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În anul 1809, atunci când Europa trăia din plin euforia demonstraţiilor-spectacol cu 

aerostatul, Sir George Cayley publică o teorie mecanică a unui aparat de zbor mai greu ca 
aerul. Fără să fie perfectă, aceasta punea fără îndoială, în evidenţă principiile fundamentale ale 
sustentaţiei obţinută prin viteză. Cayley intuieşte care este cheia întregii ecuaţii a zborului 
mecanic: un motor uşor, de 50cp, şi ar fi putut ridica aparatul său de la pământ. Din nefericire, 
nu se găseşte nimeni să-l încurajeze, să-l ajute, nimeni care să fie motivat de ideile sale 
publicate în jurnalul ştiinţific londonez Nicolson. Acest motor uşor de 50 cp nu-l va avea cum, 
nu-l vor avea nici cei care vor urma după el. Jean-Joseph Lenoir construieşte în 1860 o trăsura 
pusă în mişcare de un motorul cu combustie internă. Greutatea sa raportată la caii putere ce îi 
dezvoltă nu va ispiti nici un aeronaut privind o posibilă soluţie la propulsia lui mai greu ca aerul.  

Realist, John Stringfellow demonstrează cu ajutorul unui aeromodel că teoria lui Cayley 
este valabilă. Lecţia aeromodelelor este predată şi de Alphonse Penaud (1871), de italianul 
Enrico Forlanini (1877), de francezul Victor Tatin (1879). Fiecare dintre aceştia foloseşte pentru 
antrenarea elicelor fire de cauciuc torsionat, un motor cu abur şi, respectiv un motoraş cu aer 
comprimat. Totul în miniatură. Urmează o perioadă de timp în care aparatul de zbor fără motor 
este singurul ce permitea experimente.  

În Moldova, la anul 1875, beizadeaua Grigore Sturdza porunceşte să i se construiască 
un planor. Îl desemnează pe Spinzi, profesorul său de gimnastică să se ridice în aer cu aparatul 
dându-şi drumul de pe platforma unui foişor anume construit. Bietul om abia scapă cu viaţă; 
aparatul se face ţăndări şi odată cu el ambiţiile de a zbura ale beizadelei.  

În 1889, germanul Otto Lilienthal publică lucrarea Zborul păsărilor ca fundament al 
aviaţiei. Doi ani mai târziu, la Grosskreuz, în apropiere de Berlin, împreuna cu fratele său 
Gustave şi cu asociatul lor Hugo Eulitz construiesc un planor pe care îl experimentează. 
Succesul este impresionant. Peste două sute de planări cu mai multe modele duc către 
perfecţiune aripa portantă. Să ne întoarcem în Franţa, acolo unde, din punct de vedere 
conceptual, urmează să se nască aviaţia. Clement Ader are curajul şi fondurile necesare pentru 
a construi maşina de zburat. Găseşte soluţii, rând pe rând, problemei elicelor, celei a aripilor, a 
trenului de aterizare. Alege un motor cu abur, cu doi cilindri pentru a pune în mişcare elicele. 



Având o putere de 20cp, ansamblul motor, cazanul şi recipientul de condensare, fac mai puţin 
de 3 kg. pe cal putere; ceva de necrezut. Noul aparatul proiectat de el va pleca de pe sol, prin 
propriile sale mijloace, se va ridica în aer, va executa un zbor stabilizat apoi, va reveni lin pe 
sol, pregătit pentru o nouă încercare; nu face parte din categoria aeroplanelor. Clement Ader nu 
este numai un priceput proiectant şi constructor. El are o intuiţie remarcabilă privind evoluţia 
fenomenului aeronautic. Inginerul francez observă un lucru interesant: apariţia a două orientări 
distincte privind abordarea problematicii zborului mecanic. Una are drept lider de necontestat pe 
Lilienthal. Exponenţii acestui curent şi-au propus să rezolve o parte din întreg. Experimentele lor 
vizează perfecţionarea aripii ca suprafaţă portantă. Otto Lilienthal, Samuel F. Cody (SUA), 
Percy Pilcher (Anglia) efectuează zboruri planate. Experimentele se înmulţesc, pe principiul lui 
Lilienthal: “ Trebuie să zbori şi să cazi , să zbori, să cazi, până când vei reuşi să zbori fără să 
mai cazi!”. Clement Ader este liderul şi, în acelaşi timp, discipolul celuilalt curent. El urmăreşte o 
abordare integrală a zborului mecanic. Într-un moment de inspiraţie îşi botează creaţia, 
spunându-i avion. Brevetează noul termen. Subliniază că, acest termen este propriu aparatelor 
de zbor care rulează pe sol, distingându-se de aeroplane1. Are marele merit de a fi clarificat din 
punct de vedere conceptual fenomenul aeronautic de la sfârşitul secolului XIX şi începutul 
secolului XX. Are meritul incontestabil de a fi părintele avionului. Soarta îi va fi, însă, 
potrivnică. Deşi motorul este cel visat de Cayley şi ceilalţi, mai puţin de trei kg pe cal putere, pe 
14 octombrie 1897, pe platoul de la Satory, Avion III nu reuşeşte să se desprindă de sol. Aripile 
sub forma celor de liliac opun o prea mare rezistenţă la înaintare şi nu sunt rigide. Ader renunţă 
la activitatea sa; în 1902 îşi distruge aproape toată munca de o viaţă. 

În acest timp, pe drumul deschis de Cayley şi Penaud, cercetătorii nu rămân inactivi. 
Marey dezvoltă o interesantă şi utilă teorie asupra zborului păsărilor şi rezistenţa aerului. 

Francez la origine, american prin adopţie, inginerul de căi ferate Octave Chanute se 
dedică istoriei şi teoriei aviaţiei; în cartea sa Progresul maşinilor de zbor/ Progress in Flying 
Machines, lucrare publicată în anul 1894 la Chicago, face o ampla retrospectiva a celor mai 
importante cercetări practice şi teoretice efectuate până la acea data. Avansează câteva soluţii 
interesante. Nici nu bănuieşte ce serviciu imens va aduce progresului în acest domeniu. Pentru 
început, planorul său biplan construit în 1896, va constitui modelul planoarelor fraţilor Wright. 
Ne apropiem de sfârşitul secolului; aeronautica este un fapt împlinit. Numărul celor ce 
proiectează aparate de zbor şi fac experimente este în creştere. Sud-estul continentului 
european reprezintă o zonă în care identificăm puncte comune cu cea central-europeană 
determinate, pe de o parte de specificul domeniului abordat, pe de alta parte, de circulaţia 
informaţiilor pe canalele culturale tradiţionale pentru acea perioada de timp şi pe canalele 
directe stabilite temporar între exponenţii acestor zone. Ca şi în celelalte zone, există 
reprezentanţi şi susţinător ai aparatelor mai uşoare ca aerul ca şi cei ai aparatelor mai grele ca 
aerul. Deosebirea fundamentală constă în faptul că în timp ce zona central- europeana trăieşte 
la graniţa dintre cele doua secole, perioada de glorie a baloanelor, sud-estul continentului 
înregistrează un evident echilibru între adepţii unui curent faţă de cei ai celuilalt. Pentru 
aparatele mai uşoare ca aerul semnalăm preocupări ce se rezumă la teorii privind partea de 
propulsie a acestora şi sisteme de dirijare. De cealaltă parte, sunt abordările teoretice şi practic 
ale lui mai greu ca aerul. In ordine cronologica se situează polonezul Czeslaw Tanski. În acelaşi 
timp cu celebrul Lilienthal efectuează experimente asemănătoare şi obţine rezultate excelente. 

Începând cu anul 1884, Ion Stoica din Ormindea concepe la rândul sau un planor în 
miniatură ale cărui elice coaxiale sunt acţionate prin detenţia unui elastic. Polivalent, Stoica este 
prezent cu mai multe exponate de artă la expoziţia de la Paris din 1900. Probabil să fi dus în 
Capitala Franţei şi una din drăciile sale de zburat.  

Urmează Martin Lajos, profesor la Universitatea din Cluj, cu roata plutitoare. El îşi 
brevetează invenţia în 1893. Interesant este faptul că Lajos studiază îndeaproape zborul 
păsărilor, considerând că, omul va reuşi să zboare în condiţiile în care va imita exemplele date 
de natură. Citeşte lucrarea lui Lilienthal; în unele privinţe, nu este de acord cu procedeul folosit 
de Lilienthal, fapt ce se regăseşte şi în corespondenţa cu acesta. În anul 1893, el prezintă 
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modelul roţii plutitoare Academiei de Ştiinţe şi Asociaţiei Ungare a Inginerilor şi Arhitecţilor. Ca 
dată, el devansează pe vienezul Wellner, care, mai târziu, realizează un aparat de zbor 
oarecum asemănător cu al său. De altfel, în 1894, Lajos a publicat lucrarea Comparaţia roţii 
plutitoare cu cea a lui Wellner. La 30 august 1896, a dus aparatul său de zbor original în 
grădina Universităţii din Cluj. Conform unor martori oculari, comandantul pompierilor clujeni, 
Bartha Gerpely ar fi reuşit să pună în mişcare mecanismul cu ajutorul picioarelor, ridicându-se doi-
trei metri de la sol. Alţii spun că zborul nu a avut loc. Astăzi, putem afla adevărul. Nu avem 
decât să copiem roata plutitoare aflată în original la muzeul de istorie din Cluj şi să încercăm să 
zburăm cu ea. 

Emil Nemethy, patronul Fabricii de hârtie din Arad concepe un aparat de zbor 
experimental pe care îl lansează de pe acoperişul uzinei;este un model prevăzut cu roţi, elice 
acţionată de un motor şi o aripă originala sub forma unui acoperiş de casa, aşezată paralel cu 
axa aparatului. Pe baza experimentelor sale realizează o formulă originală pentru calculul forţei 
de propulsie2. Teoria sa cu privire la zbor, a fost publicată în 1903 (Die endgultige Losung des 
Flugproblemes). Deşi, conţine unele greşeli de fond, lucrarea reprezenta la vremea respectivă 
un veritabil manual pentru cei ce îşi propuneau să abordeze problema zborului mecanic. 
Nemety nu a reuşit să zboare cu aparatul său, dar a realizat un fotomontaj în care bicicleta 
zburătoare este suspendată în aer, deasupra fabricii.  

În această zonă a Europei, în aceste medii aeronautice îşi face debutul şi romanul Traian 
Vuia. Construieşte zmei, aparate de zbor în miniatură apoi, proiectează un mai greu ca aerul 
prevăzut cu roţi de bicicletă şi elice acţionată prin forţa musculară. Simte nevoia unui plus de 
informaţii, a unei documentări suplimentare fapt pentru care, pleacă în vara anului 1902 la 
Paris. Plecă în această călătorie cu un anumit nivel de instruire tehnică şi cu proiectul unui 
aparat de zbor.  

Să-l părăsim pentru scurt timp, atât cât să facă o vizită în Budapesta, la prietenul său 
Missits. Ne vom îndrepta către Franţa pentru a afla care este atmosfera în lumea aeronautică 
pariziană.  

La cumpăna dintre secolul al XIX-lea şi secolul al XX-lea Moşul sosise în Europa cu un 
balon. Opinia publică comenta încă, impresiile celei mai mari Expoziţii din Europa organizată pe 
Câmpul lui Marte în 1900. Automobilele ce treceau pe bulevardele şi străzile Parisului le 
aminteau de segmentul de expoziţie destinat locomoţiei: de la trăsura din lemn cu roţi la 
maşinile de astăzi care devorau spaţiul3. De la maşina cu vapori Cugnot la automobilul de mare 
viteză Serpolette. Din nefericire, motoarele acestor automobile erau încă prea grele pentru ca 
ele să fie folosite pentru mai greu ca aerul.  

Corespondentul automobilului pentru oceanul aerian este balonul; doar balonul.  
În primii ani al noului secol lumea aeronautică gravitează în jurul a două nume legate de 

baloane: cel al brazilianului Santos-Dumont naturalizat în Franţa şi cel al doctorului rus 
Danilewsky. Primul face experienţe cu un balon sub formă de fus lung de 29 de metri şi cu un 
diametru de 7 metri şi jumătate, balon dirijat cu ajutorul unei elice pusă în mişcare de un motor 
cu petrol ataşat la nacelă. Pe 4 noiembrie 1901, primeşte premiul de 100.000 Franci aur pentru 
faptul că aerostatul său Santos – Doumont nr. 6 făcuse de două ori înconjurul turnului Eiffel.  

 Cel de-al doilea a construit un aerostat sub forma unei ţigări sub care ataşează o 
pereche de aripi cu anvergura de 10 metri. Atât Santos Dumont cât şi Danilewski pot să 
execute ascensiuni şi zboruri numai şi numai când timpul este calm. La fel şi americanul Carl 
Myers care, mai original, foloseşte pentru propulsie un velociped ale cărui pedale acţionează o 
elice. La fel inginerul german Schwartz cu balonul său din aluminiu propulsat de un motor cu 
trei elice.  

În rândul adepţilor lui mai greu ca aerul, lucrurile sunt destul de confuze. După insuccesul 
cu Eole şi Avion III, discipolii îl părăsesc pe Ader. Renunţă sau trec în tabăra planoriştilor. 
Căpitanul F. Ferber, Solirène, Robert Lavezzari, Robert Esnault – Pelterie, Gabriel Voisin sunt 
numai câţiva dintre aceştia. Încercările de zbor cu aparate tip aeroplan par să-i îndepărteze de 
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succesul căutat. Lilienthal se sfârşise din viaţă în 1896, prăbuşindu-se cu unul din aparatele 
sale. Din ce în ce mai mulţi teoreticieni europeni avansează ideea că “mai greu decât aerul” nu 
are viitor. Solitar, austriacul Wilhelm Kress speră ca motorul construit de Benz să-l ajute în 
tentativa sa de a zbura cu aparatul ce îl construise încă din 1898. Dar, motorul avea o greutate 
de 380kg şi o putere de 30cp. Eşecul este previzibil. 

Lectures pour Tous, editată pe bulevardul Saint-Germain la deja celebra Hachette&Cie în 
articolul de fond La derniere Machine a Voler face o radiografie fidelă a situaţiei: C’est deja un 
probleme singulierement complique que celui de la navigation aerienne. Mais s’elever dans les 
airs sans aerostat et sans nacelle devenir vraiment l’emule des oiseaux et comme eux traverser 
l’espace sur des ailes deployees;changer l’aspect de la nature et braver ses lois, voila une 
enteprise qui a bien des raisons de paraître chimerique…. Himeric este un termen ce tinde să-
şi pună amprenta asupra tuturor proiectelor de aparate mai grele ca aerul. Peut-etre – îşi 
încheie articolul publicaţia amintită-le jour viendra-t-il ou l’homme poura se faire le citoyen de la 
ville des oiseaux. Bornons-nous a dire que ce jours paraît devoir etre fort eloigne. Au surplus, 
nous ne voyons guere les avantages pratiques qu’aurait cette decouverte, dont, par contre, 
nous voyons tres bien les enormes difficultes. Ce qui jusqu’ici s’est opose au succes de toutes 
les tentatives d’aviation, c’est que pour etre enrapport avec le poids de l’homme, les ailes 
doivent s’allonger indefiniment, donnant ainsi de plus en plus le prise a notre ennemi le vent. Et 
voila bien pourquoi ces ailles immenses et fragiles, qui enleveraient vers la region des nuages 
l’homme cree pour fouler le sol terrestre, on tout l’air d’etre les ailes de la chimere.(p.608-612). 
Relevant pentru zecile de mii de cititori ai publicaţiei.  

Aceasta este atmosfera în aeronautica mondială în momentul în care, Traian Vuia se 
apropie de Capitala Franţei. Trenul în care se află îl va duce la întâlnirea cu destinul său; un 
destin ce stă sub semnul aeronauticii. Există suficiente argumente care ne îndreptăţesc să 
afirmăm că primirea sa la Paris a fost pregătită de către anumite cercuri de români aflaţi aici. Va 
locui pentru început într-un cartier cu o viaţă mai ieftină din Montmartre. Aici îşi va serba ziua de 
naştere. Împlinise treizeci de ani. Intenţiona să rămână în Capitala Franţei un timp relativ scurt; 
câteva luni, urmând ca în această perioadă să-şi completeze cunoştinţele pe care le deţinea în 
domeniul aeronauticii în general, în mod deosebit, cele referitoare la aparatele de zbor “mai grele 
decât aerul”. În mod firesc, urma o îmbunătăţire a proiectului său iniţial, reîntoarcerea în ţară şi 
materializarea lui. 

Dacă acesta a fost planul, ce motiv sau ce motive l-au determinat să şi-l modifice radical, 
să rămână în Franţa şi să-şi construiască aparatele sale de zbor aici?! Pot fi avansate mai multe 
ipoteze. Vuia cunoaşte la Paris un om providenţial pentru el: Georges Besancon, secretarul 
general al Aero-Clubului francez şi director al revistei L’Aerophile, organul de presă al 
aeroclubului. Cu ajutorul acestui om, reuşeşte să parcurgă într-un timp relativ scurt un material 
documentar vast. o serie de lucrări fundamentale pentru aeronautică, sute, mii de pagini din 
reviste de specialitate. Dovedeşte o voinţă remarcabilă dublată de o mare putere de asimilare în 
mod selectiv a informaţiilor esenţiale, de respingere instinctiv a celor periferice. Evident că, acest 
lucru se poate petrece în condiţiile în care stăpâneşte bine limba franceză. Descoperă pas cu 
pas, lanţul de evenimente ce alcătuiesc un proces de o complexitate remarcabilă, proces a 
cărui finalitate va declanşa una din cele mai impresionante revoluţii în domeniul locomoţiei, va 
da posibilitate omului să exploreze cea de-a treia dimensiune a spaţiului, îl va face să spere că 
va putea descoperi că nu este singura fiinţă inteligentă din Univers. Află că, problema zborului 
mecanic a căpătat o abordare sistemică la începutul secolului al XIX-lea. Descoperă lucrările lui 
Cayley, Marey şi ceilalţi. Verigă în verigă; o înlănţuire de nume celebre, proiecte şi experimente, 
eşecuri şi renunţări dureroase pe drumul către maşina de zburat. Are convingerea fermă că 
există toate elementele pentru realizarea aparatului de zbor mai greu ca aerul. O altă concluzie 
se referă la proiectul său elaborat la Lugoj; este necesar să-i aducă modificări esenţiale, 
modificări ce vor sporii complexitatea construcţiei din punct de vedere tehnic. În această situaţie 
este limpede că, realizarea proiectului în ţară ar deveni deosebit de dificilă, că unele elemente ale 
aparatului său de zbor ar fi necesar să le procure sau să le confecţioneze în străinătate. Ori, 
Parisul oferea destule posibilităţi tehnice în această privinţă.  

Aceste concluzii şi altele probabil, se transformă în argumente ce-i vor influenţa hotărârea. 



Dar, peste toate, decizia sa va fi influenţată de activitatea aeronautică remarcabilă din Paris. 
Capitala Franţei are ceea ce lipseşte Bucureştiului, Budapestei sau Vienei: interes 
instituţionalizat, atmosferă. Odată hotărârea luată, elaborează şi prezintă Academiei de Ştiinţe 
din Franţa un memoriu privind “Proiect de Aeroplan automobil”. Dosarul este depus în februarie 
1903 şi el cuprinde două părţi: o adresă oficială către membrii Academiei de Ştiinţe şi memoriul 
propriu-zi. 

Riguros, analizează problema navigaţiei aeriene pe trei coordonate principale: viteza 
orizontală, un raport optim între greutatea şi forţa aparatului de zbor, stabilitatea acestuia pe 
timpul zborului; toate acestea în raport cu performanţele tehnice ale momentului. Foloseşte 
pentru prima oară într-un document oficial, denumirea de “aeroplan – automobil” pentru a-şi 
defini aparatul său de zbor. Insistă în memoriul asupra importanţei lansării aeroplanului pe roţi, 
soluţie abandonată la vremea respectivă, ca fiind nerealistă în urma insucceselor lui H. Maxim 
şi Clement Ader. 

Concluzionând, Traian Vuia arăta că realizarea maşinii de zbor este pe deplin posibilă. 
Memoriul lui Traian Vuia “… a fost pus la dosar, savanţii oficiali francezi judecând desigur, pe 
acea vreme, că ar fi fost nedemn din partea lor să dea atenţie unui manuscris privitor la maşina 
de zburat4”. 

 O astfel de atitudine era previzibilă, fiind într-un fel impusă de o realitate sesizată la 
vremea respectivă de însuşi autorul memoriului: “… impresionată de faptul că Santos-Dumont 
făcuse înconjurul turnului Eiffel cu un balon dirijabil, opinia publică socotea că maşina viitorului 
nu va putea fi niciodată mai grea decât aerul5”. R. Soreau, în lucrarea sa Navigation aerienne 
din 1902, socotea aviaţia ca o problemă neîndestulător studiată, a cărei soluţie avea nevoie de 
o pregătire metodică. În plus, sistemul de lansarea a aparatului pe roţi era considerat de la Ader 
în coace ca fiind o greşeală. 

Din momentul ignorării memoriului, relaţiile sale cu oficialităţile aeronautice franceze se 
răcesc în mod evident. De acum încolo, iese în evidenţă cerbicia lui Traian Vuia; altul în locul 
său ar fi renunţat. La 15 mai 1903, solicită din partea Oficiului Naţional al Proprietăţii Industriale 
brevetul pentru “Aeroplanul automobil” (Aeroplan automobile). Brevetul este eliberat pe 17 
august şi publicat în ziua de 16 octombrie, acelaşi an (Brevet nr. 332106). Documentul oficial 
este însoţit de trei desene ce cuprind în ordine: o vedere laterală a aparatului, o vedere din faţă 
şi o vedere cu pânza aeroplanului scoasă. 

Analizând conţinutul textului din brevet şi cele trei desene, apreciem că acest proiect este 
unul de tranziţie între cel imaginat la Lugoj şi cel al aparatului de zbor “Vuia nr. 1”. Vuia 
păstrează încă forma de triciclu a căruciorului purtător, asemănător unei biciclete cu trei roţi 
prevăzută cu ghidon şi pedale. Forma aripii poate fi identificată printre cele experimentate de 
Lilienthal. Elicea tractivă era pusă în mişcare de un motor. Pare surprinzător, dar acest proiect 
brevetat în 1903, l-am regăsit pus în practică, în anul 1906, de către un anume Schmutz. 
Singura deosebire: se prevedea folosirea forţei musculare pentru acţionarea elicei. Poate fi o 
imagine retrospectivă a ceea ce a fost proiectul de la Lugoj.  

Memoriul din ianuarie şi brevetul din mai 1903, documente aflate în arhivele din Franţa, 
sunt şi astăzi o mărturie a faptului că Traian Vuia propune lumii aeronautice franceze o soluţie 
fundamentată tehnic, absolut originală şi perfect realizabilă. “Ideea de bază a lui Vuia, - arăta 
inginerul Ion Buiu – cea care l-a condus la conceperea şi denumirea aparatului său de zbor ca 
“Aeroplan-automobil”, a fost îmbinarea într-un ansamblu coerent a două mari realizări tehnice 
anterioare. Pe de-o parte, automobilul, care ajunsese deja la un nivel funcţional suficient de 
evoluat pentru a asigura rezolvarea optima a celor două faze obligatorii ale oricărui zbor 
artificial: rulajul pentru decolare şi reluarea contactului cu solul, la aterizare. Pe de altă parte, 
aripa portantă, aşa cum a fost realizată de cercetători anteriori, ca de exemplu fraţii Lilienthal, 
care i-au demonstrat prin zeci de zboruri planate aptitudinea de zbor. Este de subliniat faptul că, 
în această logică, Vuia şi-a conceput aparatul său de zbor ca un aparat cu motor, fără a mai 
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trece prin faza de planor6”. Totul se petrecea înaintea primului zbor al fraţilor Wright. Din 
nefericire, Vuia este posesorul unui brevet de invenţie al unui avion dar, fără bani, fără nici un 
fel de sprijin. Singura speranţă se îndreaptă către compatrioţii săi. Se reîntoarce în camera din 
Montmartre, la masa plină cu schiţe. Reia calculele. Are nevoie de un motor de 20cp cu 5 kg. 
pe cal putere. Este exclus să-şi propună un motor mai uşor. El nu există. Îl vizitează pe Victor 
Tatin, inginerul care confecţionase elicele dirijabilelor lui Santos- Dumont. Simte nevoia să-şi 
prezinte proiectul. Tatin are rezerve în privinţa posibilităţii de a găsi motorul dorit care, tinde să 
devină piatra de încercare a întregii construcţii. Încrezător, Traian Vuia se adresează casei de 
automobile Clement-Bayard, apoi casei Buchet care realizase motorul dirijabilului nr. 6 al lui 
Santos-Dumont. Din nefericire, Buchet murise; succesorul său se declară incapabil să fabrice 
un motor inferior de 10 kg pe cal putere. Acelaşi răspuns primeşte şi de la Clement-Bayard. 
Temerile lui Tatin par să fie îndreptăţite. Încearcă să-şi explice cauza acestei situaţii. “În prima 
sa înfăţişare – concluziona Traian Vuia - problema era aşadar legată de putinţa de a construi 
motoare uşoare şi puternice…” Dacă un asemenea motor nu exista de fapt, “cauza nu era 
imposibilitatea de a-l construi ci indiferenţa şi dispreţul fabricanţilor de motoare pentru maşina 
de zburat şi pentru cei ce căutau să o realizeze7”. 

