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Fotbalul înseamnă, în cele mai mici 
amănunte, chiar mai mult decât se poate 
povesti despre el. Fotbalul e complex, e 
o minune de joc, o idee pusă în practică 
la jumătatea secolului 19, o adevărată 
religie, s-a spus deseori, ținând cont de 
popularitatea imensă pe care a generat-o 
în rândurile unui public care și-a creat 
acolo o lume, idoli și istorii de neuitat. 
Dar toate acestea aveau mare nevoie de 
cuvinte, dincolo de orice.

Cuvintele care au scris aceste istorii 
ar putea face parte, la rândul lor, dintr-o 
mitologie modernă care să cuprindă 
un dicționar explicativ al sentimentelor 
determinate de jocul numit fotbal: gol, 
ratare, șut, penalty, corner, asist, lansare, 
zid, playmaker, golgheter. Variantele 
originale, din limba engleză, după 
cum se vede, nu sunt deloc excluse, ba 
dimpotrivă, devin obligatorii și asumate. 
Ceea ce era de demonstrat.

Latinii aveau o expresie care cred că 
se potrivește perfect într-un astfel de 
demers care să fixeze puterea de seducție 
a fotbalului nu numai în nume proprii, 

de staruri și echipe, ci și într-o arie de 
comunicare sentimentală și cu totul 
personală, în același timp.

“Multa paucis”, în traducere liberă, 
“mult în puține cuvinte”. De aceea, (în 
cele din urmă trebuie spus și asta), se 
și recurge atât de des la expresiile, la 
maximele latinești care spun multe în 
minimum de cuvinte. În cazul de față, 
conform “Dicționarului de cuvinte, 
expresii, citate celebre” al lui I. Berg, 
expresia servește și ca o laudă “ca un 
certificat de merit pentru scriitorii conciși, 
pentru oratorii cumpătați”. Dar și ca 
“avertisment la adresa celor ce lungesc 
vorba în mod inutil”. Intră fotbalul în 
această categorie?

De fapt, reformulez: intră discuțiile 
despre fotbal în această categorie? Și nu 
neapărat discuțiile, ci teoriile, analizele, 
comentariile de meci, retorica întreagă a 
unui fenomen care s-a extins dincolo de 
terenul de joc? Mult în puține cuvinte? 
Cine știe…

Fotbalul și-a creat nu doar o familie a 
lui, specifică, în tribune, în societate, ci și 
o familie de cuvinte care să-l definească. 
Iar dacă stăm bine să ne gândim la 
consecințele acestui fapt evident, 
amploarea unui fenomen mediatic, 
trebuie să recunoaștem, în apariția și 
dezvoltarea acestui sport, mai mult decât 
un limbaj specific.

Altfel, povestea nu este una singulară, 
sunt și alte sporturi pe cale de a 
genera astfel de considerații, dar cea a 
fotbalului rămâne, fără îndoială, cea mai 
seducătoare.

Ceea ce era de demonstrat, cum am 
scris ceva mai sus…

EDITORIAL
Despre fotbal și cuvinte
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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INTERVIU
Interviu cu Marian Aioani 
(Farul Constanța)
  realizat de Sorin Teodoreanu și Octavian Țopa

Marian Aioani s-a născut pe 7 noiembrie 1999, la Buftea, dar fotbalul de mare 
performanță l-a început la Chindia Târgoviște, iar anul trecut a fost transferat de 
Farul Constanța. Component al loturilor naționale U-21 și Olimpic, Marian Aioani bate 
cu putere la porțile echipei ”mari”. În urmă cu două etape, la Sf. Gheorghe, a avut 
o evoluție excepțională, contribuind din plin la victoria echipei sale. În ultimele trei 
meciuri din Superliga României nu a primit gol!

1 Victorie cu UTA, 
victoria la Sepsi, 
victorie cu U Cluj ... 

Felicitări, trei meciuri fără 
gol primit. Cum te simți?

Mulțumesc frumos! Au 
fost victorii importante, 
am muncit mult pentru 
ele. E bine că am rămas 
concentrați până la final, 
iar răsplata a fost pe 
măsura eforturilor.

2 În partida de la Sf. 
Gheorghe ai scos 
tot ce s-a tras spre 

poarta Farului ... 

Am mai spus-o, mă bucur 
că am reușit să-mi ajut 
echipa, a fost un meci 

foarte greu. Până atunci 
nu mai avusesem acest 
gen de intervenții, dar 
nu acesta este lucrul cel 
mai important. Echipa a 
câștigat trei puncte, asta-i 
important. 

3 Farul este în 
acest moment pe 
prima poziție a 

clasamentului, cu cinci 
puncte peste Rapid. Te-
ai gândit la începutul 
sezonului că se va 
întâmpla asta?

