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MOTTO:

„Dacă brusc ai devenit pentru 
cineva un om RĂU, atunci i-ai 
făcut prea mult BINE“

 

Lev TOLSTOI

 

„Spre știința prietenilor 
și cunoscuților mei,
dar în special 
detractorilor din presă, 
universitate și 
parlament“

Anghel Stanciu

(1828 - 1910)
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„Viața poate fi înțeleasă 
doar privind în urmă, 

dar poate fi trăită 
doar privind înainte“
Søren Aabye Kierkegaard

(1813 - 1855)
Filosof, scriitor și teolog danez
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Profesor Anghel Stanciu - La 70 de ani 
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UN OM AL ȘTIINȚEI 
ȘI AL CETĂȚII 

Domnul profesor Stanciu, rămâne, însă, în primul 

rând, dascăl în domeniul geotehnicii și fundațiilor, unde a 

reușit să creeze o școală științifică perenă, continuată de 

doctoranzii și mai tinerii săi colegi din departament. 

Lucrările sale despre geotehnică și fundații, care 

însumează câteva mii de pagini, sunt lucrări de referință 

în domeniu. 

La mulți ani, 
domnule profesor Anghel STANCIU! 

Fie ca Dumnezeu să vă ofere multă sănătate, 

bucurii, împliniri și dragoste din partea celor 

care vă înconjoară! 

prof.univ.em.dr.ing. Adrian BADEA 
Președintele Academiei Oamenilor de Știință din România
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LAUDATIUM 
Domnului prof. univ. emeritus dhc.dr.ing. ANGHEL STANCIU 

 
ărbătorim astăzi, pe prof.univ. emeritus, dhc.dr., ing. Anghel 
Stanciu, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și 
membru al Academiei  de Științe Agricole și Silvice „Gh. Ionescu 
Șișești“. E considerat nu doar membru fondator al A.O.S.R., ci chiar 

unul dintre ctitorii structurii sale actuale, la vârsta de 70 de ani. 
Chiar dacă psalmistul David consideră că: 
„10. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen, zilele anilor noștri 

sunt șaptezeci de ani; 
11. Iar de vor fi în putere optzeci de ani și ce este mai mult decât 

aceștia, osteneală și durere” (Psalmul 89). 
Are dreptate psalmistul în felul său de a gândi, însă pentru a aprecia cu 

adevărat vârsta omului trebuie să mai ținem seama de două aspecte: de 
inteligența umană și de realizările din scurta sa viață. 

Marele poet național Mihai Eminescu a trăit doar 39 de ani, însă ne-a 
lăsat drept moștenire o operă complexă pe care alți oameni, chiar dotați 
intelectual n-ar putea s-o egaleze nici măcar în 100 de ani. 

Privindu-l pe sărbătoritul nostru ne întrebăm: de unde atâta putere de 
muncă, de dăruire în profesiune și în viață, de unde o asemenea capacitate 
de creație și de persuasiune la un singur om care, pe măsura realizărilor de 
excelență din viața sa, a fost încercat și de grave tulburări trupești, care i- 
au pus viața în pericol, dar pe care le-a depășit ajutat fiind de priceperea 
unor mari taumaturgi. 

Un munte de om, atrăgător, cu o inteligență nativă intelectuală și socială 
și cu un șarm aparte, sărbătoritul nostru a ajuns la vârsta senectuții pe 
palierul cel mai înalt al capacităților omenești, fiind în aceeași măsură 
profesor universitar de înaltă ținută academică, inginer apreciat, care și-a 
asigurat nu doar fundația pregătirii sale profesionale, ci și fundațiile marilor 
construcții inginerești, la propriu și la figurat (prin tratatele sale științifice) 
cercetător recunoscut pe plan național și internațional, domnia sa este și un 
politician rarisim pentru perioada postdecembristă. 

Desigur că este greu, chiar foarte greu să vorbești astăzi de clasa politică 
din România și de realizările sale. Dar, dacă vom urmări cu atenție mersul 
evenimentelor vom întâlni și oameni de înaltă ținută morală, care au vegheat 
asupra unor interese ale țării și ale neamului nostru; domnul politician Anghel 
Stanciu este unul dintre aceștia. 

A reușit să candideze și să câștige nu mai puțin de șase mandate 
succesive de deputat de Iași (1992 - 2016) și să fie deosebit de activ, 
proiectele sale de legi fiind reușite parlamentare, cu precădere în domeniul 
învățământului și în mod special pentru învățământul superior. 

