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Am văzut în bibliotecă această carte a 
lui Mircea Eliade, “Nostalgia originilor”, 
apărută la Editura Humanitas, și i-am 
împrumutat titlul, gândindu-mă însă tot 
la fotbal, și nu la textele marelui istoric 
al religiilor. Texte pe care le-am citit în 
adolescență și în studenție, dar care, 
în ziua de azi, sunt lăsate în urmă de 
implicarea într-un fenomen transformat, 
la rândul său, într-o perfectă religie 
a secolului acesta, păstrând, desigur, 
proporțiile.

Implicarea mea sentimentală și nu 
numai. Ideea este însă că fotbalul găsește 
căi de acces către societate, atât de largi 
și, în același timp, atât de nebănuite, încât 
merită o discuție separată. Poate altădată, 
cu siguranță altădată, promit acest lucru.

Acum, astăzi, aș vrea să alegem altă 
dimensiune a fotbalului de tip emoțional. 
Și anume, care e “Nostalgia originilor” sale? 
De unde și din ce provine ea? De când a 
început fotbalul să emoționeze și să creeze 

mituri, asta ca să mai rămânem puțin tot 
în teritoriul semantic al lui Eliade… Din 
clipa în care s-a marcat primul gol și am 
avut primii învingători și primii învinși? 
Sau din momentul realizării și punerii în 
practică al primului regulament care să 
stabilească legile jocului? Ce a determinat 
popularitatea extraordinară a fotbalului, 
așa cum îl știm? Întrebări, iată întrebări 
care pot fi puse!

“Musik ist die wahre allgemeine 
Menschensprache” este o maximă a 
scriitorului german Karl Julius Weber, 
din lucrarea sa  intitulată “Democritos”. 
Deseori ea este citată pentru a demonstra 
caracterul internațional al muzicii, 
singurul grai fără cuvinte pe care-l înțeleg 
toți oamenii. În traducere, “muzica 
este adevărata limbă universală”, iar în 
standardele contemporane ale participării 
afective, “fotbalul este adevărata limbă 
universală”. Parafrazând, bineînțeles. Dar 
fotbalul deține un limbaj universal, asta 
este cât se poate de adevărat. Încă de 
la origini, ceea ce l-a făcut să fie atât de 
popular.

Golul marcat, lovitura liberă, cornerul, 
jocul la offside, autul de poartă, autogolul, 
pasa, driblingul, lovitura de cap, sistemele 
de joc, de atac sau de apărare, linia 
careului, toate acestea și încă multe alte 
noțiuni care definesc fotbalul de peste 
un veac și jumătate au intrat într-un soi 
de folclor care a rezistat probei timpului. 
Regulile au rămas aceleași, schimbările 
fiind rare și puțin importante. Descrierea 
fazelor și realizarea lor au fost supuse 
marilor modificări, dar asta tot grație 
respectului față de originea lor, generând 
o nostalgie evidentă. Fotbalul a devenit un 
mit și a rămas un joc, iată paradoxul!

EDITORIAL
Nostalgia originilor
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Baba Alhassan 
(FC Hermannstadt)
  realizat de Cosmin Călinescu și Octavian Țopa

S-au spus și s-au scris multe despre el, dar spiritul de luptă l-a ținut lipit de țelul său 
cel mai de preț, fotbalul. Baba Alhassan este un fotbalist de urmărit în startul acestui 
sezon de Superliga, cu cele patru goluri marcate și cele două pase decisive reușite în 
primele 10 etape ale sezonului. Mijlocașul ghanez în vârstă de 22 ani este la cel de-al 
treilea sezon la AFC Hermannstadt, echipă care de asemenea a surprins plăcut până 
acum, fiind singura neînvinsă, iar rezultatele au plasat-o pe podium. Baba ne-a vorbit 
despre Ghana, România, dar și despre planurile sale de viitor pe plan sportiv.

1 Baba, cum ești? 
Ești bine?

Da, sunt OK. Echipa e 
bine acum, chiar dacă 
au fost unele probleme 
de ordin financiar. 
Noi, fotbaliștii, oricum 
ne-am făcut datoria 
și înainte de această 
,,normalitate” pe care, 
desigur, că o meritam. 
Mă simt iubit, apreciat 

la Sibiu. Suporterii sunt 
foarte inimoși, iar orașul 
este superb. Îmi place 
arhitectura locului, toată 
istoria de aici. Sunt fericit 
aici.

