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EDITORIAL
Lumea fotbalului
 Justin Ștefan, Secretar General LPF
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De câte ori nu 
ați auzit formulată 
expresia “ei bine, asta 
e altă lume!” Ori, “acolo 
lucrurile stau altfel, e 
o altă lume!” Există o 
lume occidentală, așa 
cum vorbim despre 
o lume a Orientului 
sau, profesional 
vorbind, avem o lume a 
cinematografiei, o lume 
a sportului și așa mai 
departe, lumile sunt 
infinite, ca și clasarea lor 
într-o anumită paradigmă.

Lumea fotbalului nu face excepție. Și 
ea ființează, are reguli specifice și poate 
fi definită ca un spațiu limpede. Iar noi 
alcătuim această lume a fotbalului din 
acest secol, asta ca să stabilim până la 
capăt nu doar teritoriul ei, ci și timpul 
acestei lumi.

Discutam aici, săptămâna trecută, 
despre multiplele implicații și legături 
dintre fotbal și artă, fotbal și literatură, 
în mod special, și descopeream punți și 
lucruri comune.

Dar aceste legături se datorează 
fotbalului sau artei? Capacității 
sportului, în general, de a dovedi, prin 
transparență totală, calități cu putere 
simbolică, sau totul se întâmplă grație 
scriitorilor (și scriiturii!) care văd în fotbal 
o lume cu putere de mare exemplu?

Aminteam nume ca Albert Camus, 
care prin “omul revoltat” reușise să 
construiască o lume care exista dincolo 
de limitele și datele ei filosofice și chiar 
psihologice, într-o măsură îndeajuns de 
puternică pentru a genera modele, dar, 
mai cu seamă, soluții.

Lumea fotbalului nu este așadar 
doar una a competiției sau una a 
finanțelor. Este una a marilor cluburi, 
a marilor jucători, și nu mă refer aici 
doar la cei de pe teren, deși pe aceștia 

îi pun întotdeauna în 
primul plan. “Fotbalul 
reproduce metaforic și 
metonimic societatea 
umană actuală, care 
are și ea o natură 
conflictuală, pe care 
numai parțial o 
deslușim câteodată, din 
cauză că multe dintre 
conflicte sunt foarte 
ascunse și se lasă greu 
descoperite. Pentru 
a înțelege întregul 
potențial cognitiv 

(metaforic sau modelator) al fotbalului, 
trebuie să ținem seamă de variatele 
sale ipostaze: energetică, sistematică, 
informațională, strategică și scenică. 
Trăim o criză de încredere, instituțiile 
care ar trebui să arbitreze situațiile 
delicate nu mai sunt totdeauna în stare 
să o facă.

Orfani de arbitru, de terapeut, ne 
refugiem în teritorii aparent mai sigure; 
fotbalul este unul dintre acestea”.

Am ales să introduc aici acest citat, 
recunosc, poate un pic prea lung, ales 
din opera genialului Solomon Marcus, 
tocmai pentru că sintetizează această 
lume a fotbalului.

Nu o definim doar pe stadioane 
sau doar prin stadioane. Fotbalul se 
rotește în jurul meciului, arena rămâne 
principalul spațiu, e foarte adevărat, 
dar fotbalul este, în același timp, mult 
mai mult decât atât. Fotbalul și-a 
demonstrat capacitatea de seducție, dar 
a arătat și că reprezintă un univers în 
sine, dincolo de frumusețea jocului.

Există o lume a fotbalului. Din clipa 
în care prima minge a început să se 
rostogolească, iar primul fotbalist care 
a înscris a fost recunoscut de către 
societate și stadion drept un performer, 
fenomenul a generat consecințe. Lumea 
de azi este una dintre ele!
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INTERVIU
Interviu cu Eduard Pap 
(FC Botoșani)
  realizat de Cristian Prisăcariu și Octavian Țopa

1 Noi spunem că 
echipa ta are 
nevoie urgentă de o 

victorie, tu ce crezi?

Întradevăr, nu am mai 
câștigat de ceva timp 
și ne simțim obligați 
să câștigăm în această 
etapă, cu Pitești.

2 E o echipă cu care 
v-ați întâlnit anul 
acesta în Cupa 

României. Va fi greu?