În calitate de Președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport al Camerei Deputaților, în perioada 1996-2005, domnia sa a reușit să 
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 creeze strategii benefice pentru dezvoltarea învățământului românesc și să 
obțină, pe cale parlamentară alocarea de resurse corespunzătoare pentru 
asigurarea bazei materiale necesare învățământului modern. Prin 
tenacitatea sa și prin calitățile sale de iscusit om politic a reușit să obțină, 
prin legile propuse și votate în Parlament, mărirea salariilor cadrelor 
didactice cu 50% respectiv 100% pentru profesori universitari și, ceea ce 
este deosebit de important, a fost artizanul prevederii din legea Educației 
privind alocarea a 6% din PIB pentru învățământ. 

Activitatea parlamentară a domniei sale a fost impresionantă: s-a 
implicat cu hotărâre, dar și cu mult tact diplomatic în concretizarea a nu 
mai puțin de 53 de propuneri legislative, 227 de luări de cuvânt în plenul 
celor două camere și a realizat 39 de declarații politice apreciate de 
parlamentari. 

Dedicarea permanentă a Profesorului Anghel Stanciu în promovarea 
învățământului românesc este recunoscută la cel mai înalt nivel, primind din 
partea Președintelui României Ordinul Național „Serviciu Credincios” în grad 
de Cavaler pentru merite deosebite în activitatea științifică și didactică, 
pentru modernizarea și promovarea reformei în învățământ, în 2002, precum 
și Ordinul Național „Serviciu Credincios” în grad de Cavaler pentru merite 
deosebite în activitatea parlamentară, în 2004. 

Profesorul Eugen Holban consideră că viața domnului prof.univ.dr. inginer 
Anghel Stanciu ar putea fi sintetizată astfel: 

- 1949 – ursitoarele au hotărât: îl facem inginer constructor; 
- 1972 – anul în care a ieșit din tunelul studiilor și a început urcușul pe 

versantul ingineriei geotehnice; 
- 2008 – s-a consolidat, are factorul peste 1, primește Premiul Academiei; 
- 2016 – a devenit un zid de sprijin, primește premiul Academiei 

Oamenilor de Știință.  
- 2021 – a devenit o structură de sprijin, primește premiul ASAS 

„Gh. Ionescu – Șișești“ 
Noi considerăm că la zămislirea sa ursitoarele nu s-au putut înțelege în 

ceea ce privește alegerea unei meserii și a unor calități și fiecare l-a înzestrat 
cu anumite împliniri, să fie: profesor emeritus, inginer constructor, om de 
știință, academician, politician, familist devotat, om de spirit și om de 
omenie. 

Nu vom putea analiza aici împlinirile de excelență din toate aceste 
domenii, vom încerca însă să menționăm doar unele dintre ele. 

Așa cum am mai prezentat, domnia sa este membru fondator al AOSR, 
dar și un adevărat ctitor al structurii actuale a acestei instituții academice, 
prin folosirea cu iscusință a legilor existente, dar și prin inițierea unor legi 
favorabile în calitatea sa de Președinte al Comisiei pentru învățământ, 
știință, tineret și sport al Camerei Deputaților. 

Tenacitatea și inteligența nativă l-au ajutat să devină învingător în lupta 
crâncenă și susținută dusă împotriva celor care se opuneau, din motive greu 
de înțeles, reînființării AOSR, creată, încă din 1935-1936. Devenit, în 2007, 
Președinte al Filialei Iași a AOSR a reușit, prin relațiile excelente pe care le 
avea cu conducerea Universității Tehnice ”Gh. Asachi”, să obțină un sediu 
onorant pentru o instituție academică.  
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Prin calitățile manageriale ale domniei sale și spiritul și unitatea 
membrilor Filialei a reușit să realizeze unul dintre cele mai reușite și 
funcționale sedii ale acestei Academii. 

 Filiala din Iași, una dintre cele mai mari din țară, desfășoară o 
activitate cu adevărat academică. Alături de contribuțiile științifice ale 
membrilor, de zecile de lucrări științifice publicate în reviste științifice cu 
impact ISI, evidențiem și seria conferințelor academice ținute de membrii 
Filialei și inițierea de a oferi noilor membri posibilitatea de a prezenta 
colegilor și celor interesați din mediul universitar ieșean, realizările de o 
viață în domeniul activității științifice și didactice. În felul acesta Filiala își 
face tot mai mult prezența în viața Iașului universitar, și nu numai, aceste 
acțiuni fiind prezentate publicului prin diferite posturi de televiziune. 