Noi nu gândim așa, avem 
altă strategie. Noi luăm 
fiecare meci în parte și-l 
tratăm la victorie. Muncim, 

ne pregătim atent pentru 
el. Acesta este țelul nostru, 
să luptăm în fiecare meci 
și să-l câștigăm. Abia 
la final ne vom uita la 
clasament și vom vedea ce 
am realizat.

4 Ai șapte meciuri 
în acest sezon, 
dintre care două 

în deplasare, fără gol 
primit. Mulțumit?

(Zâmbește) Îmi doresc 
să fie cât mai multe. 
Bineînțeles, se putea și 
mai bine, mereu e loc de 
mai bine. Îmbucurător 
este că echipa a avut 
rezultate bune.

Interviu
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5 Ați avut o singură 
înfrângere în 14 
etape. Cum vezi 

viitorul?

Ne dorim să o ținem 
cât mai mult tot așa. Ne 
pregătim atent pentru 
meciul care urmează și ne 
concentrăm ieșim din el 
cu trei puncte mai mult. 
Victoriile aduc încredere, 
iar în fotbal este important 
să ai curaj.

6 Cum colaborezi 
cu colegii tăi din 
defensivă?

Foarte bine, zic eu. Au fost 
ceva sincope la meciul 
cu Universitatea Craiova, 
dar eu numesc asta 
”accident” (n.n. etapa a 
9-a, Universitatea – Farul 
4-3). Am învățat din 
acest ”accident” și ne 

concentrăm mult mai 
bine pentru a nu recidiva. 

7 Te gândești la 
echipa națională, 
având în vedere 

evoluțiile bune din 
această primă parte a 
campionatului?

Orice fotbalist se gândește 
la echipa națională. Dacă 
domnul Iordănescu se 
hotărăște să mă convoace, 
eu voi răspunde ”da” 
cu mare onoare. Dar, 
vă dați seama, este 
responsabilitatea domniei 
sale, nu-mi pot eu exprima 
părerea despre alegerile 
selecționerului.

5 Este ultima etapă 
a turului sezonului 
regulat și vă 

pregătiți pentru un meci 
dificil. Ce așteptări ai 

împotriva Rapidului, în 
Giulești?

Eu nu fac diferențe între 
echipe, cred că Superliga 
este mai puternică decât 
anul trecut, raportul 
de forțe s-a echilibrat. 
Am avut o săptămână 
mai încărcată și sper să 
o terminăm bine. Ne 
concentrăm pe meciul de 
vineri seară, cu Rapid, sper 
să ne facem jocul și să 
obținem rezultatul pe care 
ni-l dorim noi și suporterii 
noștri. Și, a propos de 
fani, le mulțumesc și 
pe această cale că sunt 
alături de noi în număr 
tot mai mare. Că ne 
susțin, că ne încurajează 
... Ei știu că mentalitatea 
noastră este să câștigăm 
toate meciurile, sper să și 
reușim.
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FEATURE
Doru Popadiuc, 
omul-orchestră al Chindiei 
  realizat de Cristian Ionuț Marin și Octavian Țopa

Chindia Târgoviște e revelația finalului 
de tur în Superligă. Echipa de lângă Turn, 
cum este supranumită, a câștigat toate 
meciurile din campionat susținute de 
la instalarea lui Anton Petrea pe banca 
tehnică: 2-1 cu Rapid, 1-0 cu FCU Craiova 
1948 și tot 1-0 cu CS Mioveni. 

Victoriile i-au propulsat pe fotbaliștii 
târgovișteni și între performerii 
etapelor. Doru Popadiuc (27 ani), a fost 
nominalizat între cei mai buni jucători ai 
rundelor a 12-a și a 13-a, iar ulterior, după 
penultima etapă a turului, Orozco a prins 
”unsprezecele” ideal întocmit de LPF. 

Popadiuc a marcat trei goluri în acest 

sezon, cu FCSB, FC Argeș și FCU Craiova 
1948. "Suntem foarte bine cu moralul, 
sperăm să obținem victorii în continuare 
și să strângem cât mai multe puncte în 
Superligă. Vom aborda toate meciurile 
la victorie, normal. Ultima victorie, cea 
cu Mioveni, ne-a oferit un pic de suflu 
față de ei, ca și distanță în clasament. 
Sper ca suporterii să ne fie alături, simt 
o apropiere foarte mare de noi, ne dorim 
să revenim cât mai repede aproape de 
ei, să jucăm aici, la Târgoviște", spune 
Doru Popadiuc. 

