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Un tupeist
Daca pentru orice tehnician pledeaza rezultatele, atunci Doru Isac n-are cu ce
se lauda pana la 52 de ani, chiar n-are! Nu-l recomanda recentul 0-6 suferit in
Anglia de selectionata Under 19, la timona careia a ajuns pe baza de dosar,
dar trebuie ca a contat faptul ca i-ar fi fost asistent lui Wenger in Japonia. Isac
a obtinut acolo, la Universitatea Chukyo din prefectura Aichi, diploma de
“doctor in analiza cognitiva a fotbalului”.
Dincolo de amanuntul ca universitatea mentionata, particulara si infiintata in 1954, se inscrie
alaturi de alte 55 ce functioneaza in zona Aichi, informatia de mai sus nu se confirma, e
mincinoasa. Conform CV-ului lui Arsene Wenger, dar si arhivei clubului Nagoya Grampus Eight,
francezul a plecat de la NGE pe 30 septembrie 1996, in vreme ce romanul a devenit director
tehnic la Grampus, potrivit pro-priei versiuni, anul urmator, in 1997!
Intrucat cei doi n-ar fi avut cum sa se intalneasca, Isac o fi asistat la vreun antrenament al lui
Wenger si atat. Logic, in calitate de “technical director”, cum se autoprezinta, trebuia sa-i fi fost sef
lui Wenger, ceea ce nu-i de crezut! E buna doar de gluma.
In fine, probabil ca la fel de reale sunt si titlurile de campion pe care Isac pretinde ca le-a cistigat
la juniori in Japonia, in Singapore, in Arabia Saudita si in Qatar. In masura in care, avansat
ditamai lectorul la Scoala de Antrenori a FRF alaturi de nu mai putin reputatul Mario Marinica,
doctorul Isac poseda vreo dovada a succeselor sale, ii stam la dispozitie.
De neinteles insa cum unii care n-au antrenat niciodata, desi Marinica a trecut pe la Rocar si pe
la Cimentul Fieni, ii invata pe altii sa antreneze!, dar vom mai dezbate subiectul. N-as fi insistat
nici asupra lui Isac daca acest no name n-ar fi sarit la gatul lui Gica Hagi intr-un interviu gazduit
de prosport.ro.
Fara sa realizeze ridicolul la care se expune, Isac a declarat, uluitor, ca nu se uita la meciurile din
Liga 1, fiind pesemne ocupat sa-i citeasca pe Schopenhauer si pe Kant! Deraiaza de-a binelea
atunci cand se infierbanta: “delirul pe care il are Hagi este acceptat. El stie tot. Poate sa fie critic
literar, sa vorbeasca despre Iliada, poate sa fie doctor, sa vorbeasca despre patologia cancerului
de col uterin si sa vorbeasca despre Piturca. Ca el stie. Asta e drama cea mare, ca il accepta
societatea”.
Indiferent ce parere ai despre Hagi, cu care eu insumi m-am ciorovait uneori, ca-l consideri cel
mai bun jucator tricolor din istorie sau nu, trebuie sa-l respecti pentru ce a facut si ce face in

fotbal. Nu te impiedica nimeni sa-l contrazici. Esti liber sa-l si contesti, sa zici ca n-are stofa de
antrenor, dar ai datoria sa nu-l insulti. Te obliga amintirea numeroaselor bucurii pe care Gica le-a
oferit romanilor de-a lungul timpului. Iata de ce orice om cu capul pe umeri se mira, sau chiar se
indigneaza, cand citeste elucubratiile lui Doru Isac, produsele unei gandiri lipsite de logica, de
masura, de decenta. Care greseste confundand tupeul cu valoarea si invers.
Spre finalul dialogului invocat, Isac a tinut sa precizeze, faraonic, ca “am venit in Romania sa
excelez”. Pana acum, luand in calcul bataia din Anglia si interviul din ProSport, nu si-a atins deloc
scopul. A reusit sa se faca insa de ras. Asta da, din plin.
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