Activitatea didactică și cea științifică a domnului prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu se împletesc în mod armonios; acumulările intelectuale i-au servit la 
aprofundarea studiilor inginerești și la dezvoltarea unor direcții de 
cercetare, pe de o parte, iar pe de altă parte, rezultatele cercetărilor și a 
realizărilor practice inginerești au fost valorificate în activitatea didactică. 
Este suficient să răsfoiești Tratatul de Fundații, vol. I. Fizica și mecanica 
pământului, de 1600 pagini, publicat în 2006 la Editura Tehnică, volum care 
a primit, în 2008, Premiul Academiei Române  „Anghel Saligny”, pentru a-
ți da seama ceea ce înseamnă pentru un cadru didactic academic îmbinarea 
teoriei cu practica și mai ales pentru ilustrarea unor aspecte teoretice prin 
propriile realizări științifice. 

Acest Tratat, reprezintă o adevărată Biblie pentru specialiștii care 
lucrează în domeniul fundațiilor. 

Cel de al doilea volum: Fundații, vol. II, Investigarea terenului de 
fundare, publicat în Editura Tehnică reușește să realizeze întregul, primind 
premiul „Herman Oberth” al Academiei Oamenilor de Știință, Secția 
Științe Tehnice, în anul 2016. 

Cel de al treilea volum din seria Fundații a primit premiul Academiei 
de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești. 

Ar fi fost suficient ca aceste trei volume să-l înscrie pe autor și pe 
colaboratorii săi în galeria marilor profesori și oameni de știință ai neamului 
nostru. Nu putem însă să nu menționăm și celelalte 18 de cursuri universitare 
și îndrumătoare, în colaborare, puse la îndemâna studenților și a 
specialiștilor din domeniu, cele 216 lucrări științifice publicate în prestigioase 
reviste din țară și din străinătate, 71 contracte de cercetare științifică (5 
granturi – director de proiect); și cele 15 proiecte științifice și 7 dispozitive 
și instalații proiectate și realizate în cadrul Facultății, și în ultimii ani, cele 
cinci invenții din două domenii ale ingineriei geotehnice: compresibilitatea,  
respectiv  rezistența la forfecare a pământurilor. 

Domeniile de interes științific abordate de sărbătoritul nostru în 
activitatea sa academică sunt: 

- Împingerea pământului (generalizare a teoriei lui Charles Augustin 
Coulomb); 

- Capacitatea portantă a terenului de fundare (generalizare a teoriei 
Fröhlich- Puzîrevschi); 
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- Stabilitate taluzuri/versanți, noi metode și modele în analiza 
stabilității masivelor de pământ; 

- Modele și metode de dimensionare a structurilor din pământ armat; 
- Noi criterii de identificare a pământurilor contractile (PUCM) 

respectiv sensibile la umezire (PSU). 

Cercetările domnului prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu au adus contribuții 
însemnate la generalizarea a două teoriilor clasice, menționate anterior. 
Domnia sa nu s-a mulțumit să aprofundeze și să pună în practică, cu 
studenții și discipolii săi aceste teorii, ci a deschis căile generalizării 
acestora și a lărgirii spectrului lor de aplicare. 

În ceea ce privește generalizarea teoriei lui Coulomb domnia sa a urmărit 
îndeaproape și efectele determinate de coeziunea pământului și de acțiunea 
seismelor. Iar în ceea ce privește generalizarea teoriei lui Fröhlich- 
Puzîrevschi a luat în calcul și presiunile critice inițiale ale terenului de 
fundare acționat de încercări excentrice și înclinate. 

Cercetările domniei sale nu sunt rupte de necesitățile învățământului 
academic de inginerie geotehnică. Laboratorul de cercetări este accesibil și 

studenților, masteranzilor și tuturor specialiștilor interesați în acest domeniu. 
Așa ne putem da seama de valențele crescute ale profesorului înzestrat 

cu har pedagogic. Învățăturile domnului profesor au devenit un bun comun 
pentru studenți, colegi și specialiști, deoarece unele echipamente inedite / 
brevetate de încercare în laborator și în situ permit identificarea și 
caracterizarea terenului de fundare.  

Astfel a realizat cinci aparate de laborator, prototip brevetate: 
edometru cu dublă acțiune, forfecarea pe plan obligat vertical, 
consolidometru, aparat de forfecare biaxial, celulă biaxială pentru aparatul 
triaxial.  