Mijlocașul moldovean este de părere că 
rețeta succesului este unitatea de grup 
și că noua conducere tehnică a lucrat 
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mult la capitolul moral: "Trebuie felicitată 
toată echipa. S-a întâmplat ca după 
ultimele meciuri eu să fiu prezent în 
echipa etapei, dar toți băieții muncesc 
și trebuie apreciați". Alături de alți cinci 
colegi, Căbuz, Celea, Căpușă, Popa și 
Neguț, Popadiuc a făcut deplasarea la 
meciul de Cupă cu Ocna Mureș (0-1), 
de miercuri, însă nu a fost nici rezervă, 
Toni Petrea dând credit rezervelor în 
confruntarea cu echipa de Liga a 3-a din 
Alba. 

Pentru Chindia urmează duelul mult 
mai important din campionat, cu FC 
Voluntari, programat sâmbătă, ora 17.00, 
pe stadionul Anghel Iordănescu, în ultima 
etapă a turului Superligii.

12 puncte a strâns Chindia în 13 
meciuri, nouă în ultimele trei.

S-a născut pe 18 februarie 1995, 
la Suceava. A început fotbalul la 
clubul local Cetatea, a fost doi ani la 
Academia Gheorghe Hagi (2009 – 
2011) și a continuat la Ceahlăul Piatra 
Neamț. Are șase selecții la echipa 
națională U-21.

Ceahlăul, Steaua, Politehnica Iași, 
FC Voluntari și Irtysh Pavlodar 
(Kazakhstan) sunt echipele pentru 
care a evoluat Popadiuc până să 
ajungă la Chindia, în vara anului 2021.

Feature
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...Ajungem la stadion, eu cu Adi reuşim 
şi intrăm. Mai sunt două ore şi jumătate 
până la meci. Găsim greu loc. Stadionul 
stă să pleznească, sunt peste 50.000 de 
oameni, strânşi unul în altul, cu priviri 
rele, crunte, de răzbunare, dar şi de 
teamă... Dinamo spulberase Steaua şi pe 
toate celelalte din campionat, marcase 37 
de goluri şi primise 3 în 10 etape... Craiova 
e toată pe umerii lui Gică Popescu, care 
are şi banderola pe mâna stângă, la 22 de 
ani. Poate şi Badea să încerce ceva, dar...

...Mai sunt două ore. E ceaţă, e frig, e 
urât. Lumea e îmbrăcată sărac, în oraş e 
foamete, în case e ca afară. Din când în 
când, jos, lângă gard, Barză, şeful galeriei 
dă câte un semnal de atac. Lumea însă 
nu e convinsă de nimic. E o ură teribilă 
în toţi, pentru toată viaţa lor de olteni 
amărâţi.

Şi atunci se întâmplă! Nea Costică 
Popescu anunţă că echipele de tineret 
vor intra pe teren pentru meciul lor. Intră 
Craiova, în alb, şi stadionul se mişcă. Nu la 
maxim, dar e impresionant... apoi în gura 
tunelului apar dinamoviştii... nu se vede 
clar cine, ce... dar nu-s ai noştri. Un infinit 

cor de fluierături şi strigăte îi împinge pe 
toţi înapoi! Nimeni nu mai iese de-acolo! 
Puştii lui Ţâcă Zamfir, între care Cristescu, 
Papa, Călin salută încolonaţi şi se retrag 
şi ei... (A doua zi, în „Sportul”, cronicarul 
partidei, Stelian Trandafirescu, cu care 
aveam să împart un birou peste 4-5 ani, 
scrie aşa: „La speranţe: nu s-a jucat – 
echipa oaspete sosind târziu la stadion!” 
În realitate, puştanii dinamovişti ori n-au 
avut curaj să intre, ori, am auzit şi varianta 
asta, n-au fost lăsaţi să intre pe teren ca 
să nu incite şi mai mult oamenii!)

Cert e că publicul nu înţelege şi 
huiduie. Mai trece o oră. Nimeni nu se 
mai poate mişca. Nici la ţâşnitoarele de 
apă, nici nicăieri. E tot mai frig, ceaţa e 
tot mai jos... Suntem 50.000 de oameni 
cu cuţitele în dinţi şi în suflet. Ies ai 
noştri. Gică Popescu, Săndoi, Boldici, 
Badea, Mănăilă, în geci de piele, în blugi, 
în hanorace ca Gigi Ciurea... Stadionul 
irumpe! Simt însă că nu e totul. Simt 
bine. Ies şi ai lor, trenciuri elegante, 
costume clasice, Vasile Ianul, în negru cu 
cravată roşie, Andone, încercând gazonul 
să-i cunoască rezistenţa, Lupu, Rednic, 
Lupescu, Mircea Lucescu, cu cordonul 
strâns la balonzaid, uite-l cu părul creţ şi 
zâmbind amar... Publicul mârâie, huiduie, 
strigă! Se întorc la cabine să se echipeze. 
În câteva minute, o jumătate de oră, ies. 
Întâi Craiova, cu Gică în frunte... apoi 
Dinamo... Oamenii nu mai pot fi ţinuţi, 
miliţienii strâng rândurile, sutele de şiruri 
se agită, strigătele sunt înfiorătoare... Ies 
şi arbitrii. mai sunt 5 minute. Crainicul 
anunţă echipele, cu numărul 9, Gicăăă 
Poooopescuuuu! Dinamoviştii nu se aud.