2 S-a scris depre 
realizările tale 
în Ghana, țara 

ta natală, dar și aici, în 
România, plus că ai fost 
în vizorul unei echipe din 
Secunda (Spania) ...

Da, mă onorează toată 
atenția aceasta, dar 
scopul meu principal 
este să joc fotbal. Iubesc 
acest sport și dau totul 
pe teren. Este tot ceea 
ce contează! Dacă noi 
suntem fericiți și tratăm 
fenomenul cu respectul 
pe care îl merită, atunci 
și suporterii și toți cei 
care ne urmăresc fie din 
tribună, fie la TV, sunt 
fericiți și ei. Se întâmplă 

Interviu
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multe lucruri groaznice în 
lume, așa că merită să ne 
bucurăm de momente de 
fericire. Noi ne facem și ne 
vom face datoria.

3 De ce ai ales 
fotbalul, Baba?

Pasiunea dictează jocul, 
dar merge și invers – 
jocul să dicteze pasiunea 
(Zâmbește). Am început 
să joc la o academie din 
Ghana, iar de acolo am 
avut noroc și am reușit 
să ajung în Spania, la 
Valladolid. Am învățat 
foarte multe în ambele 
locuri și să știți că sunt 

fotbaliști foarte, foarte 
talentați în Ghana. Nu 
știam mare lucru despre 
Sibiu înainte să vin aici, 
dar am aflat de pe net 
detalii și despre zonă, dar 
și despre echipă. Mi s-a 
părut un proiect ambițios. 
La fel îl văd și acum.

4 Cât de departe 
crezi că poți 
ajunge cu FC 

Hermannstadt în acest 
sezon?

Momentan stăm bine, 
așa că putem fi optimiști. 
Avem o echipă omogenă, 
cu un antrenor care ne 
oferă încredere. Personal, 

scopul meu e să ajut 
echipa și să marchez 
goluri. Dacă vin și pasele 
de gol, cu atât mai bine! 
Aici suntem ca o familie și 
avem grijă unul de celălalt. 
Ne respectăm foarte mult.

5 Care sunt 
campionatul și 
fotbalistul tău 

preferat?

Premier League (Anglia) 
și Yaya Toure. Îmi place 
fotbalul de acolo, mai 
ales pentru devotament 
și implicarea din fiecare 
meci, iar cât despre Yaya... 
Da, este cel mai bun!
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INTERVIU
Interviu cu Paul Anton 
(UTA Arad) 
  realizat de Tudor Vasil și Octavian Țopa

Paul Viorel Anton a împlinit 31 de ani pe 10 mai. S-a născut la Bistrița, s-a format la 
Gloria și a evoluat mai apoi în Superligă pentru echipa locală, FCM Tg. Mureș, Pandurii 
Tg. Jiu și Dinamo. A jucat, de asemenea, pentru Anzhi Makhachkala, Krylia Sovetov 
Samara (ambele din primul eșalon al Rusiei), Getafe și Ponferradina (ambele din 
Segunda Division). Are șase selecții pentru România U-21 și 11 la naționala mare. 

1 Paul, ai revenit în 
Superligă după a 
doua experiență în 

Spania. Cum ți se pare 
campionatul acum, 
comparativ cu cel în 
care ai evoluat tu, în 
2020?

Am mai spus-o și în 
ziua când am semnat 
cu UTA, Superliga este 
un campionat mult mai 
puternic acum, cu echipe 
mult mai valoroase, 
cu rezultate mult mai 

echilibrate. Mă bucur 
că fac parte din această 
competiție. 

2 În lot se află 
mijlocași precum 
Batha, Cascini, 

Ubbink, Matei sau Isac. 
Cum vezi concurența cu 
ei? 

Așa este, întradevăr. 
Sunt jucători valoroși, cu 
experiență. Dar nu numai 
ei, consider că tot lotul 
este bun calitativ, îmbină 

tinerețea și talentul 
unora cu experiența 
competițională a 
celorlalți. Toate acestea 
duc la concurență acerbă 
și, implicit, la progres. Atât 
pentru noi, individual, 
cât și pentru club, pentru 
rezultatele sale viitoare. 

3 Ai ajuns într-un 
vestiar cu multe 
naționalități 

diferite. Cum te-au 
primit colegii?
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Suntem din multe locuri 
de pe glob, dar avem 
acum același țel. Am fost 
primit cu multă căldură

4 Ai evoluat cu 
Pandurii Târgu 
Jiu în cupele 

europene intercluburi. 
Când crezi că va putea 
UTA să ajungă, din 
nou, într-o asemenea 
competiție?

