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ABSTRACT: Professor PhD Pompiliu Manea was a charismatic 
Romanian, without frontiers‑,who defended the Romanian 
dignity. He was very demanding and resolute when Romanian 
interests were involved, advocating the assertion of the existence 
and identity of every nation within the limits of the historical 
truth and the rules of democracy. The work shows his points of 
view concerning the questions of journalist Cristian Colceriu 
related to „what kind of elite do we have and for whom? Do we 
have a counterfeit elite which despises the entire set of human 
values? Do you think that people are still interested in models 
of success, of elite? How would you rate the human „quality” 
of the individuals who propel the upper spectrum of society?” 
Professor Pompiliu Manea’s answer was profound, sincere and 
corresponded to the reality in which we find ourselves.
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Profesorul Pompiliu Manea a fost un român 
carismatic, fără frontiere, care a apărat demnita‑
tea românească. Foarte exigent şi categoric, atunci 
când erau afectate interesele româneşti, a susți‑
nut întotdeauna dreptul oricărui popor, al orcărei 
comunități etnice sau religioase de a‑şi afirma 
existența şi identitatea, în limitele adevărului isto‑
ric şi al normelor democratice.

În toate împrejurările Profesorul Pompiliu 
Manea s‑a afirmat ca un spirit liber, ca un model 
de curaj și principialitate.

În viață a reuşit şi datorită celor care i‑au fost 
alături, în primul rând părinții, pe care i‑a venerat 
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şi familia, soția Doina şi copiii lui, Mirela, Bogdan şi Mircea, dar şi priete‑
nii adevărați, de care nu a uitat niciodată să‑şi amintească.

Referitor la cultura elitei, care ar trebui să dea deschideri conceptuale 
etiologice, estetice şi morale fondatoare, ziaristul Cristian Colceriu într‑o 
zi i‑a pus întrebarea: „Domnule Profesor, ce fel de elită avem şi pentru cine? 
Avem parte, oare, tot mai mult de o elită contrafăcută care, dispreţuieşte întreg 
setul de valori umane?” Credeţi că mai este interesată lumea de modele de reu-
şită, de elită? Cum apreciaţi „calitatea” umană a indivizilor care populează 
spectrul superior al societăţii?

Răspunsul d‑lui profesor Pompiliu Manea a fost următorul: „Noţiunea 
de elită” mi se pare prea pretenţioasă şi complexă. De facto, oamenii de elită 
autentici sunt cei care au realizat totul pe parcursul vieţii, prin transpiraţie, prin 
muncă.

Mai întâi au avut o dragoste pentru profesie şi apoi, prin dăruire dovedită 
constant, pentru profesia aleasă. Uite, eu fac aici o paralelă. O să ziceţi că eu am 
ce am cu Patapievici, pe care unii îl consideră ca făcând parte din elită. Ba mai 
mult a fost şi pus să conducă cele 17 centre culturale pe care România le are pe 
mapamond.

Întâmplător am avut şansa să cunosc câteva din aceste centre, multe din ele 
nejustificându-şi, prin activitatea lor, banii care le sunt acordaţi.

Şi cu strângere de inimă vă mărturisesc, că am fost tare nemulţumit, că şi 
din banii mei, pe care îi dau ţării, pleacă spre aceşti români, care nu fac ceea ce 
ar trebui să facă.

Patapievici este un fizician la bază, dar eu, poate este o lacună a mea, n-am 
auzit de nicio lucrare în fizicca scrisă, elaborată şi publicată de Patapievici. În 
schimb, are pretenţii culturale! Mai întâi, firesc ar fi fost să ne demonstreze cali-
tăţi în profesia sa, cum de pildă, a demonstrat în chimie, academicianul Ionel 
Haiduc, preşedintele Academiei Române.

De abia după ce ai obţinut consacrarea într-un domeniu îţi poţi da cu 
părerea despre alte discipline şi poţi eventual, intra într-o conlucrare inter-
disciplinară. Dar Patapievici vine să facă teorii, pe care le cunoaştem cu toţii, 
antiromâneşti.