 Este unul din momentele importante pe drumul parcurs pentru realizarea aparatului de 
zbor. Află că se realiza unul uşor, acţionat cu vapori de anhidridă carbonică. Vede un model mic 
la Courbevoie. Cere părerea lui Marius Sturza apoi a inginerului englez Follows de la firma 
Crossley. Urmează un nou drum la Courbevoie însoţit de cei doi. Motorul este vertical, cu doi 
cilindri, efect dublu, prevăzut cu un cazan mic funcţionând cu o presiune de 45 de atmosfere. 
Deşi, constructorul nu-i inspiră încredere, Vuia dă comanda şi achită o parte din preţ. Temerile 
sale se dovedesc întemeiate. Deşi, finanţat de financiari rezonabili, constructorul este insolvabil. 
Pierde banii daţi acestuia. Nici acum nu dezarmează; începe construcţia avionului. Nimeni nu 
este mai nimerit pentru aceasta decât un mecanic de automobile recomandat, se pare, de către 
Besancon. Numele său: Hockenjos. Este toamna anului 1904. Fără bani, Vuia se află în situaţia 
de a nu putea să-şi ofere luxul unui motor extra-lejer8. 

Inspirat de cel văzut la Courbevoie, găseşte o soluţie. Proiectul său pleacă de la o 
situaţie reală: neputinţa folosirii gazelor lichefiate ca forţă motrice. Motivul: atunci când se 
deschide robinetul unui recipient care conţine un gaz lichefiat, o parte din acesta se 
vaporizează şi temperatura sa scade. Cum căldura folosită pentru această vaporizare este 
împrumutată constant chiar de la gazul lichefiat rezultă că congelarea se produce mai mult sau 
mai puţin rapid şi ajunge să constituie un obstacol în funcţionarea motoarelor la care s-a 
încercat aplicarea. Prin scăderea temperaturii scade şi presiunea, o parte din energie devenind 
inutilizabilă9.  

Soluţia pentru a contracara acest inconvenient: o sursă exterioară care să dea căldura 
necesară vaporizării. Dispozitivul exterior constă dintr-un aparat de reîncălzire în care sunt 
admişi vaporii într-o cantitate controlată, acest recipient devenind astfel şi distribuitor.  

Sintetizează ideea într-o documentaţie pe care o depune pe 14 noiembrie 1904 la Oficiul 
Naţional al Proprietăţii Industriale. La 28 martie 1905 i se eliberează brevetul de invenţie pentru 
Procedee şi perfecţionări în ceea ce priveşte vaporizarea gazelor lichefiate şi folosirea lor ca 
forţă motrice şi forţă hidraulică (nr. 349.493). În acest timp, în atelierul Hockenjos şi Schmitt se 
lucrează la structura avionului. Este o construcţie bazată pe structura şasiului de automobil: 
tuburi fără sudură, sunt îmbinate cu racorduri în oţel turnat, brasat. Cadrul inferior este montat 
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pe patru roţi. Cele din faţă, orientabile, montate pe resorturi uşoare. Direcţia este ireversibilă. 
Cadrul superior este mobil putând fi manevrat în plan longitudinal sub diferite unghiuri în raport 
cu cadrul inferior. Ce se întâmpla în acest răstimp în lumea aeronautică din Franţa!? Celebrul 
istoric Charles Dolfus, copil pe atunci afirmă că, se instalase un fel de euforie aeronautică 
generată de performanţele dirijabilului Lebaudy şi a celui aparţinând lui Santos-Dumont. Faptele 
vin să susţină parţial afirmaţia sa. Deşi, aeronauţii din Capitala Franţei erau din ce în ce mai 
convinşi că mai greu ca aerul nu are un viitor, sunt concentraţi asupra construcţiilor şi 
încercărilor planoarelor10. Istoria acestui an aeronautic european este scrisă la Berck sur Mer. 
Zboară cu planoare mai mult sau mai puţin originale Ferdinand Ferber, Gabriel Voisin cu 
planorul Archdeacon, Lavezzari, Robert Esnault-Pelterie. La Polavas, Solinere lansat, la fel ca 
Spinzi, în secolul trecut, cu un planor de pe o platformă-pilon, se prăbuşeşte în mare. Robart se 
joacă cu un planor-zmeu la Amiens. Inclusiv în România se construiesc planoare, cele mai 
cunoscute fiind ale lui Bălăceanu Stolnici şi Henri August. Vuia asistă, şi el la câteva 
demonstraţii, despre altele citeşte în presă sau află la întâlnirile tradiţionale. Probabil, să fi 
existat un moment în care Vuia să fi avut un zâmbet maliţios. Dar, avionul său nu este terminat 
iar el, ca de obicei, nu mai are bani. Ajutorul vine din partea doctorului Drăghicescu. I se alătură 
Toma Dragu, Ionel Arion şi membrii Mesei poganilor. “… Reuniunea română de cântări şi 
muzică – precizează Josif Constantin Drăgan – a trimis şi inginerului Traian Vuia două sute de 
coroane, spre a-l scoate din impas11”. Deşi, partea mecanică a avionului fusese terminată din 
luna februarie 1905, abia când sosesc banii din ţară poate fi montată. Vuia are discuţii 
prelungite cu profesorul Victor Tatin, care îi aduce critici severe privind folosirea unei singure 
elice tractivă: consideră că un aeroplan astfel construit nu va putea să zboare şi că o singură 
elice ar putea da loc la un cuplu de răsturnare. Primeşte, totuşi, comanda şi începe 
confecţionarea elicei solicitată. Mai mult, aranjează lucrurile astfel ca avionul să fie asamblat în 
atelierul său, mai spaţios. Sub supravegherea atentă a lui Vuia sunt confecţionate aripile. 
Armătura fiecăreia dintre ele este din tuburi de oţel de 12 milimetri. 

Ne aflăm în luna august. Mecanicul aşteaptă să primească motorul. Vuia luase în calcul 
mai multe motoare de automobil. Se opreşte asupra celui montat pe automobilul lui Leon 
Serpollet, un motor cu abur ce echipase automobilul ce deţinea recordul de viteză a anului 
1902, în cursa de la Nisa- 120, 77 km/oră12. Era un motor cu patru cilindri, efect simplu, în 
greutate de 50 kg. Opţiunea sa este influenţată şi de preţul mic la care îl cumpărase de la un 
comerciant de feronerii. Poate că intuieşte sau, poate că nu, la ce servituţi îl va supune acest 
motor; cât de mult va conta el în desfăşurarea evenimentelor. Pregăteşte motorul pentru probe. 
Apa este înlocuită cu acid carbonic în stare de lichid şi care este vaporizat. Acest procedeu 
prezintă avantajul de a permite o presiune constantă de 60 kilograme pe centimetru pătrat 
utilizând un generator de vapori foarte uşor, căldura necesară la vaporizarea acidului carbonic 
lichid fiind egală, după autor (Traian Vuia – n.a.), cu aproximativ a zecea parte din cea 
necesară vaporizării apei. Gazul pătrunde în generatorul de vapori sub formă lichidă; 
transformarea în vapori nu se petrece în rezervor; presiunea nu poate să scadă şi nu poate 
exista teama de răcire. Dispozitivul conceput de constructor permite, în acelaşi timp, refularea 
lichidului în generatorul de vapori cu ajutorul unei pompe şi obţinerea unei presiuni superioare 
la 100 kilograme. Generatorul de vapori este de formă tubulară; el vaporizează gazul şi îl 
supraîncălzeşte la 250º şi 300º centigrade. Căldura este furnizată de petrolul lampant care 
alimentează 9 arzătoare capabile să consume cel mult 5 litri de petrol într-o oră.  

Această nouă utilizare a motorului cu vapori este extrem de interesantă şi ea constituie 
una din principalele originalităţi ale invenţiei. Hockenjos montează pe şasiul inferior cazanul 
motorului, rezervorul de anhidridă carbonică, rezervorul cu petrol, scaunul din nuiele împletite şi 
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organele de comandă. În decembrie 1905, se execută operaţiile de montare. Aripile monoplane, 
de culoare vernil, cu o formă a voalurei puţin concavă, pot să oscileze în plan orizontal, având 
prin variaţia unghiului de incidenţă rolul de profundor, în timp ce direcţia de rulare era controlată 
printr-o comandă montată în partea dinapoi a aparatului. Ultima piesă asamblată: elicea. Tatin o 
realizase din două pale de metal montate pe o armătură rigidă. Are un diametre de 2,20 metri iar 
pasul, 35 metri. Suprafaţa portantă este de 20 metri pătraţi. În timpul probelor se înregistrează  
450 de ture pe minut, tracţiunea la punct fix fiind de 45 de kilograme.  

Se ajunge la finalul lucrărilor: aparatul apare în toată splendoarea sa. “…În timp ce majoritatea 
aviatorilor – va scrie mai târziu remarcabilul istoric Charles Dollfus – din acea epocă căutau extrema 
uşurare în detrimentul robusteţii, Vuia a înţeles că era necesar să se facă încercări repetate, decolări, 
aterizări cu şocuri şi a făcut o treabă de inginer (…). Aparatul stătea – primul dintre toate construite 
până atunci – pe roţi pneumatice, orientabile împreună cu direcţia, ceea ce asigura dirijarea la 
sol şi în aer13”. 

În acelaşi ton, revista franceză “L’Aerophile” din februarie 1906 scrie: “Aparatul lui Vuia 
are cel puţin avantajul de a suprima diferitele artificii la care s-a recurs până acum, pentru 
lansarea aeroplanelor: tracţiune cu ajutorul unui automobil sau a unei bărci automobil 
(autocanot), lansarea pe şine sau pe planuri înclinate, zvârlirea în spaţiu prin mijlocirea unor 
catapulte formidabile; de o rupere de nas sigură pentru experimentator şi pentru maşină etc. 
Ridicarea în aer, graţie sistemului imaginat de Vuia, ar putea avea loc oriunde şi prin mijloace 
proprii ale maşinii.” Din text se degajă un anume scepticism (“are cel puţin avantajul” – n.a.) dar 
foloseşte în mod corect termenul de “sistem” pentru a defini elementele de noutate în 
construcţia lui Vuia. 

Avionul va fi botezat Vuia nr. 1. Ce ar mai fi de adăugat!? Poate faptul că geniul creator 
al lui Vuia a fost probat tocmai prin puterea sa de a asimila o serie de cunoştinţe anterior 
elaborate, de a le sintetiza dar, mai ales de a selecta acele elemente ale progresului tehnic ce îi 
erau indispensabile şi care, se aflau la îndemâna tuturor celorlalţi creatori de aparate de zbor 
din epocă. Elocvent este faptul că roata cu pneuri fusese inventată cu un secol în urmă dar, 
numai Vuia s-a gândit s-o folosească la avionul său. Fraţii Wright, prin natura profesiei lor, o 
aveau tot timpul în faţa ochilor, au folosit totuşi, pentru lansarea aeroplanelor planul înclinat şi 
catapulta.  

În timp ce Vuia se apropie de finalizarea lucrărilor, în anul 1905, “Aviatorii francezi se 
puseseră pe lucru şi cunoscând dintr-un model vechi trimis de fraţii Wright lui Archdeacon, 
precum şi din descrierile comunicate anterior în “L’Aerophile”, multe din amănuntele acestora, 
nu se sfiiră a o copia. Modul de lansare, însă, al maşinii Wright le era cu desăvârşire 
necunoscut.”14 Aeronautica intrase pe un făgaş greşit, îndepărtându-se de principiile ştiinţifice 
ale acestui domeniu. Se dorea cu grabă, cu tot dinadinsul, să se zboare cu aparate mai grele ca 
aerul. Nu conta în ce fel.  

Traian Vuia stabileşte un program riguros al experienţelor sale. Prima fază presupune 
deplasarea pe o şosea prin intermediul elicei, fără ca aripile să fie montate. Alege drumul 
comunal care duce de la Montesson la Sena, în faţa terasei din Saint Germain-en Laye; este un 
drum mai tot timpul pustiu care îl fereşte de privirile indiscrete ale curioşilor. Este luna 
decembrie 1905. Avionul este scos din garajul fermei Laborde. Frigul şi umezeala le pătrunde în 
oase lui şi mecanicului. Aparatul înaintează cu 40km/ oră fără ca Vuia să utilizeze puterea 
întreagă a motorului. Ajung acasă; simte cum îl cuprinde răceala. Rămâne în casă mai multe 
zile. Abia în februarie 1906 continuă programul său: rulajul cu aripile montate pentru a constata 
momentul şi viteza la care avionul se desprinde de sol. Din cauza vântului puternic ce bate este 
obligat să replanifice această etapă. Dat fiind faptul că, pe şoseaua de la Montesson la Sena 
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veniseră să asiste la experiment Besancon, ducele şi vicontele Decazes, G.Hermitte de 
Masfrand, Armegaud, gazetari şi fotografi, Vuia efectuează un rulaj. Ştirea apare a doua zi în 
Franţa şi în Anglia. Este preluată apoi de gazetari din America; devine cunoscut; primeşte multe 
scrisori printre care şi comanda unui aparat similar pentru un american. Bucureştiul vrea să facă 
o chestiune naţională, îi face promisiuni de sprijin şi solicită ca Vuia să nu apeleze la un ajutor 
din străinătate15. L’Aerophile publică fotografia aparatului însoţită de comentarii. Stabileşte să 
facă experienţa cu aripile montate. 

Duminică 18 martie 1906. Câmpul de la Montesson; Traian Vuia şi-a dat întâlnire cu 
destinul său: “Zi frumoasă de primăvară, cu cer senin şi albastru. Puţin vânt de Nord-Est, la 
stânga pilotului. Aparatul a fost împins de la hangar, la şoseaua ce duce de la Montesson la 
Sena. Recipientul a fost aprins pe la orele 3 şi după 5 minute pilotul şi-a ocupat locul, ţinând cu 
mâna stângă volanul de direcţie şi cu cea dreaptă vana gazului CO2 în motor; aparatul s-a pus, 
fără zgomot, în mişcare, accelerând viteza de înaintare. Pilotul lasă cu mâna dreaptă vana şi ia 
maneta de expansiune a gazului în motor. Maşina continuă accelerarea şi după un parcurs de 
circa 50 metri, pierde contactul cu pământul…16 Vuia nu-şi dă seama de momentul decolării. În 
acest răstimp, maneta de expansiune lunecă pe sectorul ei şi ajunge la punctul mort. Motorul se 
opreşte brusc. Elicea se calează şi o rafală de vânt din lateral împinge avionul la dreapta. 
Acesta se izbeşte de un pom.. Aparatul cade, reia contactul cu solul. Se deterioraseră aripa şi 
elicea. Aparatul se ridicase la circa 1 metru înălţime şi a parcurs cam 12 m în aer. Evenimentul 
a avut martori: Hockenjos, Tiefenbacher, Watelet şi mecanicul Lallemand. Raţionamentul şi 
calculele inventatorului român se dovediseră aproape corecte. Vuia trage anumite concluzii: la o 
anumită viteză a aparatului dispar denivelările terenului. Atunci când elicea se opreşte, avionul 
nu parcurge mai mult de 20 sau 30 de metri faţă de situaţia când nu sunt montate aripile când 
parcurge până la 150 de metri după oprirea elicei. Rezistenţa aerului opusă celor două aripi 
anulează extrem de repede forţa aparatului lansat. Rezistenţa opusă batiului şi şasiului sunt 
neglijabile la viteza necesară ridicării avionului de la sol. Decolarea se poate efectua de pe 
orice teren. Vuia declară public că va face modificările necesare după care va încerca o 
nouă lansare cu vântul din faţă17. 

“… Vom adăuga astăzi pe lista cercetătorilor serioşi“ – precizează La Nature – în 
materie de navigaţie aeriană numele domnului Traian Vuia.[…] Au fost, deja, efectuate mai 
multe experimente care au dat rezultate foarte încurajatoare. La 18 martie, domnul Vuia a 
ridicat aeroplanul la o înălţime ce a variat între 60 centimetri şi un metru, după ce îşi luase 
elanul necesar, rulând pe sol (sublinierea noastră). S-a aşezat la o distanţă de 12 metri de 
locul de unde se ridicase în aer; elicea s-a oprit ca urmare a faptului că arborele cu came al 
motorului în punctul său mort. Rezultatele obţinute până în prezent sunt cu totul 
încurajatoare. Aparatul s-a ridicat prin propriile sale mijloace (sublinierea noastră): forţa 
motrice este deci, suficientă, la fel şi eficacitatea planurilor de sustentaţie. În momentul în 
care aparatul s-a aşezat pe sol, puterea motorului era cea normală. Este încă prematur a 
afirma că acest aparat, aşa cum este construit acum, rezolvă problema navigaţiei aeriene; 
de altfel, nici unul din cei pe care îi ştim deja nu poate emite o asemenea pretenţie 
(sublinierea autorilor). Toţi pot fi consideraţi ca jaloane cu ajutorul cărora trasăm drumul, 
puncte de reper. M. Vuia transformă în prezent interesantul său motor cu acid carbonic. Ne-
a mărturisit, că speră să reducă greutatea la mai puţin de 50 kilograme, urmărind să obţină o 
putere mai mare. Vor urma alte experienţe care vor pune alte probleme şi, aşa, puţin câte 
puţin, vor apare condiţiile pentru aparatele care vor încerca să cucerească înălţimile”.  
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Să-l părăsim pentru un moment pe Vuia, lăsându-l să-şi repare avionul, să facă 
modificările preconizate şi să ne îndreptăm atenţia spre ceilalţi cercetători. Archdeacon aşa cum 
a promis, face experienţe pe lacul Geneva cu planorul. Aparatul este remorcat de barca la 
Rapiere. Victor Tatin, consecvent în convingeri, publică un articol în L’Aerophile arătând că este 
puţin probabil ca un aparat de zbor prevăzut cu motor să fie construit. Santos-Dumont anunţase 
oficial că va construi un elicopter apoi, un aeroplan. Bleriot şi Voisin începuseră să lucreze la un 
aparat montat pe un hidroplan. O varietate de soluţii; nici una nu vizează o abordare a 
problemei în maniera lui Vuia: lansarea avionului prin propriile mijloace.  

Între timp, sunt terminate reparaţiile la avion. Modificările aduse sunt legate de una din 
concluziile sale; cea privind la rezistenţa la înaintare opusă aripilor sale. Vuia modifică sistemul 
de hobane al acestora diminuându-le concavitatea şi asigurându-le o rigiditate sporită. Renunţă 
la incidenţa variabilă în zbor, conservând-o reglabilă la sol. Poate astfel să caute şi să găsească 
cea mai bună poziţie a aripilor. Pe 6 mai scoate avionul din garajul doctorului Causin şi face un 
rulaj pe distanţa Montmagny-Epinay18. Când aparatul părăseşte solul, montantul inferior al 
aripei din dreapta flambează şi cedează, sfâşiind pânza. Un petic rezolvă problema – o pată 
mică, albă pe toate fotografiile făcute avionului. Vuia caută cu asiduitate un alt loc pentru probe. 
Obţine aprobarea să folosească câmpul de manevre militare de la Issy les Moulineaux; numai 
în zilele de duminică. 24 iunie 1906. Prima probă pe noul teren; primul aparat de zbor pe acest 
câmp. Vuia rulează cu vântul din faţă, cu un unghi de incidenţă al aripilor de 8 grade. Avionul 
face salturi precum un cal la galop. În ziua de 1 iulie salturile sunt mai pronunţate cu ridicare 
uşoară de la sol. Se reîntoarce cu aparatul în atelier. Aduce modificări la partea motrice a 
maşini. Construieşte un cazan nou cu o suprafaţă mai mare de încălzire. Presiunea urcă la 65 
de kilograme. În aceste condiţii, elicea se roteşte cu 930 ture pe minut iar tracţiunea la punct fix 
se ridică la 130 kilograme. Autonomia este acum asigurată pentru trei minute cu 10 kg de acid 
carbonic lichid.  

În acest timp, experimentul lui Bleriot va sfârşi lamentabil pe 18 iulie în apele Senei. 
Santos-Dumont îşi suspendă aparatul sub dirijabil.  

Pe 12 august, Vuia ridică avionul la peste un metru şi jumătate înălţime, făcând salturi de 8 la 10 
metri lungime. Constată că încălzirea cazanului se face încă, în mod defectuos. Îmbunătăţeşte tirajul 
acestuia şi funcţionarea becurilor Bunsen19. 

În dimineaţa zilei de 19 august, sub ochii curioşi ai unui ofiţer călare, avionul, după 
câteva sărituri părăseşte solul, se ridică la doi metri şi jumătate şi conservând această înălţime 
parcurge aproape 25 de metri20. Motorul se opreşte şi aparatul cade. Elicea este făcută praf; în 
rest, totul este bine. Îi scrie lui Besancon. Conţinutul scrisorii denotă rigurozitatea tehnică şi 
ştiinţifică a autorului, angajat, în acea perioadă, într-o competiţie cu sine însuşi, cu o sumedenie 
de întrebări de natură tehnică şi evident, cu lipsa de fonduri. Din acest moment,”Vuia nr. 1” intră 
în atenţia aeronauţilor francezi. Este primul avion ce reuşise să zboare în Europa. 

Dacă, zborul din 18 martie nu a schimbat proiectele celorlalţi aeronauţi din preajma lui 
Vuia, după 19 august ei vor recurge la soluţia lui Vuia de a lansa aparatele lor direct pe  
roţi.  

Santos –Dumont lasă în pace bietul asin Kuigno ce fusese pus să-i tragă aparatul copiat 
după cel al fraţilor Wright agăţat de un cablu şi sfătuit de Lavasseur, încearcă să-l lanseze pe 
roţi. Este greu de explicat, dacă nu, imposibil, devenind chiar hilar modul în care, în decurs de o 
lună de zile (august-septembrie 1906), Santos Dumont, considerat omul care a zburat primul în 
lume cu un aparat mai greu decât aerul propulsat cu mijloace proprii, a trecut de la tracţiunea 
aeroplanului său cu un asin pe un troliu, la aeroplanul cu roţi. Cinstit cu sine şi cu istoria, 
savantul român Vuia face în această privinţă o remarcă corectă, subliniind faptul că Santos 
Dumont n-a părăsit bizarele lui mijloace de lansare decât după ce a avut cunoştinţă de succesul 
mijloacelor de lansare preconizate de el.  

Din 7 octombrie 1906 până la 30 martie 1907 Vuia efectuează experimente cu “Vuia nr. 1 
bis”, varianta modificată a lui “Vuia nr. 1”, “… a cărui trăsătură principală va fi dată de 
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adăugarea la spatele şasiului, într-un plan inferior celui al aripilor, a unui suport purtând o cârmă 
orizontală, cu rol de profundor, care să îmbunătăţească stabilitatea longitudinală a aparatului şi 
să asigure manevrabilitatea sa în plan longitudinal21”. 

Experienţele din duminicile de 7 şi 14 octombrie 1906 sunt primele, controlate oficial. 
Controlul rezultatelor este făcut de însuşi Ernest Archdeacon şi de către secretarul comisiei 
sportive a aeroclubului, Surcouf. Printre numeroşii spectatori şi gură cască se află şi Santos-
Dumont, principalul adversar al lui Vuia. Din păcate pentru acesta din urmă, rezultatele sunt 
modeste: pe 7 octombrie, la a doua încercare, decolând cu vânt de faţă, Vuia I bis părăseşte 
solul, ridicându-se la circa zece centimetri şi parcurgând nu mai mult de 4 metri distanţă. O 
săptămână mai târziu, dimineaţa, Vuia realizează câteva salturi succesive pe o distanţă sensibil 
egală cu cea anterioară. Un accident de natură tehnică avea să întrerupă experienţele. Ori cum, 
Vuia nu are mijloacele materiale necesare să se înscrie în AeroClubul Franţei pentru a putea 
participa la concursul iniţiat de Archdeacon. În ziua de 26 ianuarie 1907, face experienţe pe 
câmpul de antrenament de la Bagatelle cu un stabilizator – profundor, dispus în prelungirea 
bordului de fugă al aripii22. Din experimentele cu avionul său în variantele “Vuia nr. 1” şi “Vuia 
nr. 1 bis” a rezultat că motorul cu anhidridă carbonică nu poate dezvolta o putere 
corespunzătoare într-un timp suficient de îndelungat. Renunţă definitiv la aparatul său cu motor 
Serpollet. Construieşte aparatul “Vuia nr. 2” pentru care obţine un brevet de invenţie la 29 iunie 
1907 în Belgia (Brevet nr. 200682). Este probabil ca aparatul său să fi fost brevetat şi în Franţa. 

