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Fiu de Ńǎrani de la Dunǎre,
re, din Calafat, Constantin Vlad
a ajuns, printr-o
printr muncǎ stǎruitoare şii o realǎ
real capacitate
intelectual , ambasador, profesor universitar, membru
intelectualǎ,
me
al
Academiei Oamenilor de ŞtiinŃǎ din România. La
împlinirea vârstei de 80 de ani a lansat
lansat o importantǎ
important carte
de memorii, privind activitatea sa în capitalele unor state cu care România avea, în
secolul al XX-lea,
lea, bune relaŃii,
rela
de o realǎ utilitate politicǎ,, economicǎ şi culturalǎ:
Finlanda, Japonia şii Australia. Având în vedere distanŃa
distan georgaficǎǎ – din Nordul
Europei în Extremul Orient - autorul le-a numit “puncte cardinale
inale îndepǎrtate”.
îndep
Cu rigurozitatea caracteristicǎ
caracteristic omului de ştiinŃǎ,, profesorul Constantin Vlad
evocǎ, pe bazǎ de documente şii amintiri personale, momente cu o puternicǎ
puternic
încǎrcǎturǎ politicǎ,, în care a fost implicat, din rândul cǎrora
cǎrora se distinge
ConferinŃaa pentru Securitate şi Cooperare în Europa, al cǎrei
rei Act final a fost
semnat la Helsinki în anul 1975.
Un loc important îl ocupǎ
ocup în aceastǎ carte întâlnirile şi discuŃiile
le autorului cu
personalitǎŃii istorice, mai ales cu preşedintele
pre edintele finlandez Urho Kekkonen şi
împǎratul
ratul Hirohito al Japoniei.
Cititorul aflǎ o multitudine de informaŃii
informa
despre climǎ,, vegetaŃie,
vegeta
portul
popular, modǎ,, gastronomie, mese festive, monumente istorice
ist
şii de artǎ,
art istoria şi
cultura statelor în care a fost acreditat.
Cu un talent de adevǎrat
adev rat scriitor, ambasadorul Constantin Vlad a creionat
portrete de oameni politici şi de afaceri, de scriitori, artişti etc etc.
Puncte cardinale
dinale îndepǎrtate
îndep
este o carte frumoasǎ,, în cel mai deplin înŃeles
în
al
cuvântului, încheiatǎǎ cu o multitudine de fotografii, din care nu lipsesc cele ale
decoraŃiilor şii altor distincŃii
distinc
pe care diplomatul le-aa primit din partea
conducǎtorilor
torilor statelor în care a lucrat în calitate
calitate de ambasador al României. Am
avut surpriza sǎ mǎ regǎsesc
regǎ
şi eu într-una
una din fotografiile prilejuite de o lansare
de carte la FundaŃia
ia Europeanǎ
European Titulescu.
O secŃiune a lucrǎǎrii
ii cuprinde cuvintele de apreciere rostite la adresa
ad
venerabilului
ilului diplomat şi
ş om de ştiinŃă, de doctorul Vasile Cândea, scriitorul şi
diplomatul Ion Brad, dramaturgul şii romancierul Paul Everac, dar şi cuvintele
rostite sau scrise de autor la adesa unor confraŃi
confra ai sǎi.
Editura Academiei Oamenilor de ŞtiinŃǎ a realizat o advǎratǎ
ǎratǎ performanŃǎ
performan
publicând o asemenea carte, scrisǎ
s
de o personalitate marcantǎ a României
contemorane.
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