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ABSTRACT: This article aims to captivate the public to read the last book
written by Pompiliu Manea Pilgrim on five continents. The author made
himself this journey, that’s why the book must be read both as a docu‑
ment and a diary which describes wonderful places, people, elements of
culture and civilization. It offers to the reader the pleasure of discovery
that something we have often dreamt on.
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Lucrarea profesorului Pompiliu
MANEA – Peregrin pe cinci con‑
tinente (Cluj‑Napoca, Editura
Mediamira, 2011, 399 p.) propune
cititorului nu numai o lectură fas‑
cinantă, ci şi o călătorie imaginară
în jurul lumii pentru a cunoaşte
locuri inedite existente pe glo‑
bul pământesc, precum şi cultura
şi civilizaţia altor popoare. Chiar
dacă titlul metaforic, cu rezonanţe
din Jules Verne, trimite spre fic‑
ţiune, cartea trebuie văzută ca un
document, ce oferă informaţii,
numeroase fotografii, fapte inci‑
tante şi dureroase deopotrivă.
Pentru publicul cititor, se Pompiliu Manea, Peregrin pe cinci continente,
cuvine a da şi câteva informaţii des‑ Editura Mediamira, Cluj‑Napoca, 2011, 399 p.
pre autor. Prof. dr. ing. Pompiliu
MANEA, senator de onoare al Universităţii Tehnice din Cluj‑Napoca, pro‑
fesor H. C. al Facultăţii de Inginerie Electrică Cluj, Cetăţean de onoare
al comunei natale, Vităneşti‑Purani, preşedinte al Patronatului Român al
1 Profesor, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”, Comănești, județul Bacău.
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Importatorilor de Aparatură Medicală, director editorial al Revistei de eco‑
nomie şi administraţie sanitară (care apare în Cluj‑Napoca). La palmaresul
de mai sus, se adaugă acum, o întreprindere temerară, un veritabil examen
de viaţă, o provocare căreia omul cu 7 vieţi, care este autorul, nu putea să‑i
răspundă decât afirmativ. Aşa se face că, în ziua când împlinea 75 de ani (7
octombrie 2010), profesorul anunţă proiectul său: va face înconjurul lumii
în 120 de zile! Iar cartea de faţă este rezultatul acestei călătorii.
Trebuie observat că autorul nu descrie un drum imaginar, ci unul real,
parcurs pe o distanţă de 60000 de mile, ce traversează oceanele Atlantic,
Pacific şi Indian, peste 30 de mări, zeci de ţări, insule, golfuri, strâmtori
şi cele două canale: Panama şi Suez. Fiecare pagină a cărţii şi fiecare foto‑
grafie stau mărturie informaţiilor prezentate şi configurează portretul
unui autor atras irezistibil de aventură, mister, cunoaştere şi călătorie. De
remarcat şi motto‑ul lucrării – „Nu‑mi spune cât eşti de educat, spune‑mi
cât ai călătorit” (Mohamed) – care demonstrează convingerea lui Pompiliu
MANEA că adevărata cunoaştere se dobândeşte numai prin experienţă tră‑
ită nemijlocit.
Cartea cuprinde 7 capitole: Români în jurul lumii, Continentul american, Pacificul de Sud şi Polinezia Franceză, Oceania, Noua Zeelandă şi
Australia, Asia, Africa, Europa, urmate de Vasul Ms Amsterdam şi sfaturi practice. Fiecare capitol cuprinde mai multe subcapitole, în care sunt detaliat
prezentate elemente de cultură şi civilizaţie ale zonelor respective. Primul
capitol aminteşte câteva nume de călători români, iar lista se încheie cu
autorul însuşi, care, timp de 138 de zile a navigat în jurul lumii, pe 5 din
cele 6 continente, între 20 decembrie 2010 şi 2 mai 2011. Visul său este
de a colinda şi cel de‑al şaselea continent, iar nouă nu ne rămâne decât
adresăm urarea scrisă de el însuşi: „Drum bun pe mările şi oceanele pla‑
netei!” (p. 36).
Peregrin pe cinci continente este un veritabil ghid de călătorie; lectorul
are posibilitatea de a intra în dialog cu necunoscutul şi a vizualiza locuri
pe care până acum doar şi le‑a imaginat. Autorul îşi numeşte creaţia carte
jurnal şi o dedică, cu profund respect şi recunoştinţă celor cărora „Mereu
le voi rămâne dator!”.
Din paginile cărţii răzbate însă şi fiorul durerii, care‑i umbreşte sufle‑
tul autorului atunci când face o comparaţie între civilizaţia patriei natale
şi alte popoare pe care le descoperă. Conştientizând o prăpastie uriaşă
între noi şi ceilalţi, nu ezită să mărturisească şi cititorului regretul că nu
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poate aduce în România o parte a acestei civilizaţii, decât prin cele 400
de pagini ale lucrării sale.
Cartea scrisă de Pompiliu MANEA se adresează unui public larg,
dacă avem în vedere abundenţa de fotografii, care suscită interesul şi la
o simplă răsfoire. Pentru lectorul specializat însă, volumul se validează ca
document, care însumează informaţii preţioase şi peisaje impresionante,
adevărate comori ale globului pământesc, pe care puţini oameni au privi‑
legiul să le vadă în realitate.