“Vuia nr. 2” are configuraţia monoplanului care va face carieră în aeronautică în anii 
următori. Motorul care echipează aparatul este de tip Antoinette, cu 8 cilindri în “V”, având o 
putere maximă de 24 CP. Rezervorul are capacitatea de 4,5 l. El punea în mişcare fără 
demultiplicare, o elice cu două pale din aluminiu cu diametrul de 1,05 m şi pasul de 1 m. Acest 
propulsor care se roteşte cu 1500 ture fusese construit de Societatea Antoinette. Cele patru roţi 
sunt montate pe o ingenioasă suspensie elastică. Cauciucurile sunt de 120. 

Constructorul testează noul său avion în zilele de 2 şi 3 iunie 1907 pe câmpul de 
antrenament de la Bagatelle. Urmăreşte într-o primă etapă, să verifice prin rulaje prelungite, 
rezistenţa pieselor componente ale aparatului. Descrie cercuri mari pe peluză. Deşi, are parte 
de un vânt violent, avionul dovedeşte o bună stabilitate. Viteza atinsă nu depăşeşte 30km pe 
oră iar, motorul fiind menţinut la maxim 1000 de ture pe minut. Vuia observă că elicea dă un 
randament mai scăzut decât cea realizată de Tatin: testată la punct fix asigură o tracţiune 
de 45 kg. în loc de 85 kg. Urmează testele decisive pe care toţi cei din jurul lui Vuia, 
inclusiv redacţia revistei L’Aerophile le consideră ca urmând să-i aducă succesul decisiv 
pe care îl merită eforturile sale inteligente…23. Aşa se întâmplă. Vuia realizează mai multe 
zboruri pe 21 iunie, 15 şi 17 iulie 1907. Ultimul dintre ele măsoară 70 de metri iar, 
decolarea şi aterizarea s-au făcut normal. Aceste reuşite au fost mai puţin luate în seamă 
de istorie, fiind oarecum eclipsate de cel din 18 martie 1906. Dar, ele au avut importanţa 
lor, determinând în continuare evoluţia fenomenului aeronautic din Capitala Franţei. În iulie 
1907, doar Vuia executa zboruri.  

„Problema e dezlegată. Durata este în funcţie de forţa motorului”. Santos-Dumont înlocuieşte 
Anttoinetul de 24 cp cu unul de 50cp. Construieşte apoi avionul uşor Demoiselle nr.19 şi asistat de 
frumoasele doamne ce-i ţinuseră companie toată seara şi de membrii Aeroclubului Franţei zboară pe 16 
noiembrie 1907 pe o distanţă de 200m. Motorul Dutheil et Chalmers de 20cp este montat în 
partea din faţă şi acţionează o elice tractivă. Ansamblul este montat pe un şasiu rectangular 
susţinut de trei roţi cu pneuri. Alfred de Pischoff reuşeşte şi el să se ridice de la sol pe 6 
decembrie 1907 cu un biplan motorizat cu un motor uşor Anzani de 25cp, trei cilindri în evantai, 
răcit cu aer ce acţiona o elice din lemn. Aparatul este prevăzut cu trei roţi cu pneuri. Acelaşi 
procedeu de lansare adoptă şi Esnault-Pelterie, Voisin şi Louis Bleriot. De fapt, în 1907 Voisin se 
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separă de Bleriot, şi asociindu-se cu L. Delagrange construieşte un biplan model Wright montat pe 
trei roţi. Bleriot a construit un monoplan montat pe două roţi şi o bechie, înlocuind-o mai târziu cu o 
a treia roată.  

Soluţia constructivă a românului Traian Vuia a fost adoptată pe rând şi de Farman, căpitanul 
Ferdinand Ferber şi Lavasseur. Se realizează primele avioane în serii mici, câteva ateliere îşi fac 
capital vânzându-le, îşi montează firme la poartă. Aviaţia intră în era industrială. Besancon 
sesizează în paginile revistei LAerophile acest fapt. În articolul L’Aeroplane a moteur de M. 
Vuia-Nouvelles experiences autorul ţine să precizeze faptul că: În momentul când experienţe 
similare (celor ale lui Vuia – n.a.) sunt pe cale să se desfăşoare sau se află în pregătire, este 
obligatoriu să spunem că M. Vuia este primul la noi care, cu adevărat a încercat cu un aparat 
suficient de mare pentru a ridica greutatea unui om, lansarea directă a unui aeroplan pe un 
cărucior purtător şi propulsat de o elice aeriană.  

Fraţii Wright sosesc în Europa cu gândul mărturisit de a cucerii bătrânul continent şi de a 
câştiga banii obţinuţi prin contractele ce le vor încheia în Franţa. Poartă cu ei o imensă şină de 
lansare a aeroplanului, un pilon de aproape 7 metri înălţime, o greutate de 700 kg; treizeci de 
oameni vânjoşi trag aparatul pe şină aproape de pilon, se dă drumul greutăţii, aeroplanul 
alunecă pe şină apoi se ridică în aer. Din acest moment pilotul este stăpân pe aparatul său de 
zbor şi poate să-i pună în valoare maniabilitatea. După demonstraţiile de la Le Mans din 8 
august 1908, surpriză: nici un contract. Oceanul le protejase creaţia, ascunzând de ochii 
indiscreţi sistemul lor de lansare. Acelaşi ocean le barase calea spre sistemul de lansare pe roţi 
pus în practică de către Vuia în Europa. Sunt nevoiţi să adopte şi ei acest sistem apoi vin şi 
contractele. Un aeroplan Wright ajunge şi în România, la şcoala de pilotaj de la Chitila. 

 
 

“Vuia nr. 2 bis” – Un aparat de zbor necunoscut 
 
 

Până nu demult se credea, fapt afirmat şi în toate lucrările apărute în România că “Vuia 
nr. 2” a fost ultima variantă a avionului lui Traian Vuia, acesta retrăgându-se în anul 1907 din 
activitatea aeronautică. 

Materialul publicat în prestigioasa revistă “Aero” din S.U.A. sub semnătura profesorului 
dr. Valeriu Avram, intitulat “Traian Vuia, Forerunner of world-wide aviation”, este însoţit şi de 
unele fotografii inedite obţinute de către redacţie. Printre acestea, există o imagine ce 
înfăţişează un avion Vuia, care diferă în mare măsură de aparatele cunoscute. Ne-am amintit 
de un alt material apărut în anul 1982 în revista “Roumanie d’aujourd’hui” (nr. 8). Autorul acestui 
material, inginerul Mihai Popovici, cunoscut filatelist, prezenta printre altele, o carte poştală 
imprimată la “Editions J.Hauser” (Paris). Imaginea din ilustrată cuprindea peluza de la Bagatelle 
şi pe inginerul Traian Vuia lângă un aparat de zbor cu o configuraţie caracteristică pentru 
aparatele sale, dar cu unele modificări în privinţa amplasării motorului. Reluând studiul 
materialului selecţionat pentru elaborarea unei lucrări, am avut surpriza de a afla un document 
care elucidează în mare măsură misterul acestui aparat de zbor. Este vorba de articolul apărut 
în revista “L’Aerophile”, numărul din ianuarie 1908. În conţinutul acestuia, însuşi Traian Vuia 
prezintă în detaliu modificările pe care le-a adus aparatului “Vuia nr. 2”, modificări ce au 
schimbat în mare măsură şi înfăţişarea sa. 

Fotografiat din faţă, aparatul nu ne dezvăluie decât una din modificările pe care le-a făcut 
Vuia: coborârea motorului în cadrul inferior al batiului. Dacă acest articol a apărut în prima zi din 
ianuarie 1908, este evident că modificările aparatului au fost făcute în anul 1907, în intervalul de 
timp cuprins între lunile august-decembrie. Ce s-a întâmplat cu acest aparat de zbor? Există 
mai multe supoziţii. Una dintre ele susţine că, pe timpul experimentelor, pilotul, altcineva decât 
Vuia, s-ar fi prăbuşit cu el, avariindu-l. Alta, intuieşte o colaborare dintre Vuia şi Santos-Dumont. 
Puţin probabil având în vedere relaţiile dintre cei doi. Apoi, la comemorarea lui Dumont nimeni 
şi nimic nu l-ar fi oprit pe Vuia să dezvălui aceste relaţii, dacă ele au existat. S-ar fi putut afla 
adevărul dacă ar fi existat posibilitatea consultării documentelor (jurnale, amintiri etc.) ce au 
aparţinut lui Santos-Dumont. În timpul primului război mondial Santos-Dumont s-a retras în 
sudul Franţei, la Benerville, pe Coasta de Azur, ocupându-se de meteorologie şi astronomie. 



Acuzat de spionaj în folosul germanilor, Santos-Dumont a pus pe foc toată arhiva personală, 
conţinând schiţe, planuri, jurnale, contracte, note şi facturi. Dispar astfel orice posibile dovezi 
ale colaborării sale cu savantul român. 

În mai 1909, Vuia revine la motoare şi obţine un brevet de invenţie din partea 
Dominionului Canadei pentru Sistemul motorului cu aer cald cu circuit închis.(nr.11 8376). Îl 
ajută pe compatriotul său, Aurel Vlaicu să-şi aleagă un motor pentru avionul său. Face gestul 
pe care alţii nu au putut să-l facă atunci când el a fost în situaţia lui Vlaicu. 

În anul 1913, Traian Vuia împreună cu Charles Philippart solicită un brevet de invenţie 
pentru Sistem de planuri de susţinere şi propulsoare aeriene de mare randament. Eliberarea 
brevetului de invenţie se face cu întârziere de un an de zile în baza art.11/7 din legea de la 5 
iulie 1844, modificată prin legea din 1902. În februarie 1915 brevetul este publicat; are numărul 
474 215. Vuia şi asociatul său pleacă în demonstraţia lor de la faptul că sustentaţia este 
obţinută prin viteze tot mai mari. Ei propun ca sustentaţia economică să fie obţinută prin o 
mişcare proprie a planurilor avionului, această mişcare fiind de rotaţie sau de translaţie. 
Brevetul cuprinde mai multe modele de aripi a căror suprafaţă este mobilă. Pare surprinzător 
dar, în textul brevetului Vuia susţine că vitezele mari înregistrate în aviaţie ar crea probleme 
piloţilor la decolare şi la aterizare. El dezvălui dilema în care se află atâta timp cât teoriile pe 
care le cunoştea foarte bine şi pe care le susţinuse cu numai câţiva ani înainte indică toate 
avantajele care ar putea decurge din vitezele mai mari./ Foto Brevet cu schiţe. 

În aceeaşi perioadă, Traian Vuia, caporal (ofiţer) aspirant în armata austro-ungară, este 
internat ca prizonier de război în lagărul de la Les Sables d’Olonne. Se cunosc până în prezent 
foarte puţine lucruri despre Traian Vuia în perioada războiului. Se afirmă că ar fi colaborat cu 
Tatin la realizarea unei “torpile zburătoare”. Este vorba despre avionul torpilă prezentat de Tatin 
pentru prima oară la cel de-al treilea salon aeronautic din Capitala Franţei.  

La 30 aprilie 1918 ia fiinţă la Paris Consiliul Naţional al Românilor din Transilvania şi 
Bucovina; preşedinte-Traian Vuia. Două săptămâni mai târziu, scoate primul număr al revistei 
La Transylvanie, organ al Consiliului. Vuia se dedică trup şi suflet luptei pentru unirea 
Transilvaniei cu Regatul României. 

Revine în domeniul aeronauticii după război, atunci când abordează problema zborului 
vertical. 

În anul 1931 este decorat de regele Carol al II-lea cu Ordinul “Ferdinand I”, clasa 
comandor, “pentru contribuţia adusă la înfăptuirea Marii Uniri”. 

Face mai multe vizite în România. Pe 1 mai 1934 trecând prin Cîmpina se opreşte la 
troiţa ridicată în memoria lui Vlaicu. Trăieşte convingerea că, avionul flăcăului din Binţinţi ar fi 
putut servi de bază creării unei industrii proprii. Încearcă să se reîntoarcă în ţară, fără să 
reuşească. Se pare că una din cauze a fost orientarea sa de stânga.  

În 1950 este adus în ţară, fiind bolnav. Se stinge din viaţă la Bucureşti, la 3 septembrie 
(1950), la scurt timp după repatriere şi este înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală. 

 

FINAL DE ISTORIE 
 

După moartea sa, oficialităţile române, prin vocea dr. Petru Groza, declanşează o 
campanie de popularizare a personalităţii lui Vuia. Apar mărturiile sale, lucrarea lui Gheorghe 
Lipovan, articole ample în presă. Comuna în care s-a născut primeşte numele său. La fel, o serie 
de şcoli şi licee din ţară, inclusiv Şcoala de maiştri militari de aviaţie de la Mediaş. 

Se revendică zborul din 18 martie 1906, ca fiind primul zbor mecanic cu un aparat mai greu 
decât aerul, pe roţi. 

Pentru lumea aeronauticii din Occident este tardiv. “Cortina de fier” era trasă. Noua istorie a lui 
Charles Dollfus îi acordă câteva rânduri: zborul din 18 martie devine “un bond”, iar cel din august 
este redus la 14m. Traian Vuia este trecut în rândul “modeştilor precursori”. În acea zisă perioadă a 
destinderii de după 1968, în România se fac eforturi pentru recunoaşterea priorităţii zborului din 18 
martie 1906. Este invocată chiar o susţinere a UNESCO şi a Consiliului Mondial al Păcii. Un rezultat 
concret în această privinţă este obţinut de către prof. dr. Alexandru Danielopol, în Franţa. Cu sprijinul 
acestuia s-a instalat o placă la Montesson, în mai 1979, prin care lumea a aflat de faptul că românul 



Traian Vuia a fost primul om din lume care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul decolând 
pe roţi.  

În martie 2000, s-a dezvelit o altă placă, într-o piaţă ce poartă numele inventatorului 
Traian Vuia. Delegaţia română a fost condusă de domnul Aleodor Frâncu, secretar de stat în 
Ministerul Transporturilor. În anul 2006, la Montesson şi la Bucureşti s-au desfăşurat manifestări 
menite să marcheze Centenarul Zborului Traian Vuia. Aceste acţiuni sunt o dovadă a 
recunoaşterii internaţionale a lui Traian Vuia. Se recunoaşte faptul că el, prin zborul din 18 
martie 1906, prin întreaga sa operă, a scos aeronautica din impasul în care se găsea în acel 
timp; a jucat un rol crucial în reorientarea creaţiei tehnice aeronautice către soluţii elaborate 
ştiinţific, soluţii care excludeau empirismul practicat pe scară largă în acea perioadă şi care au 
dus la efectuarea primelor zboruri din lume cu aparate mai grele decât aerul, propulsate cu 
mijloace proprii la bord.  

Majoritatea istoricilor din Occident caută astăzi, în zborurile lui Vuia din 1906, 
performanţa, acea performanţă impusă la vremea respectivă de Archdeacon prin premiul pe 
care l-a instituit. Ei ignoră faptul că aparatul lui Vuia era propulsat de un motor de maşină 
modificat, care nu funcţiona decât trei la cinci minute şi că era pilotat de către un om care nu 
cunoştea nici cele mai elementare noţiuni de tehnică a pilotajului, un om ce manifesta, pe 
deasupra, un accentuat spirit de conservare. 

S-a căutat şi se caută performanţa sportivă care nu avea cum să existe în asemenea condiţii. 
Campionii au apărut mai târziu. 

Creaţia lui Traian Vuia este o VERIGĂ dintr-un lanţ de evenimente fără de care istoria 
fenomenului aeronautic francez şi mondial nu au continuitate. Să ne închipuim că Vuia n-ar fi existat 
şi nici avioanele său. Aeronautica europeană ar fi mers pe drumul arătat de fraţii Wright. În puţin timp, 
s-ar fi dezvoltat o întreagă industrie de fabricare a mijloacelor auxiliare de genul catapultelor. Ar fi 
apărut inventatorii şi investitorii în această privinţă. O proiecţie în timp a ceea ce s-ar fi petrecut 
au oferit-o, fără să vrea, fraţii Wright. Au sperat că oceanul le protejează invenţia; acelaşi ocean 
i-a izolat de lumea aeronautică. Ei au venit în Europa cu aeroplanele lor lansate cu ajutorul 
catapultei când deja Vuia zburase. Abia în 1908 au montat trenul de aterizare. 

Sintetizând cele prezentate, consemnăm caracterizarea făcută în enciclopedia “The 
American Heritage History of Flight” care denumeşte “Aeroplanul automobil” conceput şi 
construit de Traian Vuia drept un “aeroplan profetic.” El a indicat o cale de urmat pe care ştiinţa 
a validat-o şi istoria o consemnează. 

 El l-a adus – scrie contele de La Vaulx în 1911 referindu-se la Vuia – contribuţia sa la 
progres şi de fapt, în pofida modestiei zborurilor sale, aparatul său a fost primul monoplan 
construit care s-a desprins de sol cu propriile sale mijloace prin experienţe publice. Acest fapt 
este suficient pentru a ne aminti de el 24. 
 
 

SITUAŢIA ACTUALĂ A  
MUZICII TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI 

 
Grigore Leşe, doctor în muzică 

 
Cu toată durerea cumulată în ultimii 15 anii, încerc încă o dată să atrag atenţia asupra 

degradării maxime a folclorului românesc şi asupra pericolului în care se află identitatea 
noastră. 

Cu toate că aş fi putut să cânt într-o orchestră simfonică sau să predau fagotul, mi-am 
asumat o uriaşă răspundere şi anume promovarea muzicii tradiţionale româneşti într-o perioadă 
în care aceasta este profund mistificată, terfelită şi lălăită fără nicio ruşine la nunţi, petreceri de 
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partid şi fel de fel de alte sindrofii. De 15 ani trăiesc tot mai acut drama transformării unei 
muzici, care ar fi trebuit să aparţină patrimoniului material, într-un bun de consum. 

Spaţiul geografic este definit nu numai de limbă ci şi de unele linii melodice specifice. 
Aceste linii melodice proprii muzicii tradiţionale româneşti sunt modificate sistematic de către 
„cântăreţ de muzică populară” prin intervenţii brutale care le îndepărtează tot mai mult de 
obârşii. Astfel, se schimbă sensul cântecului, mesajul transmis este altul iar muzica tradiţională 
românească îşi pierde caracterul ritualic, se desacralizează, şi devenind muzică de companie – 
ia treptat locul muzicii lăutăreşti. Totodată, continuând să fie instrument de propagandă exact ca 
înainte de ’89, muzica tradiţională se confundă actualmente cu divertismentul ieftin, 
nemaiputând fi identificată nici pe departe cu actul cultural, controlat estetic. 

Dacă în perioada comunistă arta tradiţională era grosolan mistificată, angajată, 
patriotardă şi frustrată de latura ei religioasă, care după părerea mea este esenţială, speram ca 
după momentul decembrie, lucrurile să se schimbe simţitor. Chiar dacă şi-a recăpătat oarecum 
amprenta creştină, puteţi observa că muzica populară „se serveşte” întotdeauna cu mici şi bere 
la Zilele oraşului X, nunţi, botezuri şi la fel de fel de festivaluri care mai de care mai ciudate. 
Fenomenul este extrem de păgubos şi continuă de parcă ar fi un blestem. Majoritatea tinerilor 
interpreţi ocoleşte această zonă, iar cei care se orientează spre interpretarea muzicii populare  
nu au nicio legătură cu arta, o fac pentru a putea cânta la  
nunţi şi la festivalurile despre care vă vorbeam. Pe scurt nu servesc folclor, ci se servesc de el 
pentru a câştiga „un ban cinstit”. 

Pericolul este foarte mare deoarece peste câţiva ani muzica tradiţională românească îşi 
va pierde identitatea, iar noi vom fi confundaţi cu alte spaţii etnofolclorice. 

Pe de altă parte, există un segment de public destul de important care refuză oferta 
culturală grefată pe tradiţional şi este de înţeles deoarece produsul venit din această zonă stă 
din păcate sub semnul kitsch-ului. 

Publicului trebuie să-i oferi valoare. Responsabile pentru răsturnarea scării de valori sunt pe 
de o parte mass-media, iar pe de altă parte instituţiile specializate cu conservarea şi promovarea 
folclorului. Există foarte puţini specialişti, iar cei care lucrează pe acest segment trebuie să fie 
foarte bine informaţi, cu o riguroasă pregătire în domeniu, să creadă cu adevărat în potenţialul 
spiritual al acestui popor transmis prin generaţii şi să promoveze autenticul şi bunul gust. 

În ultimii ani, muzica tradiţională românească – în halul în care a ajuns ea – este expusă în 
studiouri de televiziune decorate aberant, sau în contexte total nefireşti, prezentată de către 
neprofesionişti agramaţi, jalnici în străduinţele lor de a avea umor, comercializată la întâmplare 
şi, ceea ce este şi mai trist, exportată fără nici un criteriu. Ceea ce ascultăm astăzi nu are nici o 
legătură nici cu spiritualitatea românească, dar nici cu satul contemporan este pur şi simplu o 
făcătură. 

Cum se explică pătrunderea masivă a kitsch-ului într-o zonă care prin definiţie ar trebui 
să fie puţin poluată şi ce s-ar putea face pentru stoparea ei? 

Kitsch-ul a fost studiat, clasificat, a fost abordat până şi ca obiect al cunoaşterii, unii 
cercetători emiţând ipoteza că ar putea deschide drumul către arta autentică. Sunt şi esteticieni 
care susţin că o fărâmă de kitsch există în orice operă de artă.  

 Herman Istvan demonstrează că fenomenul kitsch este consecinţa unui proces de 
comunicare alterată între două sisteme cultural-estetice inegale. Susţine totodată că singura 
zonă în care acest fenomen nu apare este folclorul comunităţilor umane „închise”, unde arta 
este puternic ritualizată. 

În „muzica populară contemporană” versurile de-a dreptul hilare, ritmurile aiurea, 
costumele de nicăieri şi podoabele care ne duc cu gândul mai mult la vecinii noştri turci, 
depăşesc cu multe chiar şi termenul de kitsch. Vinovatul este singur: profunda criză de 
profesionalism în folclor. 

Mai mult, ansamblurile de cântece şi dansuri (apărute la noi prin anii 50 după modelul 
moscovit) care continuă să comercializează muzica noastră tradiţională atât pe plan intern cât şi 



internaţional, îndepărtându-se mult de realitate, obişnuiesc să aducă în scenă până şi obiceiuri 
de peste an. 

Dar se poate oare aduce orice în scenă? Niciodată un obicei de nuntă care se 
desfăşoară în spaţiul firesc nu va fi etichetat altfel decât ca fiind un veritabil kitsch în momentul în 
care este adus şi prezentat în scenă. Mireasa poartă o singură dată cununa de mireasă, după 
care trece în altă lume, o lume a greutăţilor, a problemelor sociale, zugrăvită cu naturaleţe şi 
sensibilitate de către creatorul anonim: „Mireasa mândră ţi-i faţa/ Nu ştiu cum ţi-a fi viaţa/ Mireasă 
mândră ţi-i portu’/ Nu ştiu cum ţi-a fi norocu’/ Măgurele ţi-o pica,/ Obrazu ţi s-a uscat”. 

Atunci, ce se poate aduce în scenă din muzica tradiţională? Fără nici un risc se poate 
aduce vocea. Cu vocea interpretul de folclor trebuie să creeze auditorului starea de sărbătoare 
generată de o nuntă, starea de o profundă tristeţea provocată de despărţirea de stat sau de cei 
dragi, practic să redea publicului imaginea spaţiului geografic şi cultural de unde vine. De aceea 
este important să găsim, să configurăm locul interpretului de folclor. Aceasta ar trebui să fie nu 
numai sufletul viu al poporului român ci şi depozitarul tradiţiei acestuia. 

Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să privim cu seriozitate toate aceste seriozitate toate 
aceste aspecte, trebuie foarte clar definit conceptul de muzică tradiţională, folclorică şi muzică 
populară. Într-o lume a confuziilor, a incompetenţelor de tot felul trebuie să dăm o altă faţă 
culturii populare, să ne educăm publicul în acest sens, pentru a o putea primi şi aprecia la 
adevărata ei valoare. 

De ce este atât de important? Deoarece am intrat în mileniul trei, care inevitabil prin 
penetrarea civilizaţiei moderne, va şterge pe diferite coordonate deosebite dintre sat şi oraş. 
Veşnicia satului, a etnicului va tinde să dispară. Etnomuzicologia adună un material ştiinţific 
excepţional, dar acesta rămâne reper bibliografic abstract atâta timp cât fenomenul viu al 
folclorului dispare. Acum este momentul să intervină interpretul autentic, care prin 
profesionalismul său să contracareze izbucnirile de artizanat interpretativ, de şablonizare, de 
kitschizare dizgraţioasă a actului folcloric. Trebuie să oferim o alternativă. 