Nu, nu ne este teamă. 
Întradevăr, este o echipă 
bună, care are rezultate 
pe măsură, dar noi 

trebuie să mergem fără 
frică și și să luăm cele 
trei puncte. Nu va fi ușor, 
dar acesta este obiectivul 
nostru pentru meciul din 
această etapă.

3 În ultimele 
partide ați plecat 
mereu cu prima 

șansă, dar nu ați reușit 
să câștigați. Ce s-a 
întâmplat cu voi, cu 
echipa?

Întradevăr, am avut multe 
rezultate de egalitate 
în ultima perioadă. Nu, 
nu s-a întâmplat nimic 
special, pur și simplu 

ne-a lipsit golul. Nu am 
putut să marcăm, chiar 
și când jucam bine. Nu 
pot să zic că nu am tratat 
cu seriozitate fotbalul, 
doar că ne-a lipsit acel 
moment de luciditate 
în fața porții adverse. 
Am făcut patru meciuri 
egale, din păcate a venit 
și înfrângerea cu Farul, un 
meci pe care nu aveam 
voie să-l pierdem ... Nu 
mai avem ce face, trebuie 
să mergem înainte 
învățând din greșeli. Nu 
este un moment bun 
al nostru, dar este un 
moment prin care am 
mai trecut în fiecare an și 

Eduard Adrian Pap s-a născut pe 1 iulie 1994, la Jimbolia și a debutat în prima ligă 
la o vârstă fragedă. Se întâmpla pe 13 decembrie 2013, în partida Dinamo – ACS Poli 
Timișoara 4-0. După două sezoane la echipa din Banat, a fost transferat la ASA Târgu 
Mureș, iar din 2017 este la FC Botoșani. În această ediție de campionat este integralist, 
a fost nominalizat de trei ori în ”Echipa etapei” și de tot atâtea ori a fost desemnat cel 
mai bun jucător al meciului.

Interviu



de fiecare dată am știut 
să-l depășim, să ieșim 
din el. În ultimele două 
sezoane ani am intrat în 
play-off și acest lucru cred 
că se va întâmpla și anul 
acesta!

4 Totuși, în cazul 
unui rezultat 
nefericit la Pitești, 

puteți ieși dintre primele 
șase echipe, o zonă a 
clasamentului în care ați 
stat mai mereu în acest 
tur de campionat ...

Așa este. Dar să știți că 
noi nu ne gândim la o 
înfrângere în meciul de 
la Pitești! Mergem acolo 
gândindu-ne să câștigăm 
și eu cred că vom reuși 
să facem tot ce depinde 
de noi pentru a ne atinge 
țelul propus.

5 Tu, personal, ești 
într-unul dintre 
cele mai bune 

momente ale carierei. 
Care este secretul tău?

Da, recunosc, este o 
perioadă bună a mea 
și mă bucur că pot să-
mi ajut echipa.  Sper să 
merg pe acest drum 
până la finalul sezonului. 
Secretul? Munca, munca. 
Trebuie să muncesc, să 
fiu serios și să dau tot ce 
e mai bun din mine pe 
teren.

6 Te simți mai 
eliberat că nu 
mai prea ai 

concurență pentru 
postul de titular?

Nu știu dacă este 
vorba de a avea sau nu 

concurență, trebuie să 
ai liniște, trebuie să ai 
încredere și să-ți faci 
treaba. Recunosc, este 
un moment bun al 
meu, trebuie să-l țin cât 
mai mult și să mă țină 
Dumnezeu sănătos până 
la finalul sezonul, adică 
atât timp cât echipa are 
nevoie de mine.

7 Crezi că în urma 
acestor evoluții 
constant bune 

meritai și banderola de 
căpitan?

(Zâmbește) Mi-au dat 
și mie banderola de 
căpitan, când a ieșit Papa. 
Dar asta nu pot să decid 
eu, Marius (n.r. Croitoru, 
antrenor) decide cine este 
căpitan, eu când intru în 
teren mă gândesc doar 
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să dau ce este mai bun 
din mine pentru binele 
echipei.

8 Făcând o analiză 
a acestei părți 
de campionat, 

putem spune că actualul 
clasament reflectă 
cu adevărat valoarea 
competitoarelor?