(Zâmbește) Parcă mi-ați 
citit gândurile. Am avut 
din prima zi un deja-
vu, ca atunci când am 
semnat cu Pandurii Tg. 
Jiu (n.n. 7 ianuarie 2013). 
Asta văzând valoarea 
lotului, energia pozitivă 
din club și din vestiar, 
căldura cu care am fost 
primit, ambițiile clubului, 
ale oamenilor care 
reprezintă UTA, cred că 
pot repeta performanțele 
de atunci. Nu știu dacă 
se va întâmpla ca la Tg. 

Jiu, adică din primul meu 
sezon, dar sunt convins 
că, în viitorul apropiat, 
UTA va juca într-o cupă 
europeană.

5 Cupa României 
va debuta pentru 
voi în curând. Este 

unul dintre obiectivele 
tale având în vedere că 
ai fost atât de aproape 
de trofeu cu Dinamo, în 
2016?

Cupa României este un 
obiectiv pentru orice 
jucător pentru că este pus 
în joc un trofeu, care face 
parte din tradiția acestui 
sport. Care va rămâne în 
carierele, viețile noastre 
și în istoria clubului. 
Întradevăr, îmi doresc și o 
revanșă pentru ce a fost 
atunci. A fost o finală pe 
care nu mi-o pot scoate 
din minte, având în vedere 
ce s-a întâmplat înainte și 
în timpul ei.

6 Ai adunat 
11 selecții la 
naționala de 

seniori. UTA a trimis 
deja la lotul național 
jucători pentru acțiunile 
precedente. Te mai 
gândești o revenire sub 
tricolor?

E prea devreme să 
vorbim despre acest 
subiect. Obiectivul meu 
pe termen scurt este să 
mă integrez cât mai bine 
la UTA, să încep să joc, 
să am rezultate foarte 
bune la club. Pe urmă, 
bineînțeles, dacă lucrurile 
vor decurge așa cum mi-
am propus, convocarea la 
echipa națională poate fi 
o consecință. Însă, repet, 
e devreme să vorbesc 
despre echipa națională, 
toate gândurile și toată 
energia mea le pun în 
slujba clubului.
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Aşadar, nea Bebe, şoferul nostru de 
atâţia ani, de când eram cu toţii încă la 
„Sportul românesc”, e Mateescu, de la 
Steagu’, din primăvara lui ’73. Îl las pe 
Buză şi, timid ca un copil în prima zi de 
şcoală, închid eu uşa. Şi mă aşez lângă 
el. E complet albit, cu o geacă de blugi 
pe umeri (trage holul!) şi cu un rebus în 
mână. „Nea Bebe, de vreo douăzeci de 
ani te caut! Mamă-mamă!”

Surâde şi se trage mai mult pe 
canapea, să-mi facă loc. „Nu eu am fost 
de vină atunci, Baronul ne-a mâncat 
titlul...” Mă prefac că nu-mi amintesc, 
dar ştiu: „Baronul” era Adamache, 
portarul Guadalajarei. „Craiova tocmai 
bătuse la Bucureşti pe Steaua, cu 6-2, 
pe <<23 August>>. Pe noi nici nu ne 
băgau în seamă, cred. Mai ales că ne 
lipsea jumătate de echipă, Pescaru, 
Rusu, Gergely, Naghi, Zotincă. Ţin minte 
că înainte de meci, pe culoarul ăla 
lung al lor, de la vestiare până la teren, 
Deselnicu zicea că nu ne dau multe, 
să stăm liniştiţi. Meciul a fost unul care 
nu se poate povesti. Oltenii tăi au tras 
din toate poziţiile, de la-nceput până la 
sfârşit. Oblemenco, ce să-ţi zic, nici de 