Am spus mereu şi o repet: consider că cele două şanse ale omului de a-şi problematiza 
trecerea, de a-şi trăi la cotele cele mai înalte condiţia om, sunt Credinţă şi Artă. Dumnezeu ne-a 
lăsat aceste două posibilităţi pentru a ne putea apropia de el, de Divin. Fără ele, umanul este 
lipsit de sens şi de şansă. Marii artişti au fost cei care au ştiut să respecte şi să slujească 
tradiţiile locurilor pe care s-ai născut, cei care au ştiut să asimileze şi să distileze forţele arhaice 
şi mistice forţele arhaice şi mistice ale acestora în opere ce nu pot fi disociate de un anumit 
spirit al spaţiului generator. 

În concluzie, dincolo de nivelul declaraţiilor arta tradiţională nu a fost nici conservată nici 
sprijinită în România post-decembristă. Ba mai mult, s-a produs o răsturnată a scării valorilor şi 
s-a creat o confuzie terminologică acută. Se confundă „tradiţionalul” cu „popularul”, „arta” cu 
„artizanatul”, „universitatea de muzică” cu „Şcoala populară de artă”. Astfel neexistând nici un 
criteriu, majoritatea producţiilor folclorice actuale stau sub semnul nonvalorii, al prostului gust, 
nu se raportează la un trecut îndepărtat, aici putând reaminti cazul orchestrelor populare care 
nu au existat niciodată în mediul rural şi care nu au nici o explicaţie istorică, etnologică şi cu atât 
mai puţin estetică. 

Insist asupra faptului că muzica tradiţională nu evoluează ci se transmite din generaţie în 
generaţie precum limba maternă. Nu cred (şi am demonstrat-o ştiinţific de altfel) că folclorul 
tradiţional, prin transmiterea despre care vorbeam, este supus unor intervenii atât de violente 
încât se transformă în aşa numita „muzică populară”. Muzica populară este altceva. Este golită 
de mesajele transmise pe plan ceremonial, adevărate semne cu semnificaţii proprie în semiotica 
populară şi se îndreaptă spre altă finalitate, cea comercială, Practic, transformă actul folcloric într-
un bun de consum, tributar modei şi exploatat ca atare. 

De aceea consider esenţial conservarea muzicii tradiţionale care, la fel ca arta, 
arhitectura şi folclorul literar, a individualizat opera unor muzicieni români deveniţi universali 
precum Bela Bartok şi George Enescu. Mai mult, în contextul procesului de globalizare pe care 
îl experimentăm, arta grefată pe etnic va fi aceea care va asigura identitatea culturală a 
popoarelor. 



Cât timp se întâlnesc încă oameni care cântă ca acum 2000 de ani sunt convins că se 
mai poate face ceva pentru conservarea muzicii tradiţionale iar valorificarea acesteia trebuie să 
înceapă de la nivelul academic. 
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Ca şi în alte părţi, psihologia socială din România are 
un trecut în întrebările filosofice preştiinţifice privind 
problemele omului în societate, dar o scurtă istorie ca 
disciplină ştiinţifică. 

Înainte de a se constitui ca ştiinţă de sine stătătoare, 
psihologia socială românească a fost prefigurată la nivelul a 
două izvoare fundamentale: psihologia populară, constând 
într-un ansamblu de constatări intuitive, informaţii empirice, 
acumulate de-a lungul timpului sub forma unor cugetări 
spontane, de bun simţ asupra naturii umane; fenomenul 
cultural românesc, cu dimensiunea lui psihosocială, reflectată 
în lucrările de sociologie, filosofie, etică, istorie, etnologie, 
beletristică, folcloristică ale unei pleiade de mari cărturari. 
Ambele surse – cugetările spontane şi întreprinderile teoretice 
– sunt componente ale rostirii spiritualităţii româneşti. 

Aşa numitele “cărţi de comportare” sau “cărţi de 
înţelepciune”, apărute încă din secolul al XVI-lea, operele 
cronicarilor şi cărturarilor din secolul XVII - XVIII, ca şi 
renumitele cărţi de călătorie conţin modele ce conduită 
dezirabile social, reflecţii psihologice şi psihosociale, trăsături 
ale firii umane, portrete psihosociale ale comunităţilor şi 
populaţiilor, moduri de viaţă, descrieri de obiceiuri, tradiţii, căi 
de îndreptare a comportamentului. 

Lucrările unor gânditori înaintaşi – istorici, filosofi, 
psihologi, sociologi (A.D. Xenopol, C. Dimitrescu-Iaşi,N. 
Vaschide, D. Drăghicescu, C. Rădulescu-Motru) – cuprind 
numeroase reflecţii psihosociale privind trăsăturile etnice şi 
psihosociale ale poporului român. 



Gândirea social-psihologică a fost consistent 
reprezentată şi în învăţământul universitar românesc în 
perioada antebelică şi interbelică. Sunt de menţionat în acest 
sens D. Drăghicescu, C. Rădulescu Motru, M. Ralea, Fl. 
Ştefănescu-Goangă, ale căror cursuri – unele intitulate expres 
cursuri de psihologie socială – evidenţiază rolul socializării în 
devenirea individului, intervenţia, în reglarea conduitei lui, a 
unor mecanisme psihosociale evidente, cum ar fi imitaţia, 
sugestia, prestigiul, succesul.  

Etapa interbelică a fost acompaniată şi de unele 
încercări de abordare concretă a fenomenelor psihosociale. Se 
remarcă apariţia, în perioada anilor 1934 - 1944, a unor studii 
orientate spre concretul uman, spre cercetarea unor fenomene 
cum sunt: psihologia martorului, psihologia reclamei, 
psihologia onestităţii, conducerea în microgrupul şcolar, 
adaptarea socială, psihologia atitudinilor sociale, opinia 
publică. Aceste studii se disting prin meticulozitatea intrinsecă 
a proiectului de cercetare, prin preocuparea pentru elaborarea 
şi utilizarea unor tehnici de recoltare şi prelucrare a 
informaţiilor, prin apelul la procedeul eşantionării şi al 
exprimării statistice a datelor, ceea ce imprimă concluziilor o 
rezonanţă practic-aplicativă. 

Dar, studiile de genul celor menţionate au fost puţine la 
număr pentru a conta ca o etapă distinctă, pentru a reuşi să 
impună psihologia socială ca nou domeniu de investigaţie. 

Cu rezonanţă în epocă, în plan naţional şi internaţional, 
au fost cercetările iniţiate în perioada interbelică de un 
reprezentat de seamă al şcolii sociologice româneşti, Dimitrie 
Gusti, întemeietorul metodei monografice ca instrument de 
cunoaştere a realităţii satului românesc.  

Câştigurile înregistrate de gândirea românească în 
perioada ante şi interbelică n-au putut fi valorificate în anii 
imediat următori celui de-al doilea război mondial. Aceşti ani 
au marcat o etapă de declin şi criză în dezvoltarea gândirii 
social-psihologice româneşti, cum apreciază unii autori, o 
perioadă, după opinia noastră, de tăcere şi ignorare a acestui 



domeniu, care, cu unele excepţii s-a prelungit până în jurul 
anului 1965. 

Perioada importantă în devenirea şi afirmarea 
psihologiei sociale româneşti ca ştiinţă o putem socoti deceniul 
al şaptelea, când psihologia socială devine disciplină de studiu 
în învăţământul superior. În acest context, s-a întâmplat să fiu 
cel care, în 1965, am ţinut primul curs de psihologie socială din 
ţară, la secţia de psihologie a Universităţii din Bucureşti. Nu 
trebuie să omitem faptul, poate mai important, că atunci au 
apărut nişte condiţii favorabile dezvoltării psihologiei sociale, 
cum ar fi, de exemplu, deschiderea către noile experienţe 
teoretice şi practice acumulate în alte părţi, ideea că oamenii 
trebuie cunoscuţi în însăşi ambianţa vieţii lor concrete 
cotidiene, profesionale şi personale, posibilitatea de a 
întreprinde cercetări concrete în raport cu oamenii şi cu 
grupurile din care fac parte. Întâlnirea acestor categorii de 
condiţii a permis declanşarea, începând cu anii 1965 - 1966, a 
unor intense cercetări de teren, care au antrenat un important 
număr de forţe – cadre didactice, cercetători, doctoranzi, 
studenţi – constituite, asemenea formaţiilor de lucru concepute 
cândva de Gusti, în echipe multi şi interdisciplinare. A început 
perioada unor explorări ample, sistematice în sfera factorilor 
psihosociali implicaţi în organizarea muncii, a structurării 
comportamentelor de conducere, a fenomenelor de 
comunicare şi interacţiune din grupuri şi subgrupuri. S-a 
îmbogăţit fondul cărţilor de specialitate, care a înlesnit accesul 
la lucrări de referinţă din domeniul psihologiei sociale şi a intrat 
în funcţiune mecanismul contactelor directe, generatoare de 
rodnice schimburi de experienţă cu reprezentanţi ai ştiinţei 
psihosociale din S.U.A., Anglia, Franţa, ca şi din alte ţări. A 
intrat în funcţiune sistemul doctoraturii în psihologia socială. 
Au apărut primele lucrări mari, de sinteză, între care şi tratatul 
nostru de psihologie socială (1974), proiectat ca o expunere 
integrală a elementelor necesare elaborării noului domeniu – 
obiect distinct, teoria şi istoria obiectului, categorii specifice, 
metode şi tehnici de cercetare adecvate profilului obiectului – 



şi în care se încearcă o îmbinare a teoriei psihosociale cu 
practica cercetării concrete a realităţii umane nemijlocite. S-a 
asigurat astfel, pe termen lung, suportul necesar pentru 
pregătirea a numeroase generaţii de tineri în domeniul 
psihologiei sociale. 

De remarcat că trecerea spre elaborarea unor lucrări 
ample, de sinteză, consacrate unei prezentări complete şi 
distincte a problematicii de bază a psihologiei sociale, a fost 
precedată de apariţia, în a doua jumătate a deceniului al 
şaptelea, a unor lucrări, care, prin ideile lor, au contribui la 
conturarea domeniului de preocupări al psihologiei sociale 
româneşti. Între acestea este de menţionat, în primul rând, 
“Introducere în psihologia socială” de M. Ralea şi T. Herseni. 
Lucrarea se ocupă îndeosebi de aspectele culturale, teoretice 
şi istorice ale domeniului psihologiei sociale. 

Lucrări cu rezonanţă psihosocială, care au stimulat 
interesul pentru acest domeniu, au fost “Sociometria” şi 
“Sociologia americană a grupurilor mici”, de Achim Mihu. 

Debutând, cum am arătat, prin cercetări concrete, de 
teren, psihologia socială românească a continuat să se 
maturizeze în anii care au urmat, confruntându-se cu cerinţele 
apărute în faţa mediului psihosocial specializat. Psihologii 
sociali din România, lucrând independent sau în formaţiuni 
mixte, alcătuite din psihologi, sociologi, economişti, istorici, 
filosofi, pedagogi şi-au concentrat atenţia asupra unei mari 
varietăţi de probleme din domeniul industrial, educaţional, 
organizaţional, cultural, artistic, medical, sportiv, militar, 
preocupaţi de găsirea căilor adecvate de racordare a 
proiectului cercetării psihosociale la exigenţele realităţii. 

Pe parcursul deceniului al optulea şi al nouălea s-au 
elaborat lucrări având nu numai o certă valoare aplicativă, ci şi 
o înaltă ţinută teoretică şi ştiinţifică. Fiind imposibil ca în spaţiul 
inevitabil restrâns al unei comunicări să trecem în revistă tot ce 
s-a scris în această perioadă, ne vom limita la semnalarea 
direcţiilor mai semnificative: cercetarea în continuare a 
problematicii grupurilor (creativitate de grup, atitudini, valori, 



conduite de grup), perfecţionarea studiului problemelor de 
metodologie şi tehnică a cercetării psihosociale, aspecte 
psihosociale ale organizării şi conducerii activităţilor din 
organizaţiile sociale, problema motivaţiei conduitei umane în 
situaţii sociale, învăţarea socială, relaţiile umane din grupurile 
de muncă. În strânsă legătură cu psihologia socială aplicată la 
diferitele comportamente de muncă, s-a dezvoltat, la noi în 
ţară, psihologia organizaţională, al cărui exponent de marcă a 
fost profesorul Mielu Zlate.  

În general, cercetările concrete privind psihologia 
socială a grupurilor de muncă au avut ca fundament ideea că 
psihologia socială poate furniza o teorie eficientă pentru 
practica socială, relevând legătura strânsă dintre randamentul 
muncii şi diversele variabile bio-psiho-socio-culturale ale 
componenţilor grupurilor: sex, vârstă, sănătate, şcolarizare, 
experienţă profesională. 

O amploare deosebită cunoaşte, în acea perioadă, 
cercetarea grupului educaţional. Se cercetează valenţele şi 
efectele formative ale grupului, coordonatele psihosociale ale 
statutului de elev, formarea opiniilor şi atitudinilor la şcolari, 
sociabilitatea în colectivele şcolare, particularităţile grupurilor 
spontane de copii, variabilele psihosociale ale competenţei 
didactice a profesorilor, învăţarea socială şi conduita 
interpersonală în microgrupul de elevi, grupurile de 
adolescenţi. Toate aceste direcţii de cercetare au contribuit la 
descoperirea şi utilizarea factorilor de grup ca resurse ale 
optimizării potenţialului formativ al educaţiei. 

Cercetarea variabilei motivaţionale constituie, de 
asemenea, unul din punctele nodale ale preocupărilor 
psihologilor sociali din România. Ea este tratată în capitole 
distincte în lucrările de sinteză la care ne-am referit şi este 
amplu comentată într-o lucrare de referinţă, special consacrată 
acestei teme, „Balanţă motivaţională şi covalenţe”, elaborată 
de Cătălin Mamali. Ideea care stă la baza lucrării este aceea 
că dezvoltarea structurilor motivaţionale – cu cele trei 
componente ale lor: valenţă, expectanţă, instrumentalitate – 



apare ca rezultat al coevoluţiei partenerilor, ca efect al 
complementarităţii epistemice. 

O altă direcţie de preocupări ale psihologilor sociali din 
România o constituie studiul fenomenelor psihosociale 
implicate în dinamica unor procese colective şi de masă, cum 
sunt opinia publică, propaganda, cultura, moda, acţiunea de 
comunicare politică. Se cercetează condiţiile succesului 
acţiunii de convingere, posibilitatea şi modalitatea utilizării 
experimentului psihosocial în studiul eficienţei propagandei. 
(S. Chelcea). 

Pătrunderea punctului de vedere psihosocial în 
investigarea prestaţiilor umane din sfera muncii, educaţiei, 
sănătăţii, culturii, organizării, comunicării, relaţiilor 
intersexuale, socioafective şi maritale s-a întrepătruns cu 
evoluţia metodelor, procedeelor şi tehnicilor de investigaţie, 
începând cu metoda monografică, iniţiată de Gusti şi ajungând 
la observaţia coparticipativă, anchetă, studiu de documente, 
teste, experimente, măsurători sociometrice, intervenţii 
optimizatoare. Evoluând ca investigaţie de teren, studiile de 
psihologie socială tind să se implice tot mai mult în fluxul 
curent al vieţii. În acest context, o pondere însemnată revine 
cercetării procesului de integrare a omului în structurile vieţii 
sociale: viaţa de familie, activitatea productivă, inovaţia şi 
creaţia tehnico-ştiinţifică, planificarea socială, conducerea 
eficientă, relaţiile cotidiene, însuşirea normelor convieţuirii 
sociale. Este o notă definitorie pentru cercetarea psihosocială 
actuală din ţara noastră faptul că ea evoluează ca un demers 
interdisciplinar, împletindu-se cu dimensiunile valorice ale 
politicului, ale economicului şi juridicului. De aici, deschiderea 
şi receptivitatea ei la schimbare şi înnoire. 

Evenimente ştiinţifice relevante pentru potenţialul actual 
al psihologiei sociale din România le-au constituit Conferinţele 
Naţionale de Psihologie din 1994, 2002, 2004, 2006, în cadrul 
cărora secţiunea de psihologie socială a fost amplu 
reprezentată. Au fost expuse şi dezbătute astfel de probleme: 
fenomenele psihosociale din perspectivă cross-culturală, 



profilul trăsăturilor de personalitate definitorii pentru „copii 
străzii”, structura imaginarului social ca element cuprins în 
realul social, comportamentele de tranziţie, agresiunea 
psihologică, identitatea naţională a românilor în reprezentările 
sociale, atribuirea şi îndeplinirea rolurilor maritale în familia 
română contemporană, dependenţa de internet, comunicarea 
în cuplu, pattern-uri de afiliere în relaţiile de prietenie la tineri, 
putere socială şi influenţă socială, psihologia socială şi noua 
Europă, factori determinanţi ai comportamentului prosocial, 
cum percep şi valorizează tinerii relaţiile interafective, analiza 
schemei cognitive a disponibilităţii pentru o relaţie, intimitatea 
în cuplu romantic, relaţiile sexuale extraconjugale, modalităţi 
de diagnosticare şi dezvoltare a asertivităţii, liderul adolescent, 
reprezentarea socială a carierei profesionale, conştiinţa de 
limbă şi neam la românii basarabeni etc. 

Din această multivarietate de teme rezultă un element 
comun: interesul pentru dimensiunile cotidianului, apropierea 
modelului de tratare şi înţelegere a fenomenelor psihosociale 
de modelele vieţii reale, faptul că aria explorărilor psihosociale 
s-a lărgit considerabil, cuprinzând în perimetrul ei 
cvasitotalitatea sectoarelor vieţii sociale în care este prezent şi 
se manifestă omul: muncă şi educaţie, cultură şi politică, 
economie şi mod de viaţă, sănătate şi boală, conduită 
prosocială, organizare şi conducere, opinii, atitudini şi valori, 
inteligenţă socială şi creativitate, stereotipuri şi prejudecăţi. 

Drumul către aceste achiziţii n-a fost deloc uşor. 
Psihologii sociali au trebuit să se confrunte cu anumite 
mentalităţi şi să învingă anumite inerţii şi rezistenţe din partea 
persoanelor, grupurilor şi populaţiilor cuprinse în cercetare. 
Primele proiecte de cercetare în domeniu au fost privite de 
către subiecţi cu suspiciune şi neîncredere. 

Este o prejudecată zămislită în anii de restrişte pentru 
ştiinţa psihologică, ale căror sechele se mai păstrează şi în 
prezent, concretizate în tendinţa subiecţilor de a pluti în 
răspunsuri generale, de a evita să se angajeze în 
comportamente de răspuns sincere. A fost şi este încă 



necesară multă insistenţă pentru a-i convinge pe oameni că 
este util şi benefic pentru ei înşişi să-şi exprime deschis şi 
sincer opiniile. 

Concretizarea acestui proiect presupune, din partea 
autorilor lui, vocaţie, experienţă, dăruire, cultură bogată, 
abilitatea de a gândi şi lucra interdisciplinar, înclinaţia de a 
simţi realitatea socială şi de a o observa îndeaproape, de a 
intra în relaţie cu oamenii şi de a fi un coparticipant la 
frământările şi problemele care îi preocupă, aşa cum au fost 
Gusti, Herseni, Stahl. De aceea, socotim că nu orice studiu sau 
carte apărute sub titulatura de psihologie socială sunt într-adevăr aşa 
ceva, câtă vreme se rezumă la informaţii din cărţi, în ultima 
vreme recoltate mai ales de pe internet, puse cap la cap, de-a 
valma, amalgamate, fără preocuparea de integrare şi 
construcţie sistemică, fără a reflecta un mod de gândire, o 
concepţie unitară şi o strategie de cercetare proprie. A face 
psihologie socială înseamnă nu doar a alcătui un chestionar, 
un test sociometric, o scală de opinii şi atitudini, o grilă de 
răspunsuri, sau a monta un experiment, ci a-ţi defini mai întâi 
poziţia în raport cu problemele cardinale, cum sunt esenţa 
umană, natura şi esenţa instituţiilor, valorilor şi raporturilor 
sociale, geneza grupurilor şi comunităţilor umane, modele de 
ideal şi progres uman. 

Conturându-se ca un câmp problematic distinct, la 
jumătatea deceniului al şaptelea al secolului trecut, pe baza 
unor achiziţii care au contat ca acumulări absolut necesare 
saltului în dezvoltarea teoriei şi practicii de cercetare, 
psihologia socială românească, s-a impus ca o ştiinţă 
coerentă, închegată, conştientă de propriul ei statut în jurul 
anilor 1974-1977, atunci când într-un fel, s-a încheiat cea mai 
importantă etapă a procesului de identificare, clarificare şi 
asamblare într-un tot sistemic a principalelor componente ale 
domeniului psihosocial: obiectul de studiu, perspectiva istorică 
asupra obiectului, principiile metodologice şi sistemul de 
concepte specifice, metodele şi tehnicile de cercetare, datele 
empirice şi generalizările teoretice cuprinzătoare. 



În anii acestei perioade, demersul psihosocial s-a oprit 
asupra unor probleme importante vizând unitatea şi 
diversitatea comportamentului uman în societate, inserţia 
normelor şi valorilor în reglajul acestor comportamente, modul 
cum se structurează procesul de identificare a persoanei cu 
grupul de apartenenţă, cum sunt trăite şi ce efecte au relaţiile 
de dependenţă, conformitate, cooperare, solidaritate, 
autoritate, conducere, cum apar diferite fenomene colective şi 
cum se clădesc, pe baza lor, anumite profiluri etnice, 
naţionale. 

Mediile de viaţă în care trăiesc oamenii şi activităţile pe 
care le desfăşoară sunt neomogene. Există deosebiri, 
decalaje, în ceea ce priveşte felul şi condiţiile muncii, 
calificarea şi integrarea socio-profesională, condiţiile materiale 
şi culturale ale vieţii din mediul rural şi urban, participarea 
oamenilor la activităţile politice şi obşteşti, treptele, formele de 
şcolarizare, situaţia veniturilor, structura consumului, condiţiile 
de locuit, volumul şi calitatea serviciilor, calitatea deservirii 
medicale şi calitatea mediului ambiant, bugetul de timp liber şi 
posibilităţile de valorificare a unităţilor temporale libere. 

Toţi aceşti factori obiectivi, care indică modul neomogen 
în care trăiesc şi muncesc oamenii, afectează dinamismul 
psihologiei lor, influenţând mai mult sau mai puţin parametrii ei 
calitativi-cognitivi şi atitudinali, aspiraţionali şi opţionali, 
motivaţionali şi acţionali, morali şi culturali - care tind să se 
diferenţieze după criterii de vârstă, de generaţie, de studii, de 
profesiune, de cultură. Ei trebuie înregistraţi, diagnosticaţi, 
măsuraţi, pentru a obţine o imagine asupra stării de fapt a 
conştiinţei oamenilor aparţinând diferitelor micromedii sociale.  

Structurile sociale devin tot mai permeabile şi mai 
permisive, mai democratice. La intersecţia aspectelor 
obiective, organizaţionale ale democraţiei, cu aspectele 
psihologice, funcţionale, se creează terenul unor posibile şi 
necesare investigaţii psihosociale privind modul cum se 
produce în practică apropierea democraţiei de om şi a omului 
de valorile democraţiei, cum învaţă oamenii – indivizii şi 



grupurile societăţii noastre – să muncească, să comunice, să 
interacţioneze în condiţiile democraţiei, să-şi regleze conduita 
potrivit altor norme de comprehensiune interumană, morală, 
afectivă. 

Evoluând ca o ştiinţă simultan teoretică şi aplicativă, 
psihologia socială românească se află astăzi în plin proces de 
afirmare şi, ca ştiinţă socială, îşi aduce o contribuţie activă la 
cunoaşterea mutaţiilor complexe care se petrec în mediile 
socio-profesionale şi socio-culturale româneşti. Prin 
deschiderea ei către multitudinea de procese din care se ţese 
concretul vieţii omului în societate, psihologia socială 
românească se află, în acelaşi timp, în raporturi de 
comunicare şi consonanţă cu problemele de conţinut 
fundamentale, care formează, astăzi, obiectul reflecţiei şi 
cercetării psihosociale pe plan mondial. 