Deja lucrurile par a fi 
clare! Primele trei vor 
rămâne și la final exact 
acele echipe care sunt 
și în prezent pe podium, 
iar pentru următoare 
trei locuri ne vom bate 
șase-șapte alte cluburi. 
Adică cele care sunt 
acum pe locurile 4-6, 
următoarele trei și văd că 
a intrat acum și Chindia 
în cărți, după victorie din 

ultima etapă. E o echipă 
solidă. Chindia, UTA, 
Rapid, Pitești, noi, Farul, 
Voluntari, cam astea ar fi 
... De Sepsi nu știu ce să 
zic, e o diferență destul 
de mare de puncte. Dar 
vedeți și dumneavoastră, 
în fotbal este posibil orice. 
Legi două-trei victorii și, 
la cât de echilibrat este 
campionatul, imediat urci 
în clasament.

9 Te gândești și 
mai departe, 
la un eventual 

transfer?

Vă spun sincer că în 
acest moment nu mă 
gândesc decât cum să-mi 
fac treaba aici, să prind 
play-off-ul din nou cu 
Botoșani. Pe viitor, vom 

vedea ce va fi, dar nu are 
rost să vorbim despre 
viitor, prezentul contează.

10 Te-ai fi 
așteptat și la 
o convocare la 

echipa națională sau e 
prea mult?

Nu e prea mult, vă dați 
seama că nu e prea mult. 
Îmi doresc o convocare 
la națională și sunt sigur 
că va veni. Trebuie să 
muncesc, trebuie să 
merg pe aceeași linie 
și sunt convins că se va 
întâmpla până la urmă. 
Mai repede, mai târziu, 
nu are importanță, eu am 
mare încredere că se va 
întâmpla.
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INTERVIU
Interviu cu Mihai Popa 
(FC Voluntari)
  realizat de Marian Codirlă și Octavian Țopa

1 Ce ați simțit după 
ce ați pierdut în 
ultimul minut la 

Cluj, în fața campioanei?

Este teribil de frustrant! 
Cred că meritam cel 
puțin un rezultat de 
egalitate, am avut și noi 
ocaziile noastre, veneam 
după un parcurs bun 
... Nu mai avem ce face 
acum, mergem înainte.

2 Urmează un meci 
cu FCSB, un alt 
meci tare și, apoi, 

cel cu Dinamo. Cum 
resimțiți voi, jucătorii, 
această încărcătură 
psihică?

Cred că toate meciurile 
sunt grele, nu doar cele 
cu CFR sau FCSB. Noi 
ne pregătim să jucăm 
fiecare meci la victorie, 
să luăm cele trei puncte. 
Nu mergem cu gândul 
mai departe, rămânem 
concentrați pe ceea ce 
trebuie noi să facem. 
Fiecare în parte.

3 Ați simțit 
o presiune 
suplimentară 

după ce ați avut acel șir 
de victorii consecutive?

Nu, nu am simțit nimic 
suplimentar. Pur și 
simplu atunci jucam 
bine, iar acum ne lipsesc 
rezultatele.

4 Aveți discuții în 
vestiar legate 
de viitorul 

vostru, de faptul că ați 
putea juca în play-off, 

Mihai Maximiliam Popa a apărat prima dată în Liga 1 poarta Astrei Giurgiu la doar 
20 de ani. Se întâmpla exact anul trecut (14 noiembrie), într-o partidă terminată la 
egalitate (1-1) cu Dinamo. În acest sezon, constănțeanul format la Academia Gheorghe 
Hagi a ajuns la FC Voluntari, surpriza plăcută a campionatului, și pare că s-a născut 
titular. Atât la echipa de club, cât și la echipa națională U-21.



despre o clasare între 
primele șase echipe ale 
României?

Toți suntem conștienți 
că o calificare în play-
off ar însemna foarte 
multe pentru noi, pentru 
clubul nostru, dar nu 
mergem cu speranța 
atât de departe. Mai sunt 
multe meciuri, iar noi ne 
concentrăm pe cel mai 
apropiat dintre ele. 

5 După meciul de la 
Cluj, Dan Petrescu 
te-a lăudat foarte 

multe, a spus că ai fost 
extraordinar. Cum te-
ai simțit auzind toate 
acestea?