Deși spațiul și timpul ne dau un semnal de încheiere a periplului nostru 
realizat pe cărările formării și ale ridicării colegului nostru pe culmile 
exigențelor învățământului academic, nu putem să nu punem în lumină 
valențele multiple ale sărbătoritului nostru în ceea ce privește 
managementul academic cu toată complexitatea sa, demonstrate cu succes 
în funcțiile pe care le-a onorat: 

- Șef al Catedrei de Căi de Comunicații și Fundații, de la Facultatea 
de Construcții și Instalații; 

- Conducător de doctorat; 
- Tutore postdoc în Proiectul  „Dezvoltarea și susținerea de programe 

postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei 
naționale de cercetare-dezvoltare-inovare” (4D_POSTDOC) ID52603 

- Director al Departamentului Căi de Comunicații și Fundații, 
Facultatea de Construcții și Instalații; 

- Director educativ coordonator pe Complexul studențesc „Tudor 
Vladimirescu” 

- Președinte al Senatului Universității Tehnice  „Gheorghe Asachi” din 
Iași; 
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- Președinte, aproape 10 ani, al Comisiei de Învățământ, Științe, Tineret și 

Sport din Camera Deputaților. 
Domnia sa a dovedit calități manageriale cu totul ieșite din comun, apreciate de 

studenți, de colegi, și de staful Universității Tehnice. 

Desigur că, pentru toate realizările sale din activitatea didactică, științifică, 

politică, socială și managerială domnia sa a primit cele mai înalte aprecieri din partea 

forurilor superioare. 
La distincțiile pe care le-am menționat deja, în acest material, mai adăugăm 

următoarele: 
- Doctor Honoris Causa al U.S.A.M.V. București din 2003 și al Universității 

Bioterra București din 2014; 
- Membru de onoare al ASAS; 
- Membru al Internațional Tunneling Association (ITA); 
- Vicepreședinte al Asociației Române de Tuneluri (ART). 
- Membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu- Șișești” 

din 2002, 
- A fost membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 

Certificatelor Universitare (CNATDCU) în domeniul Inginerie Civilă; 
- A fost Membru în Comisia Tehnică de Examinare nr. 5 - pentru atestarea 

tehnico-profesională în domeniul Construcții, cerința Af - Rezistența și stabilitatea 

terenului de fundare a construcțiilor și masivelor de pământ, fiind totodată Expert și 
Verificator de proiecte pentru aceeași cerință; 

- A fost Președintele Societății Române de Geotehnică și Fundații Filiala Iași din 

2008-2016 și totodată vicepreședinte la nivel național în aceeași perioadă. 
Domnul coleg Anghel Stanciu este și un familist de excepție. Putem afirma că și-

a dedicat viața frumoasei sale familii și că, alături de distinsa sa soție i-a crescut și 

educat pe cei trei fii care, astăzi, sunt de asemenea familiști și care au creat noi 

dimensiuni, nebănuite, ”Sfintei Familii” Stanciu. Stimate domnule profesor univ. 
Emeritus, dhc.dr.inginer Anghel Stanciu primiți din partea mea și a membrilor Biroului 

Executiv al Academiei Oamenilor de Știință din România, cele mai calde aprecieri și 

urări de sănătate, liniște sufletească și de succese în 
activitățile și funcțiilor pe care le onorați și să vă 

bucurați de căldura și iubirea familiei 

Dumneavoastră și a celor apropiați. 

LA MULȚI ANI!!! 

Președinte al A.O.Ș.R. 
Prof.univ.emerit, dhc.dr.ing. 
Adrian Badea 



Absolvent ICB - 1972 





Sinteză a activității profesionale 
desfășurată la: 

Facultatea de 
Construcții Iași 

Ÿ Căi ferate, drumuri și poduri;
Ÿ Construcții civile, industriale și agricole;

Ÿ Îmbunătățiri funciare
Ÿ 18 cursuri și îndrumătoare publicate și 

trei tratate;
Ÿ Îndrumare proiecte diplomă, licență

Ÿ Construcții hidrotehnice;

DIDACTICĂ
Cursuri, laboratoare de :
- Geotehnică și fundații;
- Fundații în condiții speciale, fundații de mașini;
- Structuri de sprijin;
- Tuneluri și metropolitane;

        - Structuri subterane, 
  la specializările: 

CERCETARE / PROIECTARE
- 216 lucrări științifice publicate;
- 71 contracte de cercetare (5 granturi - 
director de proiect);
- 15 proiecte de fundațții realizate;
- 7 dispozitive și instalații realizate;
- 5 brevete de invenții și prototipuri;

        -  coordonator 10 teze de doctorat.
 