Tot mai mulţi tineri – studenţi, masteranzi, doctoranzi, 
cadre universitare începătoare – se lasă atraşi de acest 
domeniu fascinant, care este psihologia socială, ceea ce ni se 
pare că este salutar. Ei trebuie sprijiniţi, orientaţi, îndrumaţi cu 
răbdare, pentru a nu luneca în amatorism. Ni se pare perfect 
actuală sublinierea psihosociologului american, David Myers, 
că psihosociologia socială are multe milioane de practicanţi 
amatori, cum nu se întâmplă, de exemplu, în fizica nucleară, 
unde sunt puţini experţi direcţi. Observându-i zilnic pe semeni, 
fiecare îşi formează anumite idei privind modul de a gândi, de 
a influenţa, de a revoluţiona al semenilor. Atunci, ce are în plus 
psihologul social ca specialist? El observă asiduu conduita 
umană, face experimente, miniaturizează şi simulează relaţiile 
umane prin modele, pune în relaţie efectul cu cauza. 
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4. Univers  literar 

FESTIVALUL CULTURAL-ARTISTIC AL  
STUDENŢILOR ŞI ELEVILOR DIN INSTITUŢIILE 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.I.R.A., ediţia a XII-a, 
desfăşurat la Casa Studenţilor – Cluj-Napoca 

 
– SECŢIUNEA POEZIE – 

 
PASĂREA PERFECTĂ 

 

Ionuţ Ahriţculesei  
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă   

“Pavel Zăgănescu” – Boldeşti 
 

– premiu special – 
 
 
 

Aş fi fost soldatul perfect 
scoţând din toc 
arma perfectă 
dacă 
din fiecare celulă a corpului meu 
n-ar fi urlat 
vina de a trăi 
 
Aş fi fost arhitectul perfect 
schiţând pe hârtie  
catedrala perfectă 
dacă 
din fiecare memorie a retinei mele 
n-ar fi urlat 
vina de a vedea 
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Aş fi fost zeul perfect 
zămislind în propriul pântec 
omul perfect 
dacă 
din fiecare respirare a mamei mele 
n-ar fi urlat 
vina de a iubi 
 
Aş fi fost poetul perfect  
prinzând din zbor 
pasărea perfectă 
dacă 
din fiecare literă a acestui poem 
n-ar fi urlat 
vina de a fi vinovat  
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CU GÂNDUL SUB NOUA LINIE DE START 
 

Liviu Varga  
Şcoala de Agenţi de Poliţie 

„Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca  
 

– menţiune specială – 
 
 

Sunt prea bătrân pentru o viaţă în care tu câştigi 
mereu... 
Bătrân... dar atât de depărtat de stele... 
Încercând să mă întorc la start, 
în ultima noapte, 
pe penultimul drum, 
compasul nu-mi elucida cercurile ce mă chemau. 
Înţepasem o stea totuşi, de-mi lumina pe urmă 
cărarea călcâielor –  
şi panglica dintre nimicuri,  
după ce Apusul mi-a zâmbit,  
deveni fosforescentă. 
Stelele în cercuri ne luminează –  
cu un pas înapoi pe pământ suntem, 
ca un chip pătat înaintea crucii lacrimei... 
Şi chiar doream să ard acele obloane de după copilărie 
căci, privind în ochii copilului care eram, 
am sesizat prăbuşirea – 
înălţarea mea de-atunci... 
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VISE 
 

Laura Maria Hriscu 
Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 

“Avram Iancu” – Oradea 
 

 
– menţiune specială – 

 

Visez c-am trăit de demult pe altă planetă, 
Că eram ce nu sunt că aveam ce nu am, 
Visez că universul cutreier din cometă în cometă, 
Că alerg, că ajung şi m-opresc la tine la geam. 
 
Visez c-am murit şi trăiesc doar în tine, 
Că nu mai am trup, că la zaruri l-am dat, 
Visez că-s bogată şi n-am bani, nici rubine, 
Că tot ce-i al meu de la tine-i luat. 
 
Visez c-am să plec şi nicicând să mă-ntorc, 
C-am găsit o potecă şerpuind spre lumină, 
Visez că-s puternică, iar norii de ploaie îi storc, 
Că am braţe de fier ce n-au pic de rugină. 
 
Visez c-am venit de undeva de departe, 
Că tu m-aşteptai de când am plecat, 
Visez că-s de gheaţă şi foc ne desparte,  
Că de tine m-apropii şi de foc sunt mâncat. 
 
Din vis când tresar şi privesc împrejuru-mi,  
Mă simt că-s stăpână peste lumea profană, 
Că trăiesc într-un vis de ani lungi şi de luni, 
Şi că totu-i o farsă pentru rasa umană. 
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- SECŢIUNEA PROZĂ SCURTĂ - 

 
CEARTĂ AMICALĂ 

 

Simona Iuliana Bălan  
Şcoala de Agenţi de Poliţie  
„Vasile Lascăr” – Câmpina 

 

– premiul I – 
 

În camera de la parter, locuiesc doi vecini, înrudiţi, atât 
de util umanităţii şi totuşi nu chiar aşa buni prieteni. Oare de 
ce? 

Calculatorul şi cartea – inovaţie şi tradiţie-la aceasta ne 
duce cu gândul şi asta ar fi traducerea celor două cuvinte. Nu 
sunt prieteni,nici duşmani, doar cârcotaşi. Ba astăzi sunt chiar 
ironici şi puşi pe ceartă. 

Calculatorul, mândru şi foarte sobru, cu ecranul lustruit 
şi tastatura zâmbitoare, îmbrăcat cu dispozitive şi echipamente 
de tot felul, ocupă locul de la geam, pe birou. Se comportă de 
parcă ar fi în avampremiera unui eveniment protocolar şi el ar 
deţine întreaga popularitate. Cartea, parcă puţin posomorâtă şi 
cam prăfuită ocupă acelaşi loc din raftul de bibliotecă, de unde 
priveşte cu dispreţ pe domnul calculator, care nu întârzie să-i 
arunce câteva cuvinte „de laudă”. 

Calculatorul: Dar ce-ai păţit draga mea? Să nu te mai 
recunosc. Parcă arăţi din ce în ce mai rău. Sincer, te 
compătimesc. 

Cartea: Nu am păţit nimic. Doar că nu pot trece cu 
vederea cum unii sunt atât de băgăcioşi şi înfumuraţi. Ai grijă 
să nu faci vreun scurt circuit. 

Calculatorul: Se vede că ai îmbătrânit. Ai devenit 
posacă şi cârtitoare. Dar te înţeleg. Ai avut o viaţă atât de 
lungă. Ce să-i faci? Asta-i viaţa! Acum eu sunt la tron, eu sunt 
rege. Deţin întreaga putere. Mă simt atât de tânăr şi inteligent. 
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Cartea:Ha,ha,ha, mă faci să râd. Ştiu!Puterea, tinereţea 
şi inteligenţa ta se măsoară în megabytes şi alte unităţi de 
măsură. 

Calculatorul: Unităţi de măsură...?!? După cum vezi, de 
câteva decenii sunt nepreţuit şi de neînlocuit. Pe când tu ai 
înghiţit deja prea mult praf ca să nu mai poţi fii în top. 

Cartea: dacă tot m-ai provocat o să-ţi spun eu cum stă 
treaba. În primul rând te lauzi cu câteva decenii, iar eu deţin 
eternitatea. Dacă memoria Ram sau ROM nu te ajută prea 
mult o să-ţi spun eu cine sunt şi care e istoria mea. Am fost 
martoră pe această planetă, care  a devenit universul meu la 
tot ceea ce înseamnă viaţa, cuvânt, sentiment, schimbare. Eu 
contopesc cu istoria universului. Deşi îmbătrânită mă simt 
mândră şi mă încearcă lacrimile când mă gândesc că am 
primit litera de aur a divinităţii. Prooroci, apostoli şi evanghelişti 
au scris istoria sfântă pe paginile mele şi mi-au impregnat în 
inimă cu cerneala veşniciei cuvântul credinţei. Dar aceasta a 
fost doar începutul. Cărturari din întreaga lume au început să-şi 
scrie istoria neamului. Viteji, împăraţi, imperii şi popoare toate 
au trecut prin paginile mele şi încă mai trăiesc prin ecoul pe 
care-l răspândesc în întreaga lume. După cum vezi sunt 
singura mărturie a umanităţii. Tu unde erai?De ce nu ai fost 
prezent? 

Calculatorul: Surată!!! Confunzi lucrurile. Eu sunt un 
proiect al prezentului şi al viitorului. Este prea puţin important 
trecutul şi paginile tale roase de vreme. 

Cartea: Se vede că eşti bolnav. Nu degeaba eşti 
conectat la atâtea cabluri şi aparate.Ca să nu mai vorbim de 
programele anti-virus. Ţi-ar mai trebui o asistentă şi ai tot 
tacâmul. Dar nu mă mai întrerupe. Unde rămăsesem? Să 
trecem la ştiinţă. Apropo, ştii că-mi datorezi existenţa? Cum 
crezi că ai fost inventat?Scuză-mă că fac o paranteză dar eşti 
o simplă maşinărie care în loc de inimă are o unitate centrală. 
Cu toate acestea trebuie să recunoaştem că ieşti o invenţie 
foarte reuşită. Oamenii de ştiinţă au făcut multe studii şi 
cercetări. Unii au lăsat o axiomă, alţii o teoremă, alţii o formulă 
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matematică, iar eu le-am păstrat pe toate ca într-o carapace 
pentru următoarele generaţii. Rezultatul l-ai simţit pe propria-ţi 
piele. Tu eşti rezultatul. Şi n-am auzit să-mi mulţumeşti sau 
poate nu mai aud eu bine. 

Ce să îţi mai spun? Că am stat la căpătâiul marilor 
personalităţi ale omenirii, că le-am cunoscut gândurile, 
sentimentele şi ideile. Scriitori, oameni de ştiinţă, voievozi, 
preoţi şi cărturari, toţi m-au cunoscut şi m-au venerat. 

Calculatorul:Deja te întreci cu gluma. Şi eu pot să mă 
laud. Am o capacitate de lucru inegalabilă. Şi nu sunt numai o 
carte pe care poţi s-o răsfoieşti. Lucrez, procesez şi ajut 
oamenii mai mult decât crezi Chiar mă subestimezi. Informaţii 
din lumea întreagă trec prin creierul meu. Nu degeaba oamenii 
au ajuns să mă asemene cu o pânză de păianjen care s-a 
răspândit şi instalat în toate colţurile lumii. Eu nu am nevoie de 
vreo editură. Am un stil de viaţă modern ce se bazează pe 
inovaţie. Şi cel mai important lucru e că oamenii au devenit 
dependenţi de mine. Sunt indispensabil. 

Uite să-ţi sau un exemplu. Eu pot să teleportez oamenii 
într-o lume virtuală. Ce părere ai? 

Cartea: Da,asta dacă nu întrerupe cineva energia 
electrică de la panou. Poate faci toate aceste lucruri, dar nu ai 
fost mai legat ca mine de sufletul omului. Am adus bucurie, 
melancolie, pasiune, admiraţie şi prin varietatea mea am fost 
pe gustul tuturor. 

Copiii de-o şchioapă cu ochi mari de uimire au 
descoperit personaje de poveste, tinerii au primit cu entuziasm 
poveşti de dragoste sau de aventură iar bătrânii împovăraţi de 
ani citesc la gura sobei cuvinte cu tâlc care alină inima. 

După cum vezi, reprezint imaginaţia, viaţa. 
Şi om de rând şi împărat au ştiut să mă preţuiască şi să 

mă păstreze la un loc de cinste. 
Şi, nu sunt doar atât. 
Şcoli şi universităţi au luat fiinţă şi au funcţionat în 

detrimentul meu, al cărţii. 
Şi-atunci mă-ntrebi de ce sunt eu posomorâtă şi 

prăfuită? Am să-ţi spun... 
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Pentru că azi, ca şi ieri continui să trăiesc legată între 
două coperte şi ţintuite de privirea atâtor cititori, chiar dacă 
port în spate povara întregii omeniri. Puţin sunt însă cei care 
îşi mai amintesc c-am fost la temelia lor. Cu toate acestea sunt 
mulţumită. Doar că privesc în urmă şi-mi ajunge. Dar timpul nu 
se opreşte aici şi misiunea e de durată. Voi servi supusă, 
neobosită şi generaţiilor următoare, numai că de data asta voi 
primi ajutorul tău. 

Calculatorul: Să ştii, că acum îmi dau mie lacrimile şi ştii 
că nu-mi face bine umezeala. Am fost naiv şi imatur, dar mă 
bucur că tu ai fost cea care mi-ai dat „restart”.Sunt adânc 
impresionat şi mă închin în faţa măreţiei tale. Acum sunt 
conştient că niciodată n-o să te egalez. Asta ar însemna să-mi 
reneg originea. 

Cartea:Prietene, să cădem la pace să lăsăm melancolia 
căci drumul nostru e lung dar e mai uşor în doi. 

Şi aşa cei doi vecini vor trăi ani lungi pe acest pământ 
în pace şi prietenie, luptând pentru soarta omului. 
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CERŞETOR 
 

Călina Valentin  
Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră  

„Avram Iancu” – Oradea 
 

 

Răsuflarea grea a bărbatului înfiora aerul dintr-un colţ 
mizer al gării. Între scaune un maldăr de carne zăcea sub 
lumina electrică a neoanelor. Nici paznicii care-şi făceau agale 
rondul nu-i dădea şanse de a rezista până dimineaţa. 

Un aer bolnăvicios tremura de pe buzele fiinţei. Pereţii 
plini de mucegai păreau că se continuă cu fiinţa acoperită de 
un preş murdar. Un câine se ghemuise lângă el pentru a 
scăpa de frigul nopţii. 

Un suspin înfioră tavanul  de sticlă şi omul se chirci 
asemenea unui fetus. Îşi duse încet mâna sub cap şi lacrimi 
mari îi scăldară obrazul sec. Sub firele de lacrimi ochii îşi 
recapătă forma şi culoarea proprie unui om. Încet, izvorul seca 
şi vălul de plumb i se aşeza peste privire. Pleoapele se lăsau 
spasmodic pentru ca lumina să nu chinuie  prea mult ochii 
nefericitului. Părul răvăşit şi murdar acoperea o frunte 
brăzdată de riduri neregulate, semn sigur al nefericirii. 

O şoaptă de mormânt otrăvea plămânii şi măruntaiele 
bărbatului. Vocea se frânse în alte suspine  isterice ce îl făcură 
să cadă într-un somn chinuit ce se întrepătrundea cu agonia 
materiei. Din tavan, neonul, un ochi alungit, privea  hipnotizat 
muribundul. 

O pală de vânt izbi trupul dezgolit de fiorul vieţii. 
Răcoarea veni imediat, odată cu vârtejuri de praf şi îmbrăţişă 
carnea uscată, cu voluptatea unei femei dezlănţuite. Un nou 
tremur agită bărbatul şi irezistibil ochii i se fixară pe neonul din 
tavan. Lumina îi pătrundea dureros orbitele. Durerea izbucni 
din spatele ochilor unde parcă se rupseră nervii pentru a-i ţine 
trează atenţia. Brusc, durerea i se curmă dar ochii uscaţi 
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rămaseră imobili. Lumina electrică îi învălui mintea şi plămada 
vieţii i se aşternu în mintea chinuită. Disperat încerca să-şi 
lase prinsă mintea în trecut ca într-o altă realitate. Simţurile-i 
de mult atrofiate vibrau din nou în fragmentele minţii lui. 
Puţinele lucruri fericite erau destinate captării unor speranţe ce 
îi arătau că alţi oameni sunt fericiţi în fiecare zi. Fericirea lui se 
zdrobea fatal de prima ocazie şi sufletul i se îneca într-o 
amărăciune aproape organică. Unii scăpau în băutură cu tot 
sufletul lor, el nu reuşea decât să geamă muribund. 

Şi totuşi, simţea că ideea morţii îi străpunge creierul 
surescitat. Dorea să mai pătimească în trecut, ştia că ar mai fi 
putut  totuşi trăi, s-ar fi putut mişca, acum poate ar fi putut să 
se bucure. Era cumplit ceea ce trăia: o existenţă dusă în 
mizeria societăţii, chinuit de vini ce nu fuseseră ale lui şi totuşi 
nimic nu egala angoasa morţii. Subteranele oraşului, de fapt 
ale unei întregi societăţi se confundau cu propriile subterane 
mentale. Dar nici una nu era atât de adâncă asemenea, morţii. 
Încă un fior îl străbătu şi-i răsări un gând negru – viaţa lui nu 
fusese decât o continuă agonie fizică? Dacă toată viaţa 
stătuse în acel colţ şi îi trecuseră prin cap fragmentele unei 
minţi ce se descompunea patologic? I se părea că acum trăia 
cu adevărat. Amintirile cădeau ca nişte coji de pe sufletul lui. 
Brusc avu o clipă de luciditate: se văzu în mormânt, pământul 
se rostogolea peste el. Gustul de ţărână îl avea în gât. 
Apăsarea parcă trecea prin el şi încercă sentimentul 
descompunerii totale în haos. Auzi strigând pământul după 
fiinţa lui. Încearcă o violentă ridicare, dar pârghiile trupului se 
rupseră şi faţa îi lovi podeaua. Realiza slăbiciunea şi gândi la 
tensiunea din podeaua ce-l susţinea. Aştepta ca totul să se 
prăbuşească cu el şi în el. 

Un lucru, gândi că-i rămăsese. Dar luciditatea îi pieri 
subit şi iarăşi mintea i se confundă cu trupul schilodit. Gemu, şi 
câinele se ghemui mai mult în el. 

Nu ştia cât timp zăcuse, dar se trezi cu o durere în 
creier. Mâna i se crispă pe piept. Inima bătea speriată, ca un 
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ciocan, în pieptul lui uscat, ciocan ce-i făurise arhetip din 
resturi. 

Începea din nou să plângă cu sughiţuri. Lacrimile se 
amestecau cu praful pardoselii. Ochii lui uscaţi de lumina  
palidă a neonului prinseră din nou viaţă. Nu-şi putea mişca 
trupul, dar plânsul îi zguduia spasmodic fiinţa. Realiză ceea ce 
uitase: singurul lucru era să îmbrăţişeze  moartea. Lucid şi 
poate demn. O viaţă întreagă nu învăţase cum să accepte 
moartea, deşi se plimbase printre atingerile  ei. Atenţia i se 
concentrase în piept, în inimă. Plângea în continuare într-o 
părăsire de sine, ca un copil. Lacrimile i se amestecau în gură  
de parcă descompunerea începe din ochi. Trupul i se 
cutremură şi înţelese că poate asta trebuie să facă tot timpul, 
să plângă. O viaţă în lacrimi trebuia să ducă, ca un ascet al 
umilinţei. 

Aştepta moartea cu sete, o invoca şi i se oferi într-o 
voluptoasă deznădejde. O suscitare nervoasă puse stăpânire 
pe el, se ridică şi se prăbuşi cu toate forţele sleite. Se lasă 
moale şi simţi cum se contopeşte cu pământul. Mâinile i se 
chirciră. Dar moartea lui avea să fie anunţată de cel care i-a 
fost alături. Câinele, singurul martor al sfârşitului, urlă puternic 
când ultima picătură de viaţă se scurse din venele uscate ale 
cerşetorului. Parcă ar fi anunţat divinitatea să-şi deschidă 
braţele pentru un suflet chinuit, ce o viaţă întreagă a tânjit 
după o fărâmă de fericire. 
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Idiot este cuvântul derivat din elinescu „Idiotes” 

(persoană fără deprinderi profesionale, cetăţean neînrolat 
politic, individ) pe baza lexemului „odios” (propriu, personal). 
Varianta latinească „idiota” (persoană comună de rând) „a 
precedat sensul (persoană needucată, ignorată). 

Derivatul substantival „idioţie” datează din 1487 şi se 
presupune că are la bază termeni analogi „profet-profeţie”. 

De asemenea, cuvântul are multe derivate. „Idiot” a fost 
utilizat iniţial cu sensul „om de rând, persoană fără deprinderi 
profesionale”,dar şi, persoane cu deficienţe mentale incapabilă 
de raţionamente”. Refuzul de a participa la viaţa publică, în 
democraţia ateniană, era considerat idiot şi dezonorant. 
„Idioţii” erau priviţi ca având slabe raţionări politice. În timp, 
cuvântul „idiot” a deraiat semantic şi a obţinut conotaţiile 
egoismului, şi, prin acestea, ale stupidităţii. Semantica 
modernă foloseşte cuvântul „idiot” în contexte care descriu 
prostia sau absurditatea extremă şi simptomele acestora 
(rostiri sau acţiuni pe măsură). În psihologia modernă se 
foloseşte prin substanţe cu sintagma „retardare mentală 
profundă”. 

În jurisprudenţa americană, Codul Penal al statului 
California precizează că „idioţii” fac parte din cele şase tipuri 
de oameni care nu sunt capabili  de comiterea unor crime. În 
ianuarie 2007, legislativul american a promovat o rezoluţie 
care eludează cuvântul „idiot sau nebun”, dar îl parafrazează 
ca persoana căreia o curte de justiţie i-a adjudecat lipsa 
capacităţii de a înţelege actul de votare”, explicitare inclusă în 
Constituţia Statului New Jersey. 
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Doar câţiva scriitori celebri au folosit, în istoria literaturii 
moderne, „idioţi” ca protagonişti în romane, drame sau proză. 
De multe ori aceste personaje au rol de a proiecta sensuri 
alegorice. Faptul este observat în romanul ”Zgomotul şi furia” a 
lui Faulkner şi poemul „Băiatul idiot” al lui Wordsworth. În 
literatură, personajele „idioate” sunt confundate, uneori, cu 
nebuni şi sociopaţi. 

Odată cu interesul exploziv asupra „idioţiei” , manifestat 
de filmografia americană şi europeană, iar în anii 90 şi de 
confuziile susţinute de o istorie potenţial manipulată, imaginea 
publică a individului se metamorfozează; de fapt, se 
polimorfozează. ”Dilema” este reprezentată de subiecţi cu 
disabilităţi implicând identitatea naţională, masochismul, 
politicile sexuale şi / sau violenţă legitimă – ilegitimă, fiind 
proiectată în planul realităţii cotidiene dublate sau substituite 
de bâlbâieli audio-vizuale cu efect persuasiv. 

Nu trece săptămâna, fără să mă întreb de câteva ori pe 
zi: „Sunt idiot? Mai sunt mulţi ca mine?” 

Bună întrebare.  Am început să număr pe degetele 
mele boante, încercând să micşorez grupul idioţilor fără a 
folosi orice fel de mijloace  letale. Aşa m-am hotărât să 
întocmesc o listă. Desigur, aceasta nu va fi completă, dar voi 
încerca  să descopăr elementele flagrante. Intenţionez să o 
trimit pe Internet, probabil îmi va lua două zile, pentru 
publicare, sunteţi liberi să vă conectaţi pentru a transmite 
răspunsurile voastre, menţionând dacă există şi alţi descriptori 
pentru  identificarea idioţilor, neglijaţi, din păcate, de mintea 
mea ocupată cu nimicuri. În prima săptămână după lansare voi 
finaliza inventarul, în lista completă, a elementelor care 
identifică „idiotul”, formulând şi opţiunile partenerilor e chat. 

Din ziua următoare, voi fi capabil să figurez persoane, 
îndrumându-le către lista cu descriptori pentru a se 
autoevalua. 

