă parte, sunt 

solicitări ale unor cetăţeni străini de a fi trataţi aici, la Bucureşti, la Institutul 
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Naţional. În unele perioade, numărul de paturi este insuficient faţă de solicitări. 

Totodată, eu m-am deplasat permanent în străinătate pentru a prezenta calităţile 

medicamentului românesc, cât şi a asigura asistenţa de specialitate. Aşa de exemplu, 

am făcut o serie de tratamente unor oameni importanţi în ţările arabe, în SUA, 

Canada, Anglia, Franţa, Italia, Japonia şi multe alte ţări. Peste o săptămână voi 

pleca în Arabia Saudită, la cererea unor persoane, chiar din familia regală, pentru a 

fi trataţi. Din păcate m-au solicitat destul de târziu. Ei au peste 70 de ani. Aşa cum 

spuneam la 70 de ani nu este ca la 50 de ani... 

- Cu cine vă deplasaţi în străinătate? Cine vă însoţeşte? 

- Cum, cu cine? Singură. Doar cu medicamentele necesare, pe care le iau cu 

mine. M-am obişnuit cu călătoriile lungi. Avionul mă duce la destinaţie, iar acolo sunt 

aşteptată de cei ce m-au solicitat. Sunt privită ca o regină, mai ales în Arabia Saudită, 

unde am mai fost... 

Apoi se uită „hoţeşte” cu ochii săi vioi: 

- Credeţi că nu sunt capabilă să mă descurc singură? Să nu vă faceţi probleme, 

deşi nu mai sunt tânără... 

O privesc cu înţeles şi simpatie. Doamna Aslan este trecută de 80 de ani. Dar 

este vioaie în mişcări, la vorbă şi mai ales la gândire. Îmi place. Sunt fericit că am fost 

împreună în această seară.  

Este o femeie admirabilă. Şi nu orice femeie. În faţa mea stă o femeie-savant, al 

cărui nume este cunoscut în numeroase ţări şi cercetări ştiinţifice internaţionale.  

Am trecut apoi la alte subiecte, aducând în discuţie relaţiile româno-franceze. Nu 

ştiam atunci că peste câţiva ani aveam să fiu desemnat Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al României în Franţa, ca şi Ambasador al României la U.N.E.S.C.O. 

A fost o seară agreabilă, pe care mi-a oferit-o ocazia determinată de dineul 

oficial dat în onoarea preşedintelui francez. 

Recepţia, spre părerea noastră de rău, s-a terminat. Totuşi îmi spune: 

- Îmi pare bine că v-am cunoscut şi că am stat o seară împreună. Vă aştept să 

veniţi la mine la „Institutul de Geriatrie”. Mai stăm de vorbă. 

Rămân cu o impresie excelentă despre doamna Ana Aslan, care deşi este o 

savantă de renume mondial, are manifestări omeneşti, pline de modestie...
1
 

După ce cei doi preşedinţi s-au ridicat de la masă, trecând prin culoarul liber 

dintre mese, ne-am ridicat şi noi. 

Ne-am despărţit de comesenii noştri, eu rămânând în continuare cu doamna dr. 

Ana Aslan, acompaniind-o spre ieşire. 

Când am ajuns la scările de marmură albă, frumos realizate arhitectural, înainte 

de a coborî, i-am oferit braţul meu: 

- Vă ofer braţul, pentru a coborî împreună, am zis eu. 

Doamna Ana Aslan se opreşte din mers, mă priveşte insistent, aproape 

provocator şi mă întreabă: 

- Dumneavoastră îmi oferiţi braţul pentru că sunt în vârstă sau din curtoazie? 

Am roşit puţin, dar am răspuns imediat, fără ezitare: 

- Bineînţeles că din curtoazie. Din cavalerism.  

- Atunci sunt de acord. 

                                                             
1 Arhiva personală, Dosar nr. 15/1979 
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Şi mă prinde de braţ, strângându-mă. 

Am admirat împreună interiorul care adăpostise dineul oficial. 

În curtea Palatului, am condus-o până la maşina care o aştepta. 

I-am sărutat politicos mâna. 

- Sunt încântat că am avut onoarea să vă cunosc şi să cinăm împreună. Vă 

doresc tot binele din lume! 