PARTICIPARE LA CONFERINȚE NAȚIONALE 

ȘI INTERNAȚIONALE CU TEMATICA DE 
PROFIL

Facultatea de 
Hidrotehnică Iași 
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TOPORU, 15 august 1949 

"Anii au trecut... 
Eram tentat să fac ordine în haosul imaginației mele, dar această esență - care 
exista încă neclară și când eram copil - mi se părea chiar inima adevărului: 
> datoria noastră e să ne fixăm un țel    mai presus de interesele individuale, 
> mai presus de obiceiurile comode și plăcute, 

> mai presus de noi înșine, 
> de râsul disprețuitor de foame și chiar de moarte, 
> să ne străduim zi și noapte să atingem acest țel. 

Un suflet puternic, imediat ce își atinge scopul fixat, 
își găsește altul și mai îndepărtat. 
Chiar dacă nu-I ajungi, să nu te oprești niciodată din 
urcușul tău. 
Numai astfel viața capătă noblețe și coerență" 

lași, 27 septembrie 2019 

- 1972 - 

- 1990 - - 2022 - 

ANGHEl STANCIU
prof. univ. emerit. dhc. dr. ing

Membru al Academiei 
Oamenilor de Știință din România 

Membru al Academiei Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu Șișești“  

LUCRĂRI 
ȘTIINȚIFICE

Immanuel Velikovski 
(1895 - 1979)

„Ciocnirea Lumilor - DAKASHA

Aventura Cunoașterii, București 2021 

          Omul nu ştie ce este viața nu ştie care a fost originea 
ei și dacă a luat naştere din materia anorganică. 

       Nu ştie dacă există viață pe celelalte planete din 
sistemul nostru solar sau pe cele care gravitează în jurul 
altor sori şi, în cazul unui răspuns afirmativ dacă formele 
de viață sunt acolo identice acelora cunoscute de noi pe 
Pământ, inclusiv omul. 

       Nu ştie cum a fost creat sistemul nostru solar, deşi, 
în aceasta privintă, a imaginat câteva ipoteze. Ştie doar 
că s-a format în urmă cu milioane de ani. 

       Dar nu ştie ce este această forță misterioasă, 
gravitaţia, care îl menţine la verticală, cu picioarele pe 
pământ, la fel ca şi frații săi, care locuiesc în partea 
opusă a planetei; şi totuşi, consideră acest fenomen "legea 
legilor"'. 

       Nu ştie nimic despre aspectul solului la o adâncime 
de 8 km. 

       Nu ştie cum s-au format munții, cum s-au ivit 
continentele din mare, deşi în această privinţă riscă noi 
ipoteze; nu ştie nici de unde a venit petrolul: nicio 
certitudine, doar ipoteze. 

       Şi nu ştie nici de ce un strat gros de gheață acoperea, 
nu cu mult timp în urmă, cea mai mare parte din Europa şi 
America de Nord; prezenţa palmierilor în interiorul 
cercului polar îl descumpăneşte şi nu este în stare să 
explice prin ce fenomen aceeaşi faună umple lacurile 
interioare din Lumea Veche şi pe cele din Lumea Nouă. 
       După cum nu ştie de unde vine sarea din oceane.

Un mic pas spre cunoaștere
în INGINERIA GEOTEHNICĂ

Homo ignorans  
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LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE PUBLICATE (216)

I. TRATATE ȘI MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE 
 

       4.  Stanciu A., Roman F., Fundații III – Structuri de sprijin în ingineria 
geotehnică, Editura Tehnică, București, 2020 - 1574 pag. 

3. Stanciu A., Lungu I., Aniculăesi M., Teodoru I.B., Bejan F., Fundații II 
– Investigarea și încercarea terenului de fundare, 965 pagini, Editura 
Tehnică, București, 2016, - 976 pag. 

2. Stanciu A., Lungu I. – Fundații I, Fizica și Mecanica Pământurilor – 
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OBSERVAŢII PRIVIND SISTEMUL PROPUS DE 
ANGHEL STANCIU ŞI APROBAT DE CAMERA DEPUTAŢILOR ‐

CAMERĂ DECIZIONALĂ

Punctele tari

votează omul şi nu lista, rezultând un colegiu, un vot, un ales;
asigură proporţionalitatea în plan naţional între numărul total de voturi şi

numărul de mandate pentru fiecare competitor politic fără a crea distorsiuni majore;
creşte responsabilitatea alesului în raport cu alegătorii, întrucât există  un

singur parlamentar în fiecare colegiu uninominal şi realegerea acestuia pentru un
nou mandat este dependentă de problemele rezolvate în colegiu;

asigură legitimitate şi reprezentativitate câştigătorului mandatului în etapa
I‐a întrucât are la bază cel puţin 50 % din voturile valabil exprimate;

pune de acord voinţa cetăţenilor de introducere a votului uninominal şi
elimină votul pe lista de partid;

creşte eficienţa activităţii parlamentare, întrucât colegiile uninominale sunt
formate dintr‐un număr restrâns de localităţi din cadrul judeţului;

reduce cheltuielile cu circa jumătate faţă de scrutinul majoritar  uninominal
în  două  tururi  de  scrutin. 