Desigur, aşa mă scutesc pe mine de un travaliu „idiotic”. 
Aşadar, eşti un „idiot ” dacă: 
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1. tragi cu ochiul la teletipurile politicii de peste ocean, dar nu 
militez pentru ratificarea unei Constituţii Europene care, 
probabil, îţi salva existenţa; 

2. de plângi de un salariu mic, dar uiţi că nu ai plătit nici 
măcar pensionarul care îţi achită facturile la bănci; 

3. cântăreşti asupra faptului că femeile nu pot deveni preoţi, 
dar tot nevastă-ta face curat în casă; 

4. îţi cumperi un câine de companie pe care îl închizi în casă 
toată ziua şi te miri că îţi face mobila praf; 

5. te plângi despre mizeriile televizate, dar ai cumpărat 
televizoare pentru fiecare dormitor; 

6. te lauzi că lupţi pentru toleranţa interetnică, dar nu 
recunoşti că accepţi satisfăcut că toţi copii din clasa fiului 
tău sunt de naţionalitate română; 

7. te consideri o familistă dar îi permiţi fiicei tale să se 
îmbrace ca femeie de stradă; 

8. negi rolul psihiatriei în consilierea familială, dar ai avut, 
numai anul trecut, trei „atacuri” extraconjugale; 

9. te întrebi adesea ce ar face Dumnezeu pentru tine, dar în 
loc să citeşti  cărţile sfinte asculţi pălăvrăgelile  unui ins 
care molfăie un covrig în gingiile umede, spunându-ţi că, 
deh!, vine sfârşitul lumii; 

10. te plângi de rata şomajului, dar continui să plăteşti 0 de lei 
pentru umflatul unui cauciuc; 

11. lucrezi pentru stat sau guvern şi nu vomiţi de câte ori ţi se 
cere să acţionezi conform manualului de proceduri; 

12. mănânci numai carne pentru a nu te îngrăşa dar poţi să 
mori de arterioscleroză, în loc să mănânci mai puţin; 

13. cauţi un loc de parcare timp de o oră, în apropierea 
magazinului preferat, când îţi ia un minut de mers pe jos; 

14. lupţi împotriva acceptării avorturilor, dar îţi pedepseşti copii 
dacă ştii că iau contraceptive; 

15. conduci nebuneşte pe autostradă în timp ce copiii, pe 
bancheta din spate,  vizionează DVD-uri şi te întrebi de ce 
nu vorbesc cu tine, de ce nu mai citesc...,  



16. comanzi mâncare la drive-in, numai prin simpla indicare a 
numărului din listă; 

17. faci gălăgie împotriva acceptării jocurilor video cu aspecte 
violente, dar te uiţi ca nesătulul la ştirile de la ora 17.00; 

18. eşti indignat de arestarea a două femei de 80 de ani pentru 
nu ştiu ce conflict agrarian, dar postezi pe Internet imagini 
care ţin de pornografia infantilă; 

19. munceşte ca disperatul „workaholic” să întreţii clădirea în 
care îţi petreci zilele de lucru, dar pierzi toţi oamenii care 
muncesc  în ea; 

20. vorbeşti despre cultură organizaţională „de top” şi accepţi 
evenimente care fac deliciul „kitsch-ului”; 

21. vrei casa mare, maşină mare, câine mare, salariu mare, 
dar o dai la azil pe mama-mare; 

Lista rămâne deschisă..... 
22. Ah, să nu uit, eşti idiot, dar... te tratezi! 
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5. Calendar cultural-educativ 
 

 

IANUARIE 
 

• 1 ianuarie 1868: 140 ani de la naşterea lui Ioan Alexandru Brătescu-
Voineşti, om politic, scriitor şi academician, pentru o perioada 
vicepreşedinte al Academiei Române (1 ian. 1868 - 14 dec. 1946) 

• 1 ianuarie 1868: 140 ani de la naşterea lui George Murnu, istoric, poet, 
prozator, traducător si academician (1 ian. 1868 - 17 nov. 1957) 

• 1 ianuarie 1923: 85 ani de la naşterea lui Mihail Crama, poet si prozator (1 
ian. 1923 - 17 apr. 1994) 

• 1 ianuarie 1928: 80 ani de la moartea lui Valeriu Branişte, publicist, editor, om 
politic, profesor, memorialist si doctor în filozofie, membru în Consiliul Dirigent 
al Transilvaniei (1918-1920) şi unul dintre fondatorii universităţii din Cluj (22 
ian. 1869 - 1 ian. 1928) 

• 2 ianuarie 1928: 80 ani de la naşterea lui Tiberiu Olah, compozitor, laureat al 
Premiului George Enescu acordat de Academie si al Marelui Premiu al Uniunii 
Compozitorilor si Muzicologilor din România pentru întreaga activitate (2 ian. 
1928 - 2 oct. 2002) 

• 2 ianuarie 1933: 75 ani de la naşterea lui Ion Băieşu prozator si dramaturg (2 
ian. 1933 - 21 sept. 1992) 

• 3 ianuarie 1953: 55 ani de la naşterea lui Gabriel Dorobanţu, interpret de 
muzica uşoară 

• 4 ianuarie 1948: 60 ani de la apariţia, la Bucureşti, a revistei Flacăra 
• 5 ianuarie 1873: 135 ani de la naşterea lui Emil Gârleanu, scriitor, cel care a 

înfiinţat în 1909 Societatea Scriitorilor Români (5 ian. 1873 - 2 iul. 1914) 
• 8 ianuarie 1873: 135 ani de la naşterea lui Iuliu Maniu, avocat, academician, 

om politic, preşedinte al Partidului Naţional Român, apoi al Partidului Naţional 
Ţărănesc, prim-ministru în mai multe rânduri si opozant al regimului comunist 
(8 ian. 1873 - 5 feb. 1953) 

• 8 ianuarie 1928: 80 ani de la moartea lui Dumitru Georgescu-Kiriac, 
compozitor, dirijor, critic muzical, profesor, folclorist si autor al unor lucrări 
didactice în domeniul muzical; a fost fondator şi dirijor al cunoscutei societăţi 
corale Carmen (6 mart. 1866 - 8 ian. 1928) 

• 9 ianuarie 1908: 100 ani de la naşterea lui Simone de Beauvoir, scriitoare şi 
eseista franceza, reprezentanta a existenţialismului 

• 9 ianuarie 1998: 10 ani de la moartea Liei Manoliu, fosta sportivă, unica atletă 
din lume care a participat la 6 Olimpiade (25 apr. 1932 - 9 ian. 1998) 

• 10 ianuarie 1493: 515 ani de la naşterea lui Nicolaus Olahus, scriitor, istoric, 
mitropolit şi cronicar umanist (10 ian. 1493 - 17 ian. 1568) 

• 12 ianuarie 1933: 75 ani de la naşterea lui Constantin Bichescu, pictor 
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• 12 ianuarie 1983: 25 ani de la moartea lui Lucian Predescu, istoriograf, 
paleograf, bibliotecar, bibliograf-şef la Academia Română, scriitor şi publicist 
(27 iul. 1907 - 12 ian. 1983) 

• 13 ianuarie 1958: 50 ani de la moartea lui Dan Botta, poet şi eseist (26 sept. 
1907 - 13 ian. 1958) 

• 16 ianuarie 1838: 170 ani de la naşterea lui Franz Brentano, filozof neorealist 
german (16 ian. 1838 - 17 mart. 1917) 

• 17 ianuarie 1568: 440 ani de la moartea lui Nicolae Olahus, istoric, mitropolit 
şi cronicar umanist (10 ian. 1493 - 17 ian. 1568) 

• 17 ianuarie 1828: 180 ani de la naşterea lui Alexandru Cernat, general si 
ministru de război, unul dintre eroii Războiului de Independenţă din 1877-1878 
(17 ian. 1828 - 8 dec. 1893) 

• 17 ianuarie 1928: 80 ani de la desfăşurarea şedinţei de constituire a 
Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din ţara noastră, datorita căreia am 
putut avea, în România, primul post de radio (1 noiembrie 1928) 

• 18 ianuarie 1848: 160 ani de la naşterea lui Ioan Slavici, scriitor, publicist, 
academician şi director (1884-1890) al publicaţiei Tribuna din Sibiu (18 ian. 
1848 - 17 aug. 1925) 

• 19 ianuarie 1798: 210 ani de la naşterea lui Auguste Comte, filozof şi sociolog 
francez, unul dintre părinţii sociologiei (19 ian. 1798 - 5 sept. 1857) 

• 19 ianuarie 1828: 180 ani de la moartea lui Franz Peter Schubert, compozitor 
austriac, creatorul liedului modern (31 ian. 1797 - 19 ian. 1828) 

• 20 ianuarie 1928: 80 ani de la naşterea lui Dan P. Rădulescu, geolog, 
academician şi vicepreşedinte al Academiei Române 

• 20 ianuarie 1993: 15 ani de la moartea lui Audrey Hepburn, actriţa engleză (4 
mai 1929 - 20 ian. 1993) 

• 22 ianuarie 1788: 220 ani de la naşterea lui George Gordon Byron, lord poet 
englez (22 ian. 1788 - 1824) 

• 22 ianuarie 1928: 80 ani de la naşterea lui Mircea Horia Simionescu, scriitor 
• 23 ianuarie 1783: 225 ani de la naşterea lui Henri Beyle (Stendhal), scriitor 

francez, unul dintre creatorii romanului realist francez (23 ian. 1783 - 23 mart. 
1842) 

• 23 ianuarie 1853: 155 ani de la naşterea lui Vintilă C.A. Rosetti, om politic, 
publicist, memorialist, director din 1901 al „Monitorului oficial” şi conducător din 
1885 al ziarului „Românul” (23 ian. 1853 - 10 sept. 1916) 

• 25 ianuarie 1928: 80 ani de la naşterea lui Eduard A. Sevardnadze, om politic 
şi actualul preşedinte al Republicii Georgia (investit la 26 noiembrie 1995) 

• 25 ianuarie 1993: 15 ani de la înfiinţarea cotidianului Cronica Româna 
• 28 ianuarie 1853: 155 ani de la naşterea lui Jose Marti, poet, eseist si om 

politic cubanez, personalitate marcantă a literaturii universale (28 ian. 1853 - 
1895) 

• 29 ianuarie 1873: 135 ani de la naşterea lui Petre Bogdan, profesor 
universitar, chimist si academician, creator al învăţământului de chimie-fizică 
din România (29 ian. 1873 - 28 mart. 1944) 
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• 29 ianuarie 1918: 90 ani de la moartea lui Constantin I. Istrati, chimist, medic 
si academician, membru al mai multor societăţi ştiinţifice străine, cel ce a 
înfiinţat Societatea româna de ştiinţe (1890) (7 sept. 1850 - 29 ian. 1918) 

• 29 ianuarie 1953: 55 ani de la naşterea lui Mihai Lungeanu, actor, profesor 
universitar şi dramaturg, realizator de spectacole radiofonice, director de teatre 
şi laureat a numeroase premii UNITER 

• 31 ianuarie 1923: 85 ani de la naşterea Tiei (Ernestina) Peltz, graficiană 
• 31 ianuarie 1933: 75 ani de la moartea lui John Galsworthy, scriitor şi eseist 

englez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1932) (14 aug. 1867 - 31 
ian. 1933) 

 

FEBRUARIE 
 

• 1 februarie 1838: 170 ani de la naşterea lui Nicolae Gane, poet, prozator, 
avocat, om politic şi academician, fost preşedinte al Academiei Române (1 feb. 
1838 - 16 apr. 1916) 

• 1 februarie 1848: 160 ani de la naşterea lui Sava Hentia, pictor (1 feb. 1848 - 
1904) 

• 1 februarie 1938: 70 ani de la naşterea lui Constantin Popovici, sculptor, 
laureat în 1967 al Premiului UAP 

• 2 februarie 1868: 140 ani de la naşterea lui Constantin Rădulescu-Motru, 
filozof, psiholog, profesor universitar, publicist şi academician, preşedinte al 
Academiei Române în perioada 1938-1941 (2 feb. 1868 - 6 mart. 1957) 

• 2 februarie 1928: 80 ani de la apariţia, la Bucureşti, până în 1945, a revistei 
Bilete de papagal, sub direcţia lui Tudor Arghezi 

• 4 februarie 1883: 125 ani de la naşterea lui Ion C. Vissarion, scriitor (4 feb. 
1883 - 5 nov. 1951) 

• 5 februarie 1953: 55 ani de la moartea lui Iuliu Maniu, avocat, academician 
(din 1919) şi om politic, prim-ministru al ţării în mai multe rânduri (8 ian. 1873 - 
5 feb. 1953) 

• 6 februarie 1793: 215 ani de la moartea lui Carlo Goldoni, dramaturg italian 
(25 iul. 1707 - 6 feb. 1793) 

• 6 februarie 1908:  100 ani de la naşterea lui Geo Bogza, poet, prozator, 
publicist şi academician (fratele lui Radu Tudoran) (6 feb. 1908 - 14 sept. 1993) 

• 6 februarie 1933: 75 ani de la naşterea lui Sorin Holban, scriitor 
• 7 februarie 1978:  30 ani de la moartea lui Dimitrie Cuclin, compozitor, 

muzician, scriitor, filozof şi gânditor (1885 -        7 feb. 1978) 
• 9 februarie 1908: 100 ani de la naşterea lui Cicerone Theorescu, poet (9 feb. 

1908 - 17 feb. 1974) 
• 9 februarie 1923: 85 ani de la premieră, la Viena, a operetei Tara surâsului, 

de Frantz Lehar 
• 10 februarie 1388: 620 ani de la menţionarea, pentru prima oară, a oraşului-

cetate Suceava, viitoare capitală a statului feudal Moldova 
• 10 februarie 1933: 75 ani de la naşterea lui Victor Rebengiuc, actor 
• 10 februarie 1938: 70 ani de la naşterea lui Constantin Botoran, istoric şi 

publicist istoric 
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• 10 februarie 1968: 40 ani de la înfiinţarea Societăţii de Ştiinţe Istorice din 
România 

• 13 februarie 1883: 125 ani de la moartea lui Richard Wagner, compozitor, 
dirijor, dramaturg, scriitor, eseist şi teoretician de artă german (22 mai 1813 - 
13 feb. 1883) 

• 13 februarie 1893:  115 ani de la moartea Mariei Rosetti, scriitoare şi 
publicistă (1819 - 13 feb. 1893) 

• 14 februarie 1888: 120 ani de la inaugurarea Ateneului Român din Bucureşti 
• 14 februarie 1928:  80 ani de la naşterea lui Radu Cârneci, scriitor 
• 15 februarie 1838: 170 ani de la naşterea lui Eusebiu Popovici, protopop, 

profesor de teologie, academician şi custode al Bibliotecii Centrale a Bucovinei 
(pe care a şi organizat-o) (15 feb. 1838 - 28 sept. 1922) 

• 15 februarie 1933: 75 ani de la naşterea lui Iosif Sava, muzicolog, critic 
muzical şi realizator TV (15 feb. 1933 - 1999) 

• 16 februarie 1908: 100 ani de la naşterea lui Constantin Zamfir, folclorist (16 
feb. 1908 - 15 sept. 1987) 

• 17 februarie 1803:  205 ani de la naşterea lui Edgar Quinet, istoric şi filozof 
francez (17 feb. 1803 - 27 mart. 1875) 

•  18 februarie 1908: 100 ani de la naşterea lui Ion Mara, poet şi folclorist 
• 19 februarie 1473: 535 ani de la naşterea lui Nicolaus Copernicus Copernic, 

astronom polonez (19 feb. 1473 -   24 mai 1543) 
• 19 februarie 1633: 375 ani de la naşterea lui Miron Costin, logofăt, cronicar 

umanist, poet, moralist şi traducător, considerat primul nostru scriitor autentic 
prin intenţionalitate şi prin rezultate, el fiind autorul celebrei lucrări Letopiseţul 
Tarii Moldovei de la Aron Vodă încoace (1675) (19 feb. 1633 - dec. 1691) 

• 19 februarie 1878: 130 ani de la încheierea cunoscutului tratat de pace ruso-
turc de la San-Stefano, care consemna sfârşitul războiului ruso-româno-turc 
si recunoaşterea Independenţei României faţă de Imperiul Otoman 

• 21 februarie 1903: 105 ani de la naşterea lui Tudor Muşatescu, poet, prozator 
şi dramaturg (21 feb. 1903 - 4 nov. 1970) 

• 22 februarie 1788:  220 ani de la naşterea lui Arthur Schopenhauer, filozof 
german (22 feb. 1788 - 21 sept. 1860) 

• 22 februarie 1928: 80 ani de la naşterea lui Irinel Liciu (Lia Silvia Popa), 
prim-balerina a Operei Române, considerata cea mai mare balerina a tarii 
noastre din toate timpurile (a fost soţia poetului St. Augustin Doinas) (22 feb. 
1928 - 25 mai 2002) 

• 23 februarie 1863: 145 ani de la naşterea lui Gheorghe Marinescu, 
academician, profesor universitar si medic neurolog, fondator al Scolii 
româneşti de neurologie si primul din lume ce a utilizat cinematografia în 
cercetarea ştiinţifică (1898) (23 feb. 1863 - 14 mai 1938) 

• 24 februarie 1938: 70 ani de la naşterea lui Alexandru Surdu, filozof si 
academician 

• 25 februarie 1873: 135 ani de la naşterea lui Enrico Caruso, tenor italian (25 
feb. 1873 - 2 aug. 1921) 
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• 25 februarie 1943: 65 ani de la naşterea lui George Harrison, cântăreţ 
britanic, unul dintre membrii celebrei trupe de muzica pop-rock Beatles (25 
feb. 1943 - 30 nov. 2001) 

• 26 februarie 1838: 170 ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu, 
scriitor, filolog si folclorist (26 feb. 1838 - 25 aug. 1907) 

• 26 februarie 1923: 85 ani de la naşterea lui Ion Verdeş, filozof, sociolog, 
traducător, publicist, pedagog şi grafician 

• 27 februarie 1893: 115 ani de la moartea lui Grigore Brătianu, om politic, fost 
preşedinte al Ligii pentru unitatea culturală a Românilor (nepot de frate al lui 
Ion Brătianu) (1849 - 27 feb. 1893) 

• 27 februarie 1903: 105 ani de la naşterea lui Ion Irimescu, sculptor şi 
profesor, şef de catedră la mai multe şcoli şi institute de arte plastice 

• 28 februarie 1533: 475 ani de la naşterea lui Michel de Montaigne, scriitor şi 
filozof francez (28 feb. 1533 - 13 sept. 1592) 

• 28 februarie 1908: 100 ani de la naşterea lui Emanoil Haivas, scriitor, publicist 
şi profesor universitar 

• 28 februarie 1913: 95 ani de la naşterea lui Vida Geza, sculptor maghiar (28 
feb. 1913 - 11 mai 1980)  

 

MARTIE 
 

• 1 martie: Ziua Mondială a Protecţiei Civile 
• 1 martie: Ziua Mărţişorului 
• 1 martie 1788: 220 ani de la naşterea lui Gheorghe Asachi, cărturar, 

dramaturg, nuvelist, traducător, editor şi publicist (1 mart. 1788 - 12 nov. 1869) 
• 1 martie 1898: 110 ani de la naşterea lui Constantin Daicoviciu, istoric si 

arheolog (1 mart. 1898 - 27 mai 1973) 
• 1 martie 1923: 85 ani de la naşterea lui Donos Arcadie, scriitor şi actor 
• 4 martie 1678: 330 ani de la naşterea lui Antonio Vivaldi, compozitor şi 

violonist italian (4 mart. 1678 - 28 iul. 1741) 
• 4 martie 1918: 90 ani de la semnarea, la Buftea, a Tratatului Preliminar de 

Pace între România şi Puterile Centrale, pe baza căruia a fost definitivat 
Tratatul de Pace de la Bucureşti 

• 5 martie 1813: 195 ani de la naşterea lui Soren Kierkegaard, filozof şi filolog 
danez (5 mart. 1813 - 11 nov. 1866) 

• 5 martie 1953: 55 ani de la moartea lui Serghei Prokofiev, compozitor, dirijor 
şi pianist rus (23 apr. 1891 - 5 mart. 1953) 

• 6 martie 1818: 190 ani de la desfăşurarea festivităţii de inaugurare a Şcolii de 
la Sf. Sava din Bucureşti 

• 6 martie 1853: 155 ani de la premieră, la teatrul La Fenice din Veneţia, a 
celebrei opere în 3 acte Traviata, de Giuseppe Verdi 

• 8 martie: Ziua Internaţională a Femeii 
• 8 martie 1888: 120 ani de la naşterea lui Cornel Medrea, sculptor (8 mart. 

1888 - 25 iul. 1964) 
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• 9 martie 1848: 160 ani de la naşterea lui Gheorghe Panu, scriitor memorialist, 
om politic, ziarist şi avocat (9 mart. 1848 - 6 nov. 1910) 

• 9 martie 1888: 120 ani de la naşterea lui Dimitrie Iov, poet, prozator, publicist 
şi om politic (9 mart. 1888 - 1959) 

• 9 martie 1903: 105 ani de la moartea lui Iuliu Cezar Slavescu, poet (28 sept. 
1866 - 9 mart. 1903) 

• 10 martie 1833: 175 ani de la naşterea lui Dimitrie A. Sturdza-Miclausanu, 
istoric, om politic, publicist, ministru şi prim-ministru între 4 octombrie 1895 - 27 
decembrie 1908, membru şi preşedinte al Academiei Române si fost 
preşedinte al PNL si al Consiliului de Miniştri (10 mart. 1833 - 8 oct. 1914) 

• 10 martie 1938: 70 ani de la naşterea Corneliei Tăutu, compozitoare 
• 13 martie 1908: 100 ani de la naşterea lui Nicolae Agârbiceanu, compozitor 
• 13 martie 1918:  90 ani de la naşterea Cellei Dima, actriţa 
• 16 martie 1888:  120 ani de la naşterea lui Alexie (Alecu) Mateevici, poet şi 

preot (16 mart. 1888 - 13 aug. 1917) 
• 18 martie 1823: 185 ani de la naşterea lui Constantin D. Aricescu, poet, 

istoric, romancier şi publicist (18 mart. 1823 - 18 feb. 1886) 
• 18 martie 1858: 150 ani de la naşterea lui Rudolf Diesel, inginer german, 

inventatorul motorului ce-i poartă numele (18 mart. 1858 - 29 sept. 1913) 
• 18 martie 1973: 35 ani de la moartea lui Demostene Botez, poet, prozator, 

publicist, academician şi avocat, fost preşedinte al Uniunii Scriitorilor (2 iul. 
1893 - 18 mart. 1973) 

• 19 martie 1873: 135 ani de la naşterea lui Ioan I. Livescu, scriitor, publicist şi 
actor (19 mart. 1873 - 7 feb. 1944) 

• 19 martie 1933: 75 ani de la naşterea lui Constantin Dinulescu, actor 
• 20 martie: Ziua Internaţională a Francofoniei 
• 20 martie 1828: 180 ani de la naşterea lui Henrik Ibsen, dramaturg norvegian 

(20 mart. 1828 - 23 mai 1906) 
• 21 martie: Ziua Internaţională de Lupta pentru Eliminarea Discriminării 

Rasiale 
• 21 martie 1928: 80 ani de la naşterea lui Valentin Gheorghiu, pianist si 

compozitor 
• 22 martie:  Ziua Mondială a Apei 
• 22 martie 1908: 100 ani de la naşterea lui Gheorghe O. Lupaşcu, parazitolog, 

academician, publicist, profesor si rector al Institutului de Medicină din 
Timişoara între 1946 -1952, membru corespondent al Societăţii de Patologie 
exotica din Paris, expert al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru malarie (22 
mart. 1908 - 1979) 

• 22 martie 1943: 65 ani de la premiera filmului O noapte furtunoasa, după I.L. 
Caragiale, cu Radu Beligan şi Alexandru Giugaru în rolurile principale, regia 
fiind semnată de Jean Georgescu 

• 23 martie: Ziua Mondială a Meteorologiei 
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• 25 martie 1813: 195 ani de la naşterea lui Cezar Bolliac, scriitor şi publicist, 
primul poet social român şi primul arheolog român (va urma apoi Al. 
Odobescu), militant pentru unirea Principatelor Române şi participant la 
Revoluţia din 1848 (25 mart. 1813 - 25 feb. 1881) 

• 26 martie 1913: 95 ani de la moartea lui Panait Cerna, poet şi traducător (25 
sept. 1881 - 26 mart. 1913) 

• 26 martie 1918: 90 ani de la moartea lui Claude Debussy, compozitor francez 
(22 iul. 1862 - 26 mart. 1918) 

• 26 martie 1923: 85 ani de la naşterea lui Valentin Lipatti, scriitor, traducător şi 
diplomat (26 mart. 1923 - 25 mart. 1999) 

• 26 martie 1953: 55 ani de la naşterea lui Mihai Coman, scriitor, publicist, 
profesor universitar si doctor în filologie (1984), decan al Facultatii de 
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din Univ. Bucureşti între 1990-1998  

• 27 martie: Ziua Mondiala a Teatrului 
• 28 martie 1868: 140 ani de la naşterea lui Maxim Gorki, scriitor rus, membru 

de onoare al Academiei Ruse de Ştiinţe din 1902 şi preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor Sovietici din 1934 (28 mart. 1868 - 18 iun. 1936) 

• 28 martie 1888: 120 ani de la naşterea lui Alexandru Kiriţescu, dramaturg, 
publicist şi traducător (28 mart. 1888 - 9 apr. 1961) 

• 28 martie 1903: 105 ani de la naşterea lui Alexandru Demetriad, pianist 
român 

• 28 martie 1943: 65 ani de la moartea lui Serghei Vasilievici Rahmaninov, 
compozitor, pianist şi dirijor rus de renume mondial (1 apr. 1873 - 28 mart. 
1943) 

• 29 martie 1878: 130 ani de la naşterea Elenei Farago (Elena Paximide), 
poetă (29 mart. 1878 – ian. 1954) 

• 29 martie 1908: 100 ani de la naşterea lui Virgil Carianopol, poet (29 mart. 
1908 - 6 apr. 1984) 

• 30 martie 1923: 85 ani de la naşterea lui Viorel Cosma, muzicolog 
• 30 martie 1938: 70 ani de la naşterea lui Tudor Ghideanu, filozof şi eseist 
• 30 martie 1993: 15 ani de la moartea lui Edgar Papu, filozof, filolog, estetician, 

eseist, istoric al artelor şi al culturii, profesor universitar, traducător şi publicist, 
laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor (1973) şi al Premiului Special al Uniunii 
Scriitorilor (1978) (13 sept. 1908 - 30 mart. 1993) 

• 31 martie 1933: 75 ani de la naşterea lui Nichita Stănescu, poet (31 mart. 
1933 - 13 dec. 1983)  

 

APRILIE 
 

• 1 aprilie 1873: 135 ani de la naşterea lui Serghei Vasilievici Rahmaninov, 
compozitor, pianist şi dirijor rus de renume mondial (1 apr. 1873 - 28 mart. 
1943) 

• 1 aprilie 1888: 120 ani de la naşterea lui Mircea Florian, filozof (1 apr. 1888 - 
1960) 

• 2 aprilie: Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii 
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• 5 aprilie 1908: 100 ani de la naşterea lui Herbert von Karajan, dirijor, regizor 
şi şef de orchestră austriac 

• 5 aprilie 1908: 100 ani de la naşterea lui Bette Davis, actriţă americană (5 apr. 
1908 - 6 oct. 1989) 

• 5 aprilie 1928: 80 ani de la naşterea lui Ioan Ursu, fizician, academician şi 
profesor universitar, membru al Academiei Române 

• 5 aprilie 1933: 75 ani de la naşterea lui Romulus Vulpescu, poet, prozator şi 
traducător 

• 5 aprilie 1943: 65 ani de la moartea lui Tony Bulandra, actor (13 mart. 1881 - 
5 apr. 1943) 

• 7 aprilie: Ziua Mondiala a Sănătăţii 
• 8 aprilie 1848: 160 ani de la moartea lui Gaetano Donizetti, compozitor italian 

(29 nov. 1797 - 8 apr. 1848) 
• 8 aprilie 1913: 95 ani de la moartea lui Panait Cerna, scriitor (25 sept. 1881 - 8 

apr. 1913) 
• 8 aprilie 1973: 35 ani de la moartea lui Pablo Picasso, pictor spaniol (25 oct. 