Vă dați seama că m-am 
simțit măgulit! Să te 

laude um om de fotbal de 
calibrul lui Dan Petrescu, 
un fotbalist de legendă 
al României, înseamnă 
enorm pentru oricine. Da, 
a fost un gest pe care nu 
o să-l uit niciodată.

6 Cum te simți 
acum la FC 
Voluntari, mai 

ales că ai în față 
fotbaliști cu mare 
experiență, cum este 
Gabi Tamaș? Nu te temi 
când țipă la tine?

(Zâmbește) Nu, nici 
vorbă. Toată lumea 
din club, începând de 
la domnul președinte, 
continuînd cu colegii mei, 
cu oamenii de la stadion, 
toți m-au ajutat să mă 
simt ca acasă aici. Iar Gabi 

Tamaș este primul care 
mă corectează în timpul 
jocului.

7 Este un moment 
bun al carierei 
tale, titular la 

FC Voluntari, titular 
la echipa națională 
U-21. Care crezi că va fi 
următorul pas?

Nu, chiar nu mă gândesc 
la următorul pas. Tot ce 
îmi doresc este să rămân 
la aceeași formă sportivă, 
să pot munci în acest 
ritm și să progresez. Am 
o susținere totală din 
partea antrenorilor, deci 
totul depinde numai și 
numai de mine, de ritmul 
de muncă pe care trebuie 
să-l respect.

Interviu
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Am scris câteva secvențe 
(de fapt am povestit, 
într-o discuție cu avocatul 
Marian Nazat) din epopeea 
Universității Craiova și 
dialogurile fac parte din 
celebrul și minunatul basm 
al fotbalului, o carte de care, 
cred, lumea noastră are în 
continuare atâta nevoie. 
Povestea e la fel de actuală 
astăzi, mai mult decât 
oricând. Așadar, a fost odată ca niciodată, 
că dacă nu ar fi, nu s-ar povesti...

– Primăvara aceea... primăvara aceea... 
Sunt 38 de ani de atunci şi mie mi-e greu 
să cred şi că au trecut, dar mai ales că au 
trecut prin mine. An după an m-am gândit 
la ce-am trăit atunci şi simt acum că mai 
important e ce s-a întâmplat după decât 
atunci. E ca efectul unei bombe atomice: 
când se întâmplă, când e impactul cu 
solul, se naşte ciuperca aia cumplită, poate 
spectaculoasă pentru documentarele tv 
de mai târziu, sigur ucigaşă pentru toţi cei 
aflaţi într-o anumită arie.

Aşa a fost Craiova, şi nu numai în 
primăvara aceea. Au fost mai bine de 
zece ani, din 1973, când pierdea titlul la un 
gol diferenţă în faţa unui Dinamo foarte 
jucăuş şi dezinvolt în relaţia cu regulile 
fair play-ului, şi până în 1985-1986, când 
Universitatea a ţinut vitrina fotbalului 
românesc. Atunci, în martie 1983 a fost 
apogeul, clipa când s-a luminat cerul.

– Nu e prea mult sau prea rău să 
compari Craiova cu o bombă atomică? Mie 
aşa mi se pare. În fond, ceva mai cumplit 
n-a fost pe pământ...

– Poate că nu e cea mai inspirată 
comparaţie, sigur nu e. Dar efectele marii 
echipe a Craiovei din acei ani au generat, 
până la urmă, dezastrul ei total, apocaliptic 
şi renaşterea altora, mai cu seamă a 
rivalelor ei de viaţă şi de moarte, Dinamo 
şi Steaua. Şi asta pentru că şocul apariţiei 
Universităţii Craiova, la cotele acelea de 

performanţă, dar mai ales 
de popularitate, avea să-i fie 
fatal în anii imediat următori 
şi chiar şi mai târziu, după ce 
a înviat. Craiova a fost ca Isus, 
numai că religia creştină a 
avut şi are putere, de 2000 
de ani, pentru că Isus a trăit, 
a murit şi a înviat o singură 
dată. Craiova a instituit şi ea 
o religie, cei care ţinem cu 
ea suntem o sectă, vorba 

prietenului meu, Ionuţ Vulpescu, ne ştim, 
ne recunoaştem între noi, avem semnele 
noastre particulare, poate o să-ţi placă 
asta