Unul ca el nu ar avea ce să caute în fruntea culturii poporului român, având 
în vedere ce a spus despre limba română, despre Eminescu şi cultura românească 
în general, despre etnogeneza, ori despre geografia poporului român. Numai 
noţiunea de patibular, care îi este atât de dragă şi pe care o utilizează cu plăcere 
diabolică stârneşte ilaritate şi repulsie.
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Păi eu am întâlnit români pe care îmi vine să-i iau în braţe, să-i strâng la 
piept cu drag, fie ei bătrâni, femei, copii, adolescenţi şi când mă uit la Patapievici 
îmi dau seama, că el este un patibular, demn de luat numai la pumni. Or, pe 
acesta l-ai pus să reprezinte cultura României, când el nu dă doi bani pe cultura 
română?

Pentru mine, de elită este omul care munceşte, transpiră, urcă povârnişuri, 
fără ideea obstinantă de a ajunge la vârf, căutând, înainte de orice, să-şi facă 
datoria faţă de propria conştiinţă, de familia lui, de societate, faţă de cariera 
profesională. Eh,... când zic carieră, nu mă gândesc la un mod de a escalada 
trepte pentru interese personale, pecuniare şi meschine.

Înainte de a fi o elită trebuie să fii un reper.
Trebuie să recunosc că am admirat, am agreat şi poate am preluat tot ce am 

văzut mai bun la alţii. Sunt convins că succesele mele s-au datorat faptului că de 
58 de ani practic aceeaşi meserie, pe care am slujit-o cu credinţă. 

Am mers pe poteca mea pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 6 dece-
nii, ştiind încă de tânăr şi învăţând că în cercetare şi eşecul poate fi un succes. 
Însă, recunosc, realizările le-am obţinut prin valoarea pe care am dat-o muncii 
mele... Ceea ce mi-a plăcut la alţii m-a ambiţionat să realizez, să fac şi să dau 
şi eu de la mine. De aceea zic că şansa vieţii mele a fost că mi-am ales repere, 
colegi, prieteni şi subalterni care au fost mai buni decât mine şi a căror valoare 
s-a răsfrânt asupra mea.

Dacă acum, la cei 78 de ani ai mei mă încumet să obţin un al doilea doctorat 
în Franţa, la Universitatea de Tehnologie din Belfort, Montbeliard, am toate 
motivele de a arăta că munca înnobilează la orice vârstă. (revista de Economie 
şi Administrație Sanitară, vol. 67–68, 3–4, 2015, pag. 44–45).

Acum, profesorul dr. Pompiliu Manea nu mai este printre noi. În 
dimineața zilei de 15 iunie 2015 generoasa sa inimă a încetat să mai bată. 
În 7 octombrie 2015 ar fi împlinit seniorală vârstă de 80 de ani. Viața sa s‑a 
stins înainte de a trece frontiera celui de al optulea deceniu, dar inima sa 
va bate veşnic pentru noi toți. Ochii săi luminoşi şi mintea înțeleaptă ne 
transmit şi astăzi şi în fiecare zi atâta căldură, că avem sufletele permanent 
încărcate în iubirea sa nestinsă.

El nu a pregetat niciodată să‑şi pună talentul şi bătăile inimii în slujba 
propăşirii ştiinței, culturii şi limbii române.

Faptele sale rămân pentru totdeauna în memoria noastră şi le admi‑
răm cu mândria de a fi fost contemporanii bărbatului care a iubit România, 
mai presus de orice... 
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Fig. nr. 2 – Prof. dr. ing. Pompiliu Manea în mijlocul familiei 

Profesorul Pompiliu Manea a fost înmormântat în Cimitirul Pipera 
de lângă Bucureşti, în cavoul în care se află iubita sa soție, Doina şi scum‑
pul său nepot Alex Bucur, pentru care a vărsat râuri de lacrimi.