1881 - 8 apr. 1973) 
• 12 aprilie: Ziua Mondiala a Aviaţiei si Cosmonauticii 
• 13 aprilie 1743: 265 ani de la naşterea lui Thomas Jefferson, politician 

american, al treilea preşedinte al S.U.A. (1801-1809) şi principalul autor al 
declaraţie de independenţă a S.U.A. (13 apr. 1743 - 4 iul. 1826) 

• 13 aprilie 1913: 95 ani de la înfiinţarea, la Bucureşti, a Academiei de Înalte 
Studii Comerciale si Industriale, prima instituţie de învăţământ superior 
economic din România, în prezent Academia de Studii Economice (A.S.E.) 

• 13 aprilie 1938: 70 ani de la naşterea Cătălinei Buzoianu, regizoare 
• 14 aprilie 1943: 65 ani de la naşterea actriţei Rodica Mandache 
• 16 aprilie 1923: 85 ani de la moartea lui Constantin Dimitrescu-Iaşi, 

estetician, filozof, profesor universitar şi director al Bibliotecii Centrale 
Universitare între anii 1898-1910 (25 feb. 1849 - 16 apr. 1923) 

• 18 aprilie: Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor 
• 18 aprilie 1848: 160 ani de la desfăşurarea, la Blaj, a primei adunări a 

românilor din Transilvania, în cadrul căreia s-a hotărât sa se convoace, 
pentru 3 mai, Marea Adunare Naţională 

• 19 aprilie 1848: 160 ani de la naşterea lui Calistrat Hogaş, poet, prozator, 
publicist şi profesor de limba şi literatură româna, laureat post-mortem în 1922 
al Premiului Societăţii Scriitorilor Români (19 apr. 1848 - 28 aug. 1917) 

• 20 aprilie 1828: 180 ani de la naşterea lui Carol Davilla, medic (20 apr. 1828 - 
26 aug. 1884) 

• 20 aprilie 1968: 40 ani de la moartea lui Adrian Maniu, poet şi dramaturg, 
membru corespondent al Academiei Române (7 feb. 1891 - 20 apr. 1968) 

• 22 aprilie: Ziua Internaţională a Planetei Pământ 
• 23 aprilie: Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor 
• 23 aprilie 1938: 70 ani de la naşterea lui Marin Radu Mocanu, scriitor si istoric 
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• 25 aprilie 1933: 75 ani de la moartea lui Mina Minovici, medic legist şi 
farmacist (30 apr. 1858 - 25 apr. 1933) 

• 26 aprilie: Ziua Mondială a Informaţiei 
• 26 aprilie 1963: 45 ani de la moartea lui Vasile Voiculescu, poet, prozator şi 

publicist (27 nov. 1884 - 26 apr. 1963) 
• 28 aprilie 1893: 115 ani de la moartea lui Emmanuel Protopopescu-Pache, 

avocat, om politic conservator şi editor, primar al Bucureştiului între 25 aprilie 
1888-15 decembrie 1891 şi prefect al Poliţiei Bucureşti între 5 mai-3 noiembrie 
1876 (12 ian. 1845 - 28 apr. 1893) 

• 28 aprilie 1908: 100 ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor Români, al 
cărei prim preşedinte a fost Cincinat Pavelescu 

• 29 aprilie: Ziua Internaţională a Dansului 
• 29 aprilie 1868: 140 ani de la înfiinţarea Filarmonicii Române din Bucureşti, 

astăzi Filarmonica George Enescu 
• 29 aprilie 1918: 90 ani de la moartea lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, 

prozator, dramaturg, orator şi om politic (12 apr. 1858 - 29 apr. 1918) 
• 30 aprilie 1883: 125 ani de la naşterea lui Jaroslav Hasek, scriitor ceh (30 apr. 

1883 - 3 ian. 1923) 
• 30 aprilie 1883: 125 ani de la moartea lui Edouard Manet, pictor francez (23 

ian. 1832 - 30 apr. 1883) 
• 30 aprilie 1933: 75 ani de la moartea Annei Elizabeth Noailles (Principesa 

Brâncoveanu), scriitoare franceza de origine franceză (15 nov. 1876 - 30 apr. 
1933)  

 

MAI 
 

• 1 mai: Ziua Internaţională a Muncii 
• 1 mai 1923: 85 ani de la naşterea lui Ion Popescu-Gopo, actor, desenator, 

regizor, scenarist si realizator de filme de animaţie (1 mai 1923 - 29 nov. 1989) 
• 1 mai 1928: 80 ani de la naşterea lui Ion Ianosi, filozof şi estetician 
• 2 mai 1933: 75 ani de la naşterea lui Nicolae G. Iorga, pictor 
• 3 mai: Ziua Mondiala a Libertatii Presei 
• 3 mai 1848: 160 ani de la adoptarea, de către românii ardeleni, în cadrul Marii 

Adunări Naţionale de la Blaj, a programului revoluţiei române din Transilvania, 
intitulat Petitiunea Naţională 

• 3 mai 1933: 75 ani de la naşterea lui George Constantin, actor (3 mai 1933 - 
30 apr. 1994) 

• 4 mai: Ziua Europeana a Persoanelor cu Handicap 
• 5 mai: Ziua Europei 
• 5 mai 1813: 195 ani de la naşterea lui Soren Kierkegaard, filozof danez (5 

mai 1813 - 11 nov. 1855) 
• 5 mai 1898: 110 ani de la naşterea lui Dimitrie Gheorghe Dinicu, violoncelist 

si pedagog, fost director al Conservatorului bucureştean (5 mai 1898 - 5 feb. 
1964) 
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• 5 mai 1933: 75 ani de la moartea lui Ernest Juvara, medic chirurg, anatomist 
şi profesor de anatomie descriptiva (1906-1912) la Facultatea de Medicina din 
Iaşi (14 mai 1870 - 5 mai 1933) 

• 5 mai 1948: 60 ani de la moartea lui Sextil Puşcariu, poet, publicist, 
memorialist, editor, academician, istoric literar, filolog şi profesor universitar (4 
ian. 1877 - 5 mai 1948) 

• 6 mai 1938: 70 ani de la moartea lui Octavian Goga, poet, dramaturg, 
publicist, om politic şi academician, prim-ministru al României între 1937-1938, 
laureat a numeroase premii, dintre care amintim Premiul Naţional pentru 
poezie (1924), devenind şi doctor honoris cauza al Universităţii din Cluj (20 
mart. 1881 - 6 mai 1938) 

• 6 mai 1943: 65 ani de la naşterea lui Laurentiu Ulici, critic literar, fost 
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România (6 mai 1943 - 16 nov. 2000) 

• 7 mai 1833: 175 ani de la naşterea lui Johannes Brahms, compozitor, pianist 
şi dirijor german (7 mai 1833 - 3 apr. 1897) 

• 7 mai 1933: 75 ani de la naşterea Silviei Popovici, actriţa (7 mai 1933 - 16 
sept. 1993) 

• 7 mai 1933: 75 ani de la moartea lui Ştefan Dimitrescu, pictor si desenator 
(18 ian. 1886 - 7 mai 1933) 

• 8 mai: Ziua Mondială a Crucii Roşii 
• 9 mai: Ziua Uniunii Europene 
• 9 mai 1918: 90 ani de la moartea lui George Coşbuc, poet (20 sept. 1866 - 9 

mai 1918) 
• 9 mai 1928: 80 ani de la moartea lui Constantin Dimitrescu, compozitor si 

violonist (7 mart. 1847 - 9 mai 1928) 
• 12 mai: Ziua Internationala a Adolescentilor 
• 12 mai 113: 1895 ani de la inaugurarea, la Roma, într-un forum nou construit, 

a Columnei lui Traian, opera atribuită lui Apollodor din Damasc 
• 13 mai 1938: 70 ani de la naşterea lui Ludovic Spiess, tenor român, fost 

Ministru al Culturii 
• 15 mai: Ziua Internaţională a Familiei 
• 15 mai 1838: 170 ani de la naşterea lui Nicolae Grigorescu, pictor (15 mai 

1838 - 21 iul. 1907) 
• 15 mai 1873: 135 ani de la moartea lui Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Tarii 

Româneşti între 1859-1866, sub a cărui conducere s-a realizat Unirea 
Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859 (20 mart. 1820 - 15 mai 1873) 

• 15 mai 1938: 70 ani de la moartea lui Gheorghe Marinescu, academician, 
profesor universitar si medic neurolog de renume mondial, fondator al scolii 
româneşti de neurologie si primul din lume ce a utilizat cinematografia în 
cercetarea ştiinţifică (1898) (23 feb. 1863 - 15 mai 1938) 

• 17 mai: Ziua Muzeului Satului Românesc 
• 17 mai: Ziua Mondială a Protecţiei Mediului  
• 17 mai: Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor 
• 17 mai 1908: 100 ani de la naşterea lui Sigismund Toduţă, compozitor, 

muzicolog si profesor la Conservatorul din Cluj 
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• 18 mai: Ziua Internaţională a Muzeelor 
• 18 mai 1928: 80 ani de la naşterea lui Domokos Geza, scriitor, ziarist şi om 

politic maghiar de naţionalitate română 
• 20 mai 1388: 620 ani de la prima menţionare documentară a oraşului 

Râmnicu Vâlcea 
• 20 mai 1913: 95 ani de la naşterea lui Ion Dumitrescu, compozitor, dirijor, 

muzicolog şi profesor de muzica, fost preşedinte al Uniunii Compozitorilor (20 
mai 1913 - 6 sept. 1996) 

• 20 mai 1988: 20 ani de la moartea Anei Aslan, academician şi medic 
specialist în geriatrie, unul dintre pionierii gerontologiei medicale mondiale şi 
inventator al medicamentului „gerovital” (1 ian. 1897 - 20 mai 1988) 

• 22 mai 1813: 195 ani de la naşterea lui Richard Wagner, compozitor, dirijor, 
dramaturg, scriitor, eseist şi teoretician de artă german (22 mai 1813 - 13 feb. 
1883) 

• 24 mai 1543: 465 ani de la moartea lui Nicolaus Copernicus Copernic, 
astronom polonez (19 feb. 1473 - 24 mai 1543) 

• 24 mai 1908: 100 ani de la naşterea lui Fory Etterle, actor român (24 mai 
1908 - 16 sept. 1983) 

• 24 mai 1913: 95 ani de la naşterea lui Anghel Rugina, economist american de 
origine română, membru de onoare al Academiei Române 

• 24 mai 1923: 85 ani de la naşterea lui Ion Caraion, poet, eseist şi traducător 
(24 mai 1923 - 21 iul. 1986) 

• 25 mai 1883: 125 ani de la moartea lui Ciprian Porumbescu, compozitor şi 
violonist (2 oct. 1853 - 25 mai 1883 

• 25 mai 1933: 75 ani de la naşterea lui Eugen Simion, scriitor, critic literar, 
conferenţiar universitar si academician, fost preşedinte al Academiei Române 

• 25 mai 1938: 70 ani de la naşterea Mariei Slatinaru-Nistor, soprana 
• 28 mai 1913: 95 ani de la naşterea lui George Macovescu, scriitor 
• 28 mai 1963: 45 ani de la moartea lui Ion Agârbiceanu, scriitor, membru al 

Academiei Române (12 sept. 1882 - 28 mai 1963) 
• 31 mai: Ziua Geniştilor Români  
• 31 mai: Ziua Mondială Fără Tutun 
• 31 mai 1883: 125 ani de la naşterea lui Onisifor Ghibu, cărturar, istoric, 

scriitor, editor, academician, doctor în filozofie si om politic (31 mai 1883 - 31 
oct. 1972)  

 

IUNIE 
 

• 1 iunie: Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor 
• 1 iunie 1838: 170 ani de la naşterea lui George Lahovari, geograf şi scriitor (1 

iun. 1838 - 13 iun. 1909) 
• 4 iunie 1928: 80 ani de la naşterea lui Valentin Teodorian, tenor 
• 5 iunie 1898: 110 ani de la naşterea lui Federico Garcia Lorca, poet şi 

dramaturg spaniol (5 iun. 1898 - 19 aug. 1936) 
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• 7 iunie 1848: 160 ani de la naşterea lui Paul Gauguin, pictor francez (7 iun. 
1848 - 8 mai 1903) 

•  8 iunie 1938: 70 ani de la moartea lui Ovid Densusianu, poet, critic si istoric 
literar (29 dec. 1873 - 8 iun. 1938) 

• 10 iunie: Ziua Paraşutiştilor Români 
• 10 iunie 1853: 155 ani de la naşterea lui Ioan Pop-Reteganul, folclorist, poet 
şi traducător (10 iun. 1853 - 3 apr. 1905) 

• 11 iunie 1848: 160 ani de la declanşarea Revoluţiei Române de la 
Bucureşti, în urma căreia domnul Ţării Româneşti, Gheorghe Bibescu (1842-
1848), a fost nevoit sa semneze Constituţia şi să recunoască guvernul 
revoluţionar 

• 11 iunie 1943: 65 ani de la naşterea lui Grigore Arbore, poet 
• 12 iunie 1923: 85 ani de la promulgarea Legii pentru educaţie fizică, prima 

de acest fel din România, tot atunci înfiinţându-se Institutul Naţional de 
Educaţie Fizică şi Sport 

• 14 iunie 1818: 190 ani de la naşterea lui Vasile Alecsandri, poet, prozator si 
dramaturg (14 iun. 1818 - 22 aug. 1890) 

• 15 iunie 1843: 165 ani de la naşterea lui Edward Grieg, compozitor, pianist si 
dirijor norvegian, întemeietorul scolii muzicale norvegiene (15 iun. 1843 - 4 
sept. 1907) 

• 15 iunie 1848: 160 ani de la hotărârea, de către Adunarea naţională a 
românilor bănăţeni de la Lugoj, de a înfiinţa armata populara româna în 
frunte cu Eftimie Murgu, introduce limba română şi recunoaşte naţiunea 
română 

• 15 iunie 1848: 160 ani de la decretarea, de către guvernul revoluţionar de la 
Bucureşti, a înfiinţării steagului naţional: roşu, galben şi albastru, cu 
deviza Dreptate şi Frăţie înscrisa pe el 

• 15 iunie 1893: 115 ani de la naşterea lui Ion Marin Sadoveanu, poet, 
dramaturg şi romancier (15 iun. 1893 - 2 feb. 1964) 

• 15 iunie 1898: 110 ani de la naşterea lui Federico Garcia Lorca, poet şi 
prozator spaniol (15 iun. 1898 - 19 aug. 1936) 

• 17 iunie 1473: 535 ani de la încheierea, de către călugărul şi miniaturistul 
Nicodim de la Mânastirea Neamţ, a lucrării Tetraevanghelul de la Humor, 
vestită pentru că adăposteşte în paginile sale, printre miniaturi, portretul 
domnitorului moldovean Ştefan cel Mare 

• 19 iunie 1623: 385 ani de la naşterea lui Blaise Pascal, matematician, fizician 
şi filozof francez (19 iun. 1623 - 19 aug. 1662) 

• 20 iunie 1913: 95 ani de la naşterea lui Aurel Baranga, poet şi dramaturg (20 
iun. 1913 - 10 iun. 1979) 

• 21 iunie 1848: 160 ani de la apariţia poeziei Un răsunet, de Andrei Mureşanu, 
cunoscuta sub titlul Deşteaptă-te, române!, actualul imn al ţării noastre 

• 21 iunie 1943: 65 ani de la naşterea lui Andrei Şerban, regizor 
• 21 iunie 1988: 20 ani de la moartea lui George Ivaşcu, critic, istoric literar şi 

publicist (22 iul. 1911 - 21 iun. 1988) 
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• 22 iunie 1913: 95 ani de la moartea lui Ştefan Octavian Iosif, scriitor şi 
traducător (11 oct. 1875 - 22 iun. 1913) 

• 22 iunie 1963: 45 ani de la moartea Mariei Tanase, cântăreaţa de muzică 
populară (25 sept. 1913 - 22 iun. 1963) 

• 24 iunie 1818: 190 ani de la naşterea lui Ion Ionescu de la Brad, economist şi 
statistician (24 iun. 1818 - 31 dec. 1851) 

• 24 iunie 1918: 90 ani de la naşterea lui Georges Voinescu, pictor, desenator, 
caricaturist, scenograf, actor şi libretist 

• 24 iunie 1988: 20 ani de la moartea lui Mihai Beniuc, poet, prozator, 
dramaturg, eseist şi traducător (20 nov. 1907 - 24 iun. 1988) 

• 25 iunie 1928: 80 ani de la naşterea lui Şerban Papacostea, istoric şi 
academician 

• 25 iunie 1988: 20 ani de la moartea lui Şerban Cioculescu, critic şi istoric 
literar (7 sept. 1902 - 25 iun. 1988) 

• 26 iunie: Ziua Internaţională Împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de 
Droguri  

• 26 iunie: Ziua Tricolorului Naţional Român  
• 26 iunie: Ziua Internaţională a O.N.U. în sprijinul victimelor torturii  
• 27 iunie 1893: 115 ani de la naşterea lui Ion Marin Sadoveanu, poet, 

prozator, eseist si dramaturg (27 iun. 1893 - 2 feb. 1964) 
• 28 iunie 1873: 135 ani de la moartea lui Andrei Şaguna, mitropolit ortodox al 

Transilvaniei, membru al Societăţii Academice Române (1 ian. 1809 - 28 iun. 
1873) 

• 28 iunie 1918: 90 ani de la semnarea, la Versailles (Franţa), a Tratatului de 
pace dintre Antanta şi Germania 

• 28 iunie 1938: 70 ani de la moartea lui Andrei P. Butunoiu, general, scriitor şi 
publicist, membru al Asociaţiei Cultul Patriei (28 mart. 1871 - 28 iun. 1938) 

• 29 iunie 1873: 135 ani de la naşterea lui Petre Antonescu, arhitect, membru 
al Academiei Române (29 iun. 1873 - 22 apr. 1965)  

 

IULIE 
 

• 1 iulie: Ziua Mondială a Arhitecturii 
• 1 iulie 1878: 130 ani de la încheierea Congresului de pace de la Berlin, ce a 

recunoscut, prin încheiere de tratat, independenţa României şi drepturile ei 
asupra teritoriilor Dobrogei, sudului Basarabiei (cu judeţele Cahul, Bolgrad şi 
Ismail) şi Insulei Şerpilor 

• 2 iulie: Ziua Internaţională a Ziaristului Sportiv 
• 2 iulie 133: 1875 ani de la descoperirea, în ruinele castrului roman de la 

Gherla, a unei diplome militare a împăratului Hadrian, care cuprindea prima 
menţiune a Daciei Porolissensis 

• 2 iulie 1893: 115 ani de la naşterea lui Demostene Botez, poet, prozator, 
publicist si avocat (2 iul. 1893 - 18 mart. 1973) 

• 2 iulie 1908: 100 ani de la inaugurarea cursurilor de vara ale celebrei 
Universităţi populare de la Vălenii de Munte, organizate şi conduse de N. 
Iorga, ele desfăşurându-se până în anul 1943 
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• 4 iulie 1923: 85 ani de la naşterea lui Haralamb Zincă, scriitor 
• 6 iulie 1923: 85 ani de la naşterea lui Constantin Bălăceanu-Stolnici, scriitor, 

academician şi profesor doctor 
• 7 iulie 1923: 85 ani de la naşterea lui Constantin Lucaci, sculptor, laureat al 

Premiului U.A.P. pe 1973 pentru artă monumentală 
• 7 iulie 1923: 85 ani de la naşterea lui Liviu Ciulei, actor, regizor, scenograf, 

arhitect şi academician, distins cu Premiul de Excelenţă la Galele Uniter – 
2001 

• 8 iulie 1933: 75 ani de la naşterea Brânduşei Zaiţa Silvestru, actriţa şi 
profesoara la UNATC, laureata în 2002 a Premiului Special UNITER pentru 
teatrul de păpuşi 

• 8 iulie 1968: 40 ani de la moartea lui Petre Pandrea, eseist, publicist, jurist si 
filozof (26 iun. 1904 - 8 iul. 1968) 

• 9 iulie 1943: 65 ani de la naşterea Margaretei Pâslaru, interpreta de muzica 
uşoară 

• 10 iulie 1873: 135 ani de la naşterea lui Ion Th. Simionescu, geolog şi 
paleontolog, membru şi preşedinte al Academiei Române (1942-1944), 
fondatorul, împreună cu Petru Bogdan, a Revistei ştiinţifice (10 iul. 1873 - 1 
ian. 1944) 

• 10 iulie 1948: 60 ani de la naşterea lui Alexandru D. Duţu, istoric, doctor în 
ştiinţe şi artă militară şi militar (col. în rezervă), laureat al Premiului Academiei 
Române (1985) 

• 11 iulie: Ziua Mondială a Populaţiei 
• 12 iulie 1933: 75 ani de la naşterea lui Alexandru Ivasiuc, scriitor (12 iul. 1933 

- 4 mart. 1977) 
• 14 iulie 1923: 85 ani de la inaugurarea Academiei de Drept Internaţional de 

la Haga 
• 15 iulie 1858: 150 ani de la introducerea, în Principatul Moldovei, a sistemului 

de plată a scrisorilor prin francare cu mărci poştale, atunci punându-se în 
circulaţie prima serie a celebrelor mărci Cap de bour 

• 15 iulie 1908: 100 ani de la naşterea lui Valentin Al. Georgescu, istoric, 
membru al Academiei Române 

• 15 iulie 1948: 60 ani de la naşterea lui Nicolae Dabija, poet, publicist, eseist şi 
traducător basarabean 

• 16 iulie 1928: 80 ani de la moartea lui Roald Amundsen, explorator polar 
norvegian, cuceritorul Polului Sud (1872 - 16 iul. 1928) 

• 16 iulie 1933: 75 ani de la naşterea lui Gheorghe Cozorici, actor (16 iul. 1933 
- 1993) 

• 16 iulie 1943: 65 ani de la moartea lui Eugen Lovinescu, scriitor şi critic literar 
(31 oct. 1881 - 16 iul. 1943) 

• 16 iulie 1993: 15 ani de la moartea lui Traian Cosovei, poet, prozator şi 
reporter (21 mart. 1921 - 16 iul. 1993) 

• 18 iulie 1868: 140 ani de la naşterea lui Miron Cristea, om politic, primul 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925-1939), membru în cadrul regentei 
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în timpul primei domnii a regelui Mihai I şi prim-ministru al României în 1938-
1939 (18 iul. 1868 - 1939) 

• 19 iulie 1923: 85 ani de la naşterea lui Constantin Toiu, prozator şi eseist 
• 19 iulie 1993: 15 ani de la moartea lui Jean Negulesco, regizor (1900 - 19 iul. 