- Şi eu am fost bucuroasă să vă cunosc. Sper că ne vom mai întâlni. Şi nu uitaţi 

că vă aştept la Institut. Noapte bună! 

Şi maşina condusă de un şofer tânăr a dispărut în negura nopţii.  

M-am îndreptat către casă, cu bucuria că seara aceea a fost minunată. Aceasta o 

spun cu sinceritate. 

 

* 

*          * 

 

În primăvara anului 1982, Adela, directoarea mea de cabinet de la Ministerul de 

Finanţe, mă anunţă că la telefon este „doamna Ana Aslan”. 

Îmi face legătura. La capătul telefonului aud o voce cunoscută. 

- Bună ziua, domnule ministru. Sper că nu m-aţi uitat „definitiv” şi nici de 

întâlnirea agreabilă pe care am avut-o cândva, mi-a spus cu umor dr. Ana Aslan. 

- Vă sărut mâna, stimată doamnă doctor. Sunt fericit că vă aud şi că spun cu 

mâna pe inimă că nu v-am uitat nici o clipă, m-am grăbit să-i răspund. 

Au intervenit apoi, în cadrul convorbirii o serie de amabilităţi, fiind bucuroşi 

realmente, că ne auzim, exprimându-ne dorinţa ca să ne şi vedem. 

- Ştiţi de ce v-am deranjat? a preluat iniţiativa dr. Ana Aslan. 

- Numai dacă îmi spuneţi, i-am răspuns pe loc. 

- Iată despre ce e vorba. La Institutul pe care îl conduc mai am nevoie de ceva 

bani la buget. Sumele din anul acesta nu-mi ajung pentru ceea ce mi-am pus eu în 

gând. Vreau să achiziţionez ceva aparatură din ţară şi din străinătate, ceva mobilier, 

ceva mobilier, ceva reparaţii şi multe altele. Ce trebuie să fac să obţin ceva fonduri? 

Mă puteţi ajuta? 

După ce am ascultat-o cu atenţie, i-am răspuns, încurajând-o: 

- În primul rând, trebuie să cereţi, să faceţi o adresă scrisă, să arătaţi necesarul, 

scopul cheltuielilor, să arătaţi necesarul, scopul cheltuirii sumelor, cu justificarea lor. 

- Şi mă ajutaţi? Cererea o fac repede. În două zile sunt cu ea la dumneavoastră, 

la Ministerul de Finanţe. 

- Vă aştept cu plăcere. 

Fac o pauză şi adaug: 

- Vă sfătuiesc să treceţi o sumă mai mare, ca specialiştii mei, care examinează 

cererea, să aibă de unde tăia, justificându-şi într-un fel exigenţa. Adică să fie 

înlăturate exagerările. M-aţi înţeles? 

- Perfect... Mă voi conforma. 

Peste câteva zile, m-am bucurat să o revăd în biroul meu. Ne-am îmbrăţişat, de 

data aceasta, ca vechi cunoştinţe. 

Am servit câte o cafea „slabă” şi un suc de portocale. 
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Am citit cererea ce mi-a fost adresată şi i-am spus: „Este în regulă.” I-am 

promis că o voi sprijini ca Institutul Naţional de Geriatrie să funcţioneze bine. 

Ne-am amintit de discuţia purtată la recepţia oficială dată în cinstea preşedintelui 

francez Valery Giscard d’Estaing. Ne-am amuzat de cele discutate atunci. 

Mi-a imputat, „certându-mă”, că nu m-am dus să încep «o cură de tratament cu 

„Gerovital”». Când i-am spus că am 52 de ani, mi-a răspuns că „încă nu este timpul 

trecut” şi că să mă mai gândesc la asta. 

I-am povestit că o întâlnire asemănătoare pentru acordarea unor fonduri de la 

buget am avut-o şi cu Prea Fericitul Patriarh al României, Justin Moisescu, pentru 

majoritatea salariilor la preoţi şi repararea unor biserici, monumente istorice şi de 

arhitectură. 

I-am spus şi Prea Fericirii Sale atunci, că „mai întâi să ceară”, tot aşa, mai mult, 

ca să poată să se şi reducă la analiză, fapt ce s-a rezolvat favorabil. S-a majorat 

bugetul pentru culte. Patriarhul mi-a spus atunci că a auzit despre mine „că sunt un 

om cumsecade”. 

A râs cu poftă. 