Punctele slabe

nu există garanţie 100% că locul unu obţinut în colegiu asigură şi mandatul de
parlamentar, fapt ce poate induce frustrări la nivel de candidat şi chiar la nivelul
alegătorilor;

posibilitatea obţinerii de mandate, în etapa a doua de atribuire, de către unii
candidaţi care nu sunt plasaţi pe poziţia nr. 1 în colegiul uninominal respectiv, dacă
s‐a epuizat numărul de mandate care revin partidelor mari; 

unele greutăţi în îndeplinirea atribuţiilor conferite de Constituţie şi necesitatea
rezolvării problemelor cetăţenilor din colegiul uninominal unde a fost ales;

o posibilă apariţie a unor disfuncţii în ceea ce priveşte activitatea grupurilor
parlamentare, comisiilor parlamentare şi chiar susţinerea parlamentară a
Guvernului;

accesul mai facil în Parlament a unor persoane cu notorietate în detrimentul
specialiştilor, femeilor, tinerilor etc;

accesul “BARONILOR LOCALI”, al celor cu funcţii de CONDUCERE în
administraţia publică, care promit alocarea de fonduri de care nu dispun şi
aprobarea de PROGRAME pentru care nu au competenţa de aprobare.
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Povara recunoștinței 

 veche istorioară spune că Bine-
facerea și Recunoștința, ajunse față 

în față în rai, au exclamat într-un 
glas: "Ce curios! Pe pământ nu ne-

am întâlnit!". 
Este, firește, o simplă istorioară, care 

însă, din păcate, conține mult adevăr: 
Binefacerea și Recunoștințp 24 26a s-au întâlnit 
pe pământ atât de rar încât, ajunse în rai, au 
avut dreptul să se considere că nici nu s-au 
cunoscut. M-am întrebat de multe ori și mă 

întreb și astăzi: "De ce?". Am crezut la început 

că este vorba de o simplă lipsă de educație 
elementară, gândindu-mă la părinții mei, care 

m-au învățat, de mic copil, să spun: "Sărut mâna!" sau "Mulțumesc!" ori de 
câte ori primeam ceva și care mă dojeneau când uitam să-mi exprim 
recunoștința. Se pare, însă, că nu numai aceasta este cauza. 

Problema lipsei de recunoștință îmi revine în minte în fiecare an 
când ascult, la deniile din Săptămâna Patimilor, antifonul al 12-lea, 
cântat pe frumoasa melodie a lui Sabin Drăgoi: "Poporul meu, ce v-am 
făcut eu vouă? Și cu ce v-am supărat? Pe orbii voștri i-am luminat, pe cei 
leproși i-am curățat, pe bărbatul ce era în pat l-am îndreptat. Poporul 
meu, ce v-am făcut vouă și cu ce m-ați răsplătit? În loc de mană, cu 
fiere, în loc de apă, cu oțet, în loc să mă iubiți, pe cruce m-ați pironit". 

Ascultând această frumoasă cântare, mi-am amintit nu o dată că dintre 

cei zece leproși vindecați de Iisus Hristos, doar unul s-a întors să dea slavă 

lui Dumnezeu și acela era samaritean (Luca, cap 17, v. 12-19) și m-arn 
întrebat, aproape fără să vreau, dacă, printre cei ce strigau lui Pilat 

"Răstignește-L, răstignește-L!" nu erau și o parte dintre cei nouă leproși 

curățați, care nu s-au Întors să mulțumească Mântuitorului. Este posibil ca 

din mulțimea care cerea eliberarea lui Barava și răstignirea lui Iisus să fi făcut 

parte, În afară de cei nouă leproși și alți iudei pe care Mântuitorul îi 

vindecase de boli incurabile, prin puterea dumnezeiască. Este posibil. cel 

puțin așa sugerează frumoasa cântare de care am amintit. Cum s-ar putea 
explica logic această ciudată atitudine? 

Logic, cineva căruia Iisus i-a făcut un bine, lui, unei rude sau unui prieten 
al lui, ar fi trebuit să-i ia apărarea, să spună mulțimii, fariseilor, judecătorilor 

lui Pilat cât de bine a făcut Iisus. O asemenea atitudine ar fi fost plină de 

riscuri. Iisus fusese arestat și acum era judecat, iar reprezentanții puterii ÎI 

considerau vinovat și instigau mulțimea să-i ceară moartea. 
Se pare deci că o primă explicație ar fi aceea a fricii de cei puternici, 

din oportunism. Este un sentiment omenesc. Ne amintim că a aparut și la 

primii oameni: Adam și Eva, care după ce au săvârșit păcatul originar, s-au 
ascuns de frică. 