Începe. Iar ceea ce se petrece după 
primul fluier al lui Ştreng e imposibil 
de descris. Dinamo se instalează la 
cârmă, Cârţu îi retrage pe ai noştri. Şi 
Dinamo începe pasul unu: Lupu către 
Lupescu. Apoi, ca într-un dans, Mateuţ, 
Rednic, Sabău, înapoi la Andone, iar 

CRONICĂ
Sorin Cârțu, dresorul de lei (II)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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Lupu... Oamenii, cei 50.000 tac. Cârţu e 
cu mâna la gură. Lucescu e aproape o 
statuie. Ciurea, Badea şi Pigulea încearcă 
o recuperare. Eşuează. Iar atunci se 
petrece ceva ce n-am trăit niciodată, 
nicăieri. „Centralul” se zguduie din 
temelii, ca un răspuns la uluitorul joc 
de pase al băieţilor lui Lucescu. Badea 
recuperează prima minge, o întoarce 
prudent lui Gică Popescu şi acesta preia, 
trece de Răducioiu, lansat în presing, de 
Lupescu, apoi de Rednic, care faultează. 
În clipa aia, universul se dezintegrează. 
Stadionul efectiv urlă bestial. „Ştiin-ţa! 
Ştiin-ţa!! Ştiin-ţa!!!” În peluză explodează 
patru petarde. Nu mai e ceaţă, dar e fum, 
gros, galben-negru. „Ştiin-ţa! Ştiin-ţa!” E 
ca o barieră de netrecut spre poarta lui 
Boldici. „Ştiin-ţa!! Ştiin-ţa!” Curând, nu 
se mai percepe, din cauza isteriei, decât 
perechea de vocale „iiiii-aaa!!!” urlate!

...Şi fault. Şi pas. Şi fault. Săndoi îl seceră 
pe Răducioiu, Lucescu intră în teren. 
Intră şi Cârţu. „Ştreng era leoarcă de 
transpiraţie. Urla şi el la mine, Sorine, nu 
mai loviţi! Dau roşu!! Ia dă, îi zic, ia să văd! 
Ce cauţi în teren?, zice. Da’ Lucescu ce 
caută?, zic şi eu.” În studioul de la Digi, 
Sorin zâmbeşte şi se încruntă. „Aşa a fost. 
Gică Popescu a ieşit apoi, prin minutul 
24, cu ea la picior, i-a pasat lui Bica, 
Dănuţ a jucat în stânga, în spatele lui 
Sabău, Adrian Popescu a preluat, cursă 
de 30 de metri, centrare pe jos şi Ciurea, 

din cădere, i-a luat faţa lui Klein, a intrat 
cu totul în poartă, gol! Asta a fost!”

Simplu, nu? Ştreng a prelungit meciul 
8 minute, dar Gică Popescu a fost 
imperial. Ciurea a mai prins o bombă, dar 
Stelea a boxat incredibil!

Peste ani, şi Popescu, într-un taxi, la 
Madrid, avea să rememoreze scena, 
la telefon, chiar cu Stelea! Eram acolo, 
aşa că ştiu. A fost meciul oamenilor 
însă. Acum, după 22 de ani, încă aud 
strigătul lor disperat, superb, uluitor, 
crunt: „Ştiinţa! Ştiinţa!” „Prudenţă, multă 
prudenţă”, scria Stelian Trandafirescu în 
„Sportul”, a doua zi, din partea băieţilor 
lui Cârţu. Îi zic. Zâmbeşte. „La sfârşit, i-am 
zis lui Lucescu, profesore, văd că nu mai 
fluieră ăsta, speră să egalaţi... Opreşte un 
pic, să le dau apă la ai mei şi mai jucăm 
unul de la început.”

A fost 5 noiembrie 1989. Oamenii s-au 
dus cu greu acasă. 19 ani mai târziu, în 
exact acea dată, tatăl meu, care a fost cel 
mai mare suflet de lângă acea echipă, 
a murit. Peste alţi doi ani, în exact acea 
dată, Adrian Păunescu a murit. Între 
timp, aproape pe furiş, a murit şi Craiova. 
Strigătul acelei zile, din ’89, ar putea însă 
s-o învie vreodată. De fapt, cred că aşa va 
şi fi! Eu încă îl aud: Ştiin-ţa! Ştiin-ţa!

A fost, într-adevăr, într-o duminică.

Cr
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