Ne-am despărţit acum, ca doi prieteni. 

În anul acesta, ca şi în următorul, bugetul institutului a fost asigurat cu 

importante sume de bani. 

Nu ştiam atunci că era ultima oară când am putut-o vedea. 

În anul 1986, eu am plecat în diplomaţie, la Paris, ca Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al României în Franţa. 

La 19 mai 1988, de ziua înălţării Domnului, dr. Ana Aslan s-a stins din viaţă, ca 

urmare a unei boli nemiloase. 

Despre moartea sa am aflat la Paris, din presa pe care o primeam în ţară.  

Mi-a părut nespus de rău. Am regretat-o sincer. 

A fost înmormântată, după cum am aflat, în cavoul familiei Kalindero-

Danielopolu din cimitirul Bellu. 

Când voi ajunge în Bucureşti, voi pune în semn de omagiu şi cinstire câteva flori 

proaspete. 

Dumnezeu să o aibă în pază. 

 

* 

*          * 

 

În aprilie 2001, am stat două săptămâni cu soţia mea pentru un tratament la 

„Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie Prof. Dr. Ana Aslan” de la Otopeni. 

Deşi „Institutul” stătea mai bine decât alte unităţi spitaliceşti din ţară, mereu în 

scăderea calităţii asistenţei medicale, datorită unor dificultăţi materiale, totuşi se 

simţea lipsa solicitărilor din partea populaţiei. Se simţea şi lipsa dr. Ana Aslan, cea 

care a adus un nou concept în medicină, acela geriatric. Aici, mai nou, printr-un 

program „Tempus”, s-a deschis Centrul de Cercetare pentru boala Alzheimer, de altfel 

singurul din ţară. 

Cred că „Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie” de la Otopeni trebuie 

să renască. Atunci, cred că de acolo, din Paradis, unde dr. Ana Aslan priveşte pe 

Pământ, se va bucura. 
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Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de existenţă a Institutului Naţional de Geriatrie 

şi Gerontologie „Prof. dr. Ana Aslan”, directorul acestuia, prof. dr. Alexandru 

Şerbănescu a dat unui cotidian un scurt interviu. 

Astfel, directorul Institutului afirmă: „Institutul a fost înfiinţat de prof. dr. Ana 

Aslan, care, prin această unitate, a adus un concept nou în medicină, acela de 

geriatrie. În acest domeniu, România are prioritate absolută în lumea întreagă.” 

Totodată, mai spune că „România este singura ţară din Est care a semnat la 

Paris, făcând parte din Consorţiul European pentru studiul bolii Alzheimer şi 

dezvoltarea geriatriei în Europa.” 

Profesorul dr. Alexandru Şerbănescu avertizează că „Dacă un vârstnic 

întrerupe brusc activitatea intelectuală, viaţa lui se va sfârşi mai curând.” 

În final, actualul director ne-a asigurat că „La Otopeni, clinica Institutului este 

cea mai aproape de standardele internaţionale, atât din punct de vedere al cazării, 

cât şi al posibilităţilor terapeutice.” 

M-am bucurat să aflu că la zece ani de la trecerea sa în nefiinţă, sub egida 

„Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie dr. Ana Aslan”, un colectiv format 

din Răzvan Nicolescu, Theodora Pali şi Ileana Turcu, sub conducerea Theodorei 

Pali, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brăila, au tipărit cartea „Ana Aslan – in 

memoriam”, un omagiu binemeritat al marei dispărute, pentru care aceştia merită 

toate felicitările. 

Şi când te gândeşti că toate aceste amintiri despre doamna dr. Ana Aslan, pe 

care le-am pus pe hârtie, au pornit de la întâlnirea ce am avut-o, dată în cinstea 

preşedintelui Valery Giscard d’Estaing, cu prilejul vizitei sale în România. 

Aş fi dorit, în sinea mea, ca Ana Aslan să rămână nemuritoare, să nu moară 

niciodată, ca să poată ajuta oamenii să nu îmbătrânească, să beneficieze de elixirul 

tinereţii. 

Dar n-a fost să fie aşa. A decedat în Bucureşti, la 20 mai 1988, după ce împlinise 

91 de ani. 

La acea dată, mă aflam la Paris, unde îndeplineam funcţia de Ambasador 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Franceză şi Ambasador la 

UNESCO. 
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