1993) 
• 20 iulie: Ziua Aviaţiei Române 
• 20 iulie 1943: 65 ani de la naşterea lui Adrian Paunescu, scriitor, publicist şi 

om politic 
• 21 iulie 1808: 200 ani de la naşterea lui Simion Barnutiu, istoric, estetician şi 

om politic, unul dintre conducătorii Revoluţiei Române de la 1848 din 
Transilvania (21 iul. 1808 - 16 mai 1864) 

• 21 iulie 1898: 110 ani de la naşterea lui Ernest Miller Hemingway, scriitor 
american (21 iul. 1898 - 2 iul. 1961) 

• 23 iulie: Ziua Presei Militare Române 
• 25 iulie 1958: 50 ani de la naşterea lui Varujan Vosganian, om politic şi 

economist român de origine armeană,  
• 28 iulie 1848: 160 ani de la desfăşurarea Adunării populare de pe Câmpia 

Libertăţii (Filaret), unde s-a ales o locotenenţă domnească formată din N. 
Golescu, I.H. Rădulescu şi Ch. Tell 

• 28 iulie 1913: 95 ani de la încheierea Tratatului de pace de la Bucureşti 
dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria şi Turcia, în urma căruia 
Cadrilaterul revine României 

• 29 iulie: Ziua Imnului Naţional al României  
 
 

AUGUST 
 
 

• 1 august: Ziua Veteranilor de Război Români 
• 1 august 1473: 535 ani de la atestarea documentară a oraşului Zalău (jud. 

Salaj) 
• 1 august 1933: 75 ani de la naşterea lui Constantin Turturica, scriitor 
• 1 august 1948: 60 ani de la naşterea Emiliei Dobrin, actriţă 
• 1 august 1948: 60 ani de la naşterea lui Titus Vâjeu, prozator 
• 4 august 1938: 70 ani de la naşterea Rodicăi Popescu-Bitanescu, actriţă 
• 4 august 1948: 60 ani de la naşterea Cezarei Dafinescu, actriţă 
• 5 august: Ziua Presei Române 
• 13 august 1893: 115 ani de la naşterea lui Constantin Brăiloiu, 

etnomuzicolog, compozitor şi membru corespondent al Academiei Române (13 
aug. 1893 - 1958) 

• 13 august 1928: 80 ani de la naşterea lui Ion Lancranjan, scriitor şi publicist 
(13 aug. 1928 - 4 mart. 1991) 

• 13 august 1953: 55 ani de la naşterea Micaelei Caracas, actriţă 
• 15 august: Ziua Marinei Române 
• 15 august 1903: 105 ani de la naşterea lui Ştefan Milcu, medic endocrinolog, 

biolog, antropolog si academician, prim-rector al Academiei Române între 
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1955-1963, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale (1969) si Doctor 
Honoris Causa al Univ. din Rennes si Budapesta (1969) (15 aug. 1903 - 1998) 

• 15 august 1948: 60 ani de la naşterea lui Lucian Avramescu, poet şi publicist 
• 18 august 1883: 125 ani de la naşterea lui Mihai D. Ciuca, medic şi 

academician (18 aug. 1883 - 20 feb. 1969) 
• 19 august 1828: 180 ani de la naşterea lui Ioan Raţiu, om politic, unul dintre 

autorii „Memorandumului” de la 1892 al românilor transilvăneni către curtea 
imperială de la Viena (19 aug. 1828 - 4 dec. 1902) 

• 19 august 1983: 25 ani de la moartea lui Octav Onicescu, profesor, 
academician şi matematician de renume mondial (20 aug. 1892 - 19 aug. 
1983) 

• 21 august 1723: 285 ani de la moartea lui Dimitrie Cantemir, scriitor, filozof, 
istoric, umanist si academician, fost domnitor al Moldovei şi cel mai de seamă 
cărturar din perioada veche a literaturii române care, după ce a scris 
Descrierea Moldovei, a fost ales membru al Academiei din Berlin (1714) (26 
oct. 1673 - 21 aug. 1723) 

• 21 august 1798: 210 ani de la naşterea lui Jules Michelet, istoric si eseist 
francez (21 aug. 1798 - 9 feb. 1874) 

• 23 august 1943: 65 ani de la naşterea lui Mircea Iorgulescu, publicist, critic şi 
istoric literar 

• 23 august 1948: 60 ani de la naşterea lui Andrei Pleşu, istoric, critic de artă, 
lector, profesor, filozof şi scriitor, fost ministru al Culturii şi al Externelor  

• 24 august 1868: 140 ani de la moartea lui Costache Negruzzi, poet si 
prozator (1808 - 24 aug. 1868) 

• 25 august 1868: 140 ani de la naşterea lui Arthur Verona, pictor (25 aug. 
1868 - 26 mart. 1946) 

• 25 august 1873: 135 ani de la naşterea Luciei Sturdza-Bulandra, actriţă (25 
aug. 1873 - 19 sept. 1961) 

• 27 august 1903: 105 ani de la naşterea lui Miron Nicolescu, om de ştiinţă, 
matematician si academician, preşedinte al Academiei Române între 1966-
1974 şi membru al mai multor academii străine (27 aug. 1903 - 1974) 

• 27 august 1928: 80 ani de la naşterea lui Mircea Zaciu, istoric si critic literar 
(27 aug. 1928 - 21 mart. 2000) 

• 28 august 1828: 180 ani de la naşterea lui Lev Nicolaevici Tolstoi, scriitor rus 
(28 aug. 1828 - 7 nov. 1910) 

• 29 august 1943: 65 ani de la naşterea lui Ion Dan Erceanu, artist plastic, 
director general al Bibliotecii Naţionale Române 

• 30 august 1698: 310 ani de la apariţia, la Iaşi, a lucrării Divanul sau Gâlceava 
înţeleptului cu lumea sau Gindetul sufletului cu trupul, de Dimitrie 
Cantemir, prima scriere filozofică românească  

 

SEPTEMBRIE 
 

• 1 septembrie 1908: 100 ani de la naşterea lui Ion I. Alexandrescu, poet, 
folclorist, dirijor şi animator cultural de teatru (1 sept. 1908 - 16 apr. 1981) 
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• 3 septembrie 1928: 80 ani de la naşterea lui Ion Druta, eseist, prozator şi 
dramaturg 

• 7 septembrie 1993: 15 ani de la moartea lui Eugen Barbu, poet, prozator şi 
eseist (20 feb. 1924 - 7 sept. 1993) 

• 13 septembrie: Ziua Pompierilor Militari Români 
• 13 septembrie 1848: 160 ani de la participarea pompierilor conduşi de Pavel 

Zăgănescu la lupta din Dealul Spirii, împotriva oştirii otomane conduse de 
Fuad Efendi 

• 13 septembrie 1908: 100 ani de la naşterea lui Edgar Papu, eseist, istoric al 
artelor şi culturii, profesor universitar, traducător şi publicist, laureat al 
Premiului Uniunii Scriitorilor (1973) şi al Premiului Special al Uniunii Scriitorilor 
(1978) (13 sept. 1908 - 30 mart. 1993) 

• 13 septembrie 1913: 95 ani de la moartea lui Aurel Vlaicu, pilot şi inginer 
constructor de avioane, unul dintre pionierii aviaţiei mondiale (6 nov. 1882 - 13 
sept. 1913) 

• 14 septembrie 1853: 155 ani de la naşterea lui Radu Rosetti, scriitor, publicist, 
istoric, om politic şi arhivar în Ministerul de Externe, delegat român în comisiile 
pentru revizuirea graniţelor spre Bulgaria şi Rusia (14 sept. 1853 - 12 feb. 
1926) 

• 14 septembrie 1938: 70 ani de la naşterea lui Horia Bernea, pictor, fost 
director al Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti (14 sept. 1938 - 4 dec. 
2000) 

• 17 septembrie 1863: 145 ani de la moartea lui Alfred de Vigny, poet si 
prozator francez (27 mart. 1797 - 17 sept. 1863) 

• 17 septembrie 1888: 120 ani de la moartea Iuliei Haşdeu, poeta (2 nov. 1869 
- 17 sept. 1888) 

• 17 septembrie 1983: 25 ani de la moartea lui Horia Lovinescu, dramaturg (28 
aug. 1917 - 17 sept. 1983) 

• 22 septembrie 1768: 240 ani de la moartea lui Ioan Inochentie Micu (Klein), 
episcop, militant pentru drepturile românilor ardeleni (24 iun. 1700 - 22 sept. 
1768) 

• 22 septembrie 1873: 135 ani de la naşterea lui Dimitrie Pompeiu, 
matematician şi academician (22 sept. 1873 - 1954) 

• 22 septembrie 1888: 120 ani de la naşterea lui Dumitru Ghiata, pictor, laureat 
al Premiului de Stat (22 sept. 1888 - 3 iul. 1972) 

• 22 septembrie 1938: 70 ani de la naşterea lui Augustin Buzura, scriitor şi 
academician 

• 23 septembrie 1948: 60 ani de la naşterea lui George Mihaiţă, actor, ziarist si 
editor, director al Teatrului de Comedie din Bucureşti 

• 25 septembrie 1913: 95 ani de la naşterea Mariei Tănase, cântăreaţa de 
muzica populara (25 sept. 1913 - 22 iun. 1963) 

• 26 septembrie 1898: 110 ani de la naşterea lui George Gershwin, compozitor, 
pianist şi dirijor american (26 sept. 1898 - 11 iul. 1937) 
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• 27 septembrie: Ziua Mondiala a Turismului 
• 27 septembrie 1903: 105 ani de la naşterea lui Alexandru Ciucurencu, pictor 
şi profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române (27 sept. 
1903 - 1977) 

• 27 septembrie 1933: 75 ani de la naşterea lui Grigore Hagiu, poet (27 sept. 
1933 - 13 feb. 1985) 

• 30 septembrie 1908: 100 ani de la naşterea lui David Fiodorovici Oistrach, 
violonist si pedagog rus (30 sept. 1908 - 1974)  
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OCTOMBRIE 
 

• 1 octombrie: Ziua Internaţională a Persoanelor de Vârsta a Treia  
• 1 octombrie: Ziua Internaţională a Muzicii 
• 2 octombrie 1853: 155 ani de la naşterea lui Ciprian Porumbescu, compozitor 

(2 oct. 1853 - 25 mai 1883) 
• 2 octombrie 1978: 30 ani de la moartea lui Ştefan Odobleja, medic, creatorul 

ciberneticii (13 oct. 1902 - 2 oct. 1978) 
• 3 octombrie 1938: 70 ani de la moartea lui Alexandru Averescu, mareşal, 

publicist, academician si om politic, ministru al mai multor portofolii în diverse 
guverne şi prim-ministru de mai multe ori, consilier de coroana şi erou naţional 
(9 mart. 1859 - 3 oct. 1938) 

• 4 octombrie 1873: 135 ani de la naşterea lui Gheorghe Titeica, matematician 
si academician (4 oct. 1873 - 5 feb. 1939) 

• 4 octombrie 1933: 75 ani de la naşterea lui Gheorghe Astaloş, poet si 
dramaturg, fondator al „teatrului intruziunii” 

• 4 octombrie 1943: 65 ani de la naşterea lui Florian Pittiş, actor, cântăreţ şi 
realizator TV 

• 5 octombrie: Ziua Mondiala a Educatorilor 
• 5 octombrie 1993: 15 ani de la moartea lui Dumitru Staniloaie, preot, teolog şi 

academician (16 nov. 1903 - 5 oct. 1993) 
• 6 octombrie 1923: 85 ani de la naşterea lui Dragoş Morărescu, sculptor, 

pictor, gravor şi arhitect 
• 6 octombrie 1933: 75 ani de la naşterea Vasilicăi Tastaman, actriţă 
• 7 octombrie 1408: 600 ani de la prima atestare documentară a oraşului 

Cernăuţi, făcută printr-un hrisov domnesc emis de Alexandru cel Bun, aceasta 
zi devenind în timp ziua oraşului Cernăuţi 

• 8 octombrie 1878: 130 ani de la intrarea triumfală a Armatei Române pe 
Podul Mogoşoaiei din Bucureşti, după victoria din Războiul de Independenţă 
(1877-1878), de atunci artera numindu-se Calea Victoriei 

• 8 octombrie 1878: 130 ani de la intrarea oficială în componenţa României a 
teritoriilor Dobrogei şi Deltei Dunării 

• 8 octombrie 1923: 85 ani de la naşterea lui Ion Voicu, violonist, directorul 
Filarmonicii George Enescu (8 oct. 1923 - 1996) 

• 9 octombrie: Ziua Mondiala a Poştei 
• 10 octombrie 1813: 195 ani de la naşterea lui Giuseppe Verdi, compozitor 

italian (10 oct. 1813 - 27 ian. 1901) 
• 11 octombrie 1888: 120 ani de la naşterea lui Iorgu Iordan, lingvist, filolog, 

istoric literar, memorialist, academician şi om de ştiinţă emerit, laureat al 
Premiului de Stat în 1954 si 1956 (11 oct. 1888 - 20 sept. 1986) 

• 11 octombrie 1938: 70 ani de la naşterea lui Dan Piţa, regizor 
• 11 octombrie 1983: 25 ani de la moartea lui Elie Carafoli, savant, profesor, 

conferenţiar, profesor de aviaţie şi inginer, autor de lucrări în domeniul aviaţiei 
(15 sept. 1901 - 11 oct. 1983) 
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• 13 octombrie 1858: 150 ani de la naşterea lui Take Ionescu, avocat, om politic 
si prim-ministru între 1921-1922 (13 oct. 1858 - 22 iun. 1922) 

• 15 octombrie: Ziua Internaţională a Nevăzătorilor 
• 15 octombrie 1608: 400 ani de la naşterea lui Evangelista Torricelli, fizician şi 

matematician italian, inventatorul unui barometru intrat în istorie cu denumirea 
de „tubul lui Torricelli” (15 oct. 1608 - 25 oct. 1647) 

• 16 octombrie 1993: 15 ani de la moartea Irinei Răchiteanu-Şirianu, actriţă (2 
sept. 1920 – 16 oct. 1993) 

• 16 octombrie 1998: 10 ani de la moartea Leopoldinei Bălănuţă, actriţă (10 
dec. 1934 - 16 oct. 1998) 

• 18 octombrie 1918: 90 ani de la constituirea Consiliului Naţional Român 
Central, organism ce va conduce pregătirea Marii Adunări Naţionale de la 
Alba-Iulia de la 1 Decembrie 1918 

• 18 octombrie 1918: 90 ani de la înfiinţarea Societăţii Simfonice George 
Enescu din Iaşi 

• 20 octombrie 1638: 370 ani de la încheierea construcţiei Mânăstirii 
Căldaruşani, ctitorie a domnitorului Tarii Româneşti, Matei Basarab (1632-
1654) 

• 21 octombrie 1833: 175 ani de la naşterea lui Alfred Bernhard Nobel, inginer, 
inventator şi savant suedez (21 oct. 1833 - 10 dec. 1896) 

• 21 octombrie 1923: 85 ani de la naşterea lui Mihai Gafiţa, scriitor (21 oct. 
1923 - 4 mart. 1977) 

• 21 octombrie 1933: 75 ani de la naşterea lui Ion Dichiseanu, actor 
• 24 octombrie: Ziua Internaţională a Naţiunilor Unite 
• 4 octombrie 1863: 145 ani de la moartea lui Andrei Mureşanu, poet, eseist şi 

traducător, autorul poeziei Un răsunet, devenita imnul naţional al României, 
Deşteaptă-te, române! (16 nov. 1816 - 24 oct. 1863) 

• 25 octombrie: Ziua Armatei Române 
• 26 octombrie 1673: 335 ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, istoric, 

filozof, cărturar umanist si scriitor, domnitor al Moldovei între 1710-1711 si 
membru al Academiei din Berlin din 1714 (26 oct. 1673 - 21 aug. 1723) 

• 28 octombrie 1688: 320 ani de la începutul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu în Ţara Românească 

• 28 octombrie 1918: 90 ani de la moartea lui Constantin Giurescu, istoric (20 
aug. 1875 - 28 oct. 1918) 

• 30 octombrie 1858: 150 ani de la naşterea lui Duiliu Zamfirescu, scriitor, 
traducător, publicist, academician şi diplomat (30 oct. 1858 - 3 iun. 1922) 

• 31 octombrie: Ziua Internaţională a Marii Negre  
 

NOIEMBRIE 
 

• 1 noiembrie 1928: 80 ani de la difuzarea primelor emisiuni radiofonice în 
România 

• 3 noiembrie: Ziua Vânătorilor de Munte Români 

 62



• 3 noiembrie 1923: 85 ani de la naşterea lui Dan Berindei, istoric, membru şi 
preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Române 

• 7 noiembrie 1913: 95 ani de la naşterea lui Albert Camus, scriitor francez, 
laureat al Premiului Nobel pentru Literatura pe anul 1957 (7 nov. 1913 - 4 iun. 
1960) 

• 7 noiembrie 1923: 85 ani de la naşterea lui Paul Georgescu, jurnalist, eseist, 
profesor, prozator şi critic literar (7 nov. 1923 - 25 sept. 1989) 

• 7 noiembrie 1983: 25 ani de la moartea lui Ion Jalea, sculptor (19 mai 1887 - 7 
nov. 1983) 

• 8 noiembrie 1928: 80 ani de la naşterea lui Dumitru Micu, critic şi istoric literar 
• 9 noiembrie 1933: 75 ani de la naşterea lui Lucian Pintilie, regizor 
• 10 noiembrie: Ziua Artileriei Române 
• 10 noiembrie 1483: 525 ani de la naşterea lui Martin Luther, reformator 

religios, fondator al Bisericii Luterane (10 nov. 1483 - 18 feb. 1546) 
• 10 noiembrie 1508: 500 ani de la apariţia, din iniţiativa lui Radu cel Mare, a 

Liturghierului slavon, tipărit de călugărul Macarie, prima carte tipărită în Ţara 
Românească 

• 10 noiembrie 1688: 320 ani de la încheierea tiparirii Bibliei în limba română, 
textul fiind definitivat din iniţiativa lui Şerban Cantacuzino, domn al Ţării 
Româneşti (1678-1688) 

• 10 noiembrie 1768: 240 ani de la naşterea lui Costachi Veniamin, mitropolit al 
Moldovei şi Sucevei (10 nov. 1768 - 1846) 

• 10 noiembrie 1873: 135 ani de la moartea Matildei Pascali, actriţă (1840 - 10 
nov. 1873) 

• 11 noiembrie 1928: 80 ani de la naşterea lui Mircea Mureşan, regizor 
• 13 noiembrie 1868: 140 ani de la moartea lui Gioacchino Rossini, compozitor 

italian, reprezentant al bel-cantoului (29 feb. 1792 - 13 nov. 1868) 
• 13 noiembrie 1888: 120 ani de la moartea lui Ion Câmpineanu, om politic, fost 

primar al Capitalei (1 oct. 1841 - 13 nov. 1888) 
• 13 noiembrie 1888: 120 ani de la moartea lui Vlad Georgescu, istoric, 

politolog, profesor şi publicist, fost director al postului de radio Europa Libera, 
secţia română (29 oct. 1937 - 13 nov. 1988) 

• 15 noiembrie 1868: 140 ani de la naşterea lui Emil Racoviţă, biolog (15 nov. 
1868 - 19 nov. 1947) 

• 15 noiembrie 1918: 90 ani de la emiterea, de către Congresul general al 
Bucovinei, a unei hotărâri prin care se realiza unirea acestui teritoriu cu 
România 

• 16 noiembrie 1903: 105 ani de la naşterea lui Dumitru Stăniloaie, preot, 
teolog şi academician (16 nov. 1903 - 5 oct. 1993) 

• 16 noiembrie 1923: 85 ani de la naşterea lui Alexandru Tanase, filozof şi 
eseist (16 nov. 1923 - 27 mart. 1994) 

• 16 noiembrie 1948: 60 ani de la naşterea lui Ion Cristoiu, scriitor şi publicist 
• 17 noiembrie: Ziua Internaţională a Studenţilor 
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• 19 noiembrie 1923: 85 ani de la naşterea Monicăi Lovinescu, eseistă şi critic 
literar 

• 21 noiembrie: Ziua Mondială a Televiziunii 
• 21 noiembrie 1918: 90 ani de la naşterea lui Eugen Todoran, istoric literar şi 

profesor universitar (21 nov. 1918 - 9 aug. 1997) 
• 21 noiembrie 1923: 85 ani de la naşterea lui Nicolae Corneanu, mitropolitul 

Banatului, membru de onoare al Academiei Române 
• 23 noiembrie: Ziua Economiştilor Români 
• 23 noiembrie 1918: 90 ani de la naşterea lui Constantin Galeriu, profesor de 

teologie si preot-paroh al Bisericii Silvestru din Bucureşti 
• 25 noiembrie 1863: 145 ani de la naşterea lui Ioan C. Cantacuzino, medic, 

bacteriolog si savant, fondator al scolii româneşti de microbiologie şi medicină 
experimentală (25 nov. 1863 - 14 ian. 1934) 

• 27 noiembrie 1818: 190 ani de la naşterea lui Aron Pumnul, lingvist şi filolog 
(27 nov. 1818 - 24 ian. 1866) 

• 28 noiembrie 1973: 35 ani de la moartea lui Martha Bibescu, prozatoare (28 
ian. 1889 - 28 nov. 1973) 

 

DECEMBRIE 
 

• 1 decembrie: Ziua Naţională a României 
• 3 decembrie: Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap 
• 4 decembrie 1798: 210 ani de la moartea lui Luigi Galvani, fizician, biolog, 

medic si profesor universitar italian, unul dintre fondatorii electricităţii ca ştiinţă 
(9 sept. 1737 - 4 dec. 1798) 

• 4 decembrie 1883: 125 ani de la naşterea lui Nicolae Cartojan, profesor şi 
istoric literar (4 dec. 1883 - 20 dec. 1944) 

• 6 decembrie 1893: 115 ani de la naşterea lui Dan Badarau, filozof (6 dec. 
1893 - 1968) 

• 7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviatiei Civile 
• 8 decembrie: Ziua Constituţiei Române 
• 8 decembrie 1893: 115 ani de la moartea lui Alexandru Cernat, general si 

ministru de război (17 ian. 1828 - 8 dec. 1893) 
• 9 decembrie 1878: 130 ani de la naşterea lui Emil Hatieganu, jurist si om 

politic (9 dec. 1878 - 1959) 
• 10 decembrie: Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 
• 10 decembrie 1858: 150 ani de la moartea lui Eufrosin Poteca, cărturar si 

filozof (1785 - 10 dec. 1858) 
• 10 decembrie 1948: 60 ani de la adoptarea, de către O.N.U., a Declaraţiei 

Universale a Drepturilor Omului 
• 11 decembrie 1803: 205 ani de la naşterea lui Hector Berlioz, muzicolog 

francez, unul dintre corifeii romantismului muzical (11 dec. 1803 - 8 mart. 1869) 
• 11 decembrie 1918: 90 ani de la naşterea lui Alexander Soljenitân, romancier 

si istoric rus 
• 11 decembrie 1993: 15 ani de la moartea Elvirei Popescu, actriţă (10 mai 

1896 - 11 dec. 1993) 

 64



• 12 decembrie 1933: 75 ani de la naşterea lui Viorel Marginean, pictor şi 
scenograf, laureat al U.A.P. pentru pictura în 1966 

• 12 decembrie 1983: 25 ani de la moartea lui Amza Pellea, actor (7 apr. 1931 - 
12 dec. 1983) 

• 13 decembrie: Ziua Tipografilor Români 
• 14 decembrie 1918: 90 ani de la naşterea lui Radu Beligan, actor 
• 15 decembrie 1888: 120 ani de la naşterea Cellei Delavrancea, pianistă şi om 

de cultură (15 dec. 1888 - 1991) 
• 15 decembrie 1948: 60 ani de la naşterea lui Cornel Nistorescu, publicist si 

director al ziarului „Evenimentul zilei” 
• 17 decembrie 1893: 115 ani de la naşterea lui Dumitru Bagdasar, medic, 

ministru al Sănătăţii între anii 1945-1946 (17 dec. 1893 - 15 iul. 1946) 
• 18 decembrie 1993: 15 ani de la moartea lui Gheorghe Cozorici, actor (16 iul. 

1930 - 18 dec. 1993) 
• 20 decembrie 1768: 240 ani de la naşterea lui Veniamin Costache, poet, 

cărturar şi traducător (20 dec. 1768 - 18 dec. 1846) 
• 29 decembrie 1873: 135 ani de la naşterea lui Ovid Densusianu, poet, critic şi 

istoric literar (29 dec. 1873 - 9 iun. 1938) 
• 29 decembrie 1928: 80 ani de la naşterea lui Nicolae Tic, scriitor şi publicist 

(24 dec. 1928 - 12 mart. 1992) 
• 31 decembrie 1903: 105 ani de la naşterea lui Ilarie Voronca, poet, traducător 
şi publicist (31 dec. 1903 - 5 apr. 1946) 

• 31 decembrie 1968: 40 ani de la moartea lui Sabin V. Dragoi, compozitor şi 
folclorist, membru corespondent al Academiei Române şi director al Institutului 
de Folclor din Bucureşti între 1950-1968 (6 iun. 1894 - 31 dec. 1968) 
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