la 40 de metri nu puteai să-i aperi dacă 
trăgea, dar Sterică le-a scos şi p-alea din 
7 metri... Boc, cu capul, Bălan, Deselnicu, 
Bondrea a jucat şi el în meciul ăla... La 
un moment dat era Craiova contra lui... 
Eu am marcat destul de uşor, în prima 
repriză, m-am dus singur, oltenii erau toţi 
la poarta noastră, îl tăvăleau pe Baron... 
Asta a fost, nu pot să-ţi descriu ultimele 
minute... Erau 40.000 de oameni în 
tribune, se urcaseră pe gardurile alea de 
sârmă şi trăgeau de ele... Dacă ne băteau 
atunci, nu-i mai depăşea Dinamo...” „Cu 
un gol, nea Bebe, atât. Au luat titlul la 
golaveraj, cu un gol, atât, în plus, dat faţă 
de Craiova. Măcar egal dacă făceam...” 
„N-aveaţi cum! După aia v-a bătut şi UTA, 
în ultima etapă, la Arad. Acolo vă trebuia 
egal...” „Acolo ne-a furat Dinamo, arbitrii 
erau ai lor, plus bani la arădeni...” Nea 
Bebe se ridică. „Nu mă mai întreba de 
Sterică... Peste 5 ani avea să moară, înecat 
în Dunăre, n-avea mai mult de 36-37 de 
ani... A fost cel mai mare, cel mai bun... 
Păi, altfel, crezi că juca Angelo cu el în 
Mexic, titular în toate meciurile, şi cu 
Anglia şi cu Cehoslovacia şi cu Brazilia?! 
Nu mă mai întreba nimic.”

Au trecut alţi 24 ani de-atunci. Ştiu, ţin 
minte că am ieşit să fumez, pe holul ăla 
de sticlă care nu ducea nicăieri şi n-avea 
ieşire...

Bebe Mateescu a jucat apoi, anul 
următor, cu Steagu’, în toamna lui ’74, în 
Cupa UEFA. Atunci s-a petrecut celebra 
întoarcere de scor din meciul cu Beşiktaş. 
La Istanbul, pe „Inönü”, „Baronul” a luat 
două goluri, nea Bebe trecuse fundaş 
stânga, într-o echipă cu Hârlab, Ciugarin, 
Pescaru, Gergely sau Csaba Gyorffy. 
Antrenor era Proca, încă nu-l scoseseră 
din fotbal... În retur, pe Tineretului, în 
minutul 87 era 0-0. Oamenii plecaseră, 
din vreo zece mii, jumătate. Adamache, 
„Baronul”, care apărase în faţa lui Pelé, 
a lui Bobby Charlton ori a lui Jairzinho, 

CRONICĂ
Invincibilul Stere Adamache (II)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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credea, doar el, că se poate. În minutul 
87 a marcat Cador. Turcii au pus mingea 
la centru, Pescaru a interceptat, pas lung 
şi Şerbănoiu face 2-0. Adamache era la 
centru când, peste încă un minut, tot 
Şerbănoiu a dat golul trei, al calificării.

Mă uit pe ziare. Mă tooot uit. Anul 
celălalt, în ’75, nea Bebe s-a dus 
la Dinamo, a fost titular în Cupa 
Campionilor, pe Santiago Bernabeu, cu 
Real Madrid. 1-4, pentru „câini” Lucescu, 
pentru „albi” Santillana, două, Netzer şi 
Martinez. În retur, pe „23 August”, în 1 
octombrie ’75, Dinamo – Real Madrid 1-0!

...În vara lui ’78 (povestea a apărut de 
Crăciunul acelui an, în almanahul revistei 
„Flacăra”, a lui A.P.), Baronul s-a dus cu 
ai săi în Deltă. Înota de mic, era gălăţean 

de origine, debutase la Dinamo Galaţi la 
16 ani, apoi la Energia. La 18 juca în „C”, 
la Ancora Galaţi. Apoi la Ştiinţa Galaţi. 
Pe Dunăre crescuse, n-avea frică de apă. 
De la Galaţi l-a luat Viitorul Bucureşti, 
adică naţionala de juniori a ţării. Apoi 14 
ani la Braşov. Se spune că a mâncat prea 
mult în după-amiaza aceea, pe o pătură, 
lângă soţia sa. Era cald, 9 iulie. Aproape 
40 de grade, la umbră. A mâncat, şi-a 
scos tricoul şi s-a oprit pe malul apei. S-a 
întors către soţie şi i-a spus că o iubeşte, 
i-a pus în braţe un bucheţel cu flori de 
nu-mă-uita pe care tocmai le culesese 
şi a plonjat în Dunăre. Stop cardiac. L-au 
găsit greu, târziu, desfigurat. De atunci, 
nea Bebe mi-a zis, n-a mai existat un 
meci ca acela de la Craiova şi un portar 
ca el. Şi nici alt Baron. Şi nici nu va mai fi.

Cr
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