O

Academician Radu VOINEA 
(1923 - 2010) 

Președintele Academiei 
Române (1984 - 1990) 
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Se pune însă întrebarea de ce nu s-au ascuns și cei cărora Iisus le făcuse 

un bine. Este de presupus că ei erau îndeobște cunoscuți, deoarece Iisus 

făcea minunile în fața mulțimii, nu în ascuns. La Capernaum mulțimea era 

atât de mare, încât cei ce duceau pe targă un slăbănog au trebuit să strice 

acoperișul casei în care se afla Iisus pentru a aduce pe bolnav în fața Sa 

(Marcu, cap. 2, v. 4). Că, în general, cei ce erau în preajma lui Iisus erau 

cunoscuți, o dovedește și faptul că Petru a fost recunoscut de trei slugi ale 
lui Caiafa (Matei, cap. 26, v. 69-75). Se pare deci că nu este vorba doar de 

un simplu sentiment de frică. Cei cărora Iisus le făcuse bine L-ar fi putut 
urma pe drumul spre Golgota, să vadă dacă va fi condamnat la moarte și 

răstignit sau nu, cu speranța că nu vor fi recunoscuți de mulțime și că 

Binefăcătorul lor va scăpa cu viață până la urmă. 
Din păcate, în această categorie nu au intrat decât Fecioara Maria, o 

parte din apostoli și un număr destul de mic de credincioși, care urmau 

tăcuți, cu lacrimi În ochi, convoiul ce se deplasa pe drumul spre Golgota. 
Majoritatea, și între aceștia desigur mulți cărora Iisus le făcuse numai 

bine ÎI batjocoreau, ÎI scuipau, ÎI pălmuiau, ÎI loveau. 
De ce? S-ar putea răspunde: din oportunism. Nu este bine să-i contrazici 

pe cei puternici, chiar dacă În sinea ta nu ești de acord cu ei; dimpotrivă, 

cu cât Îți manifești mai zgomotos acordul cu cei puternici, cu atât îți este 

mai bine, 
Cine te mai poate acuza că ai fost vreodată admirator al lui Iisus, când 

te aude cum ÎI batjocorești în văzul lumii? Cine ar putea să te acuze de 

nesinceritate? Ar trebui să aibă calități de psiholog ieșite din comun, și dacă 

ar avea aceste calități , ar reuși să afle că esti nesincer? În cazul apostolului 

Petru poate că da, căci după ce a negat că-l cunoaște Iisus, a ieșit afară  și  

a plâns cu amar. Nu însă și în cazul celor care l-au batjocorit pe Iisus, În 
cazul acesta devine necesară o a doua explicație, Nu mai este vorba nici de 

frică, nici de oportunism, ci de ceva mult mai grav, de o transformare a 
sentimentului firesc de recunoștință în contrariul Iegi,în sentimental morbid 

de ură, de ură de moarte. 
Această nefericită metamorfoză este o urmare a unui mare defect 

sufletesc: exacerbarea amorului propriu, convingerea că valoarea ta 
este superioară valorii semenilor tăi. În aceste condiții, atunci când 
cineva îți face un mare bine, ai senzația că între tine și persoana 
respectivă s-a creat o diferență în defavoarea ta, diferență care te 
obligă la o recunoștință ce vine în contradicție cu amorul tău propriu. 
De cele mai multe ori acela care ți-a făcut binele ar fi fost fericit să-i fi 
spus un simplu "Mulțumesc!" sau să nu-i fi spus nimic, dar tu, rănit în 
amorul tău propriu, încerci mai întâi să diminuezi importanța binelui pe 
care ți l-a făcut. Pentru că rațiunea îți spune că, totuși, binele pe care ți 
l-a făcut a fost important, începi să simți datoria recunoștinței ca pe o 
povară, care apasă greu pe umerii tăi și de care ai vrea să scapi cât 
mai repede. 

Această imagine a recunoștinței ca o povară, ce te depășește și devine 

sursă a unor comportări maladive, mi-a sugerat titlul acestui articol.  
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Fenomenul are loc și în zilele noastre.  

Mai mulți prieteni mi-au spus că au mari neplăceri tocmai din partea 

celor cărora, în trecut, le-au făcut mult bine. De asemenea neplăceri nici eu 

n-am fost scutit. Este acesta un motiv de a nu mai face bine? Nicidecum! 
Dimpotrivă. Suntem datori să facem cât mai mult bine aproapelui nostru, 

fără a aștepta recunoștință și fără a uita  că atunci când alții ne fac nouă 

bine, trebuie să considerăm recunoștința ca pe o datorie morală, care îl 

înalță pe cel ce o manifestă. 
Întocmai cum umbra dă relief și perspectivă unui desen, modestia dă 

frumusețe morală celui ce o cultivă. Un coleg îmi spunea odată că 

valoareaunui "O" este fracție: la numărător este părerea altora despre el, iar 

la numitor este părerea lui despre el însuși. Cu cât semenii lui îl apreciază 

mai mult, cu cât este el mai modest, cu atât valoarea fracției, deci și a lui, 

este mai mare.Avem nevoie de semenii noștri, de ajutorul lor, pentru care 

le datorăm recunoștință, așa cum avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu , 
pentru care îi datorăm rugăciuni de mulțumire și de laudă. 

 
Căldărușani 
29 martie 1996 
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Comuna TOPORU, jud. Giurgiu 15 august 1949 

"Anii au trecut... 
Eram tentat să fac ordine în haosul imaginației mele, dar această esență - care 
exista încă neclară și când eram copil - mi se părea chiar inima adevărului: 
> datoria noastră e să ne fixăm un țel    mai presus de interesele individuale, 
> mai presus de obiceiurile comode și plăcute, 
> mai presus de noi înșine, 

> de râsul disprețuitor de foame și chiar de moarte, 
> să ne străduim zi și noapte să atingem acest țel. 

Un suflet puternic, imediat ce își atinge scopul fixat, 
își găsește altul și mai îndepărtat. 
Chiar dacă nu-I ajungi, să nu te oprești niciodată din 
urcușul tău. 
Numai astfel viața capătă noblețe și coerență" 

lași, 27 septembrie 2019 

Anii studenției 1967 - 1972 
Institutul de Construcții - București

     Toporu - 1992 - 
în fața casei părintești 

        Iași - 2022 - în drum spre 
cabinetul de cardiologie dr. E. Dabija 
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LEV TOLSTOI
(1828 - 1910)
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nu mai este nici domnnu mai este nici domn`̀ profesor, nici domn profesor, nici domn`̀doctor, doctor, 
nici domnnici domn`̀ inginer, nici domn inginer, nici domn`̀ colonel,  colonel, 

  nici domnnici domn`̀ primar sau domn primar sau domn`̀  parlamentar.parlamentar.

..Nu mai este nici MAMĂ, nu mai este nici TATĂNu mai este nici MAMĂ, nu mai este nici TATĂ..
        

    

Omul, când ajunge bătrân,Omul, când ajunge bătrân,Omul, când ajunge bătrân,
nu mai este nici domnnu mai este nici domnnu mai este nici domn`̀̀ profesor, nici domn profesor, nici domn profesor, nici domn`̀̀doctor, doctor, doctor, 

nici domnnici domnnici domn`̀̀ inginer, nici domn inginer, nici domn inginer, nici domn`̀̀ colonel,  colonel,  colonel, 
nici domnnici domnnici domn`̀̀ primar sau domn primar sau domn primar sau domn`̀̀   parlamentar...parlamentar...parlamentar...

Nu mai este nici MAMĂ, nu mai este nici TATĂNu mai este nici MAMĂ, nu mai este nici TATĂNu mai este nici MAMĂ, nu mai este nici TATĂ...
      

Este doar un bătrân de careEste doar un bătrân de careEste doar un bătrân de care
unii tineri cred că aproape toată lumea  unii tineri cred că aproape toată lumea  unii tineri cred că aproape toată lumea  

   

  vrea să scape ...  vrea să scape ...  vrea să scape ...
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[...] profesorul Stanciu este deja un parlamentar cu experiență. A demonstrat-o de-a 
lungul anilor, de când este deputat în Camera Deputaților. Un om cu inițiativă , a avut multe 
inițiative legislative. Este un om cu prestanță, cu prestigiu în învățământul univer- sitar. 
În Parlament a fost unul din promotorii legislației legate de învățământ și, de 
asemenea, pentru alegerile uninominale. 

Are și experiență, și autoritate, și presitigiu. Se bucură de simpatia și susținerea tuturor 
parlamentarilor PSD, dar nu numai. A fost unul dintre oamenii cei mai activi din Camera 
Deputaților. “

Ion Iliescu, președintele României
(noiembrie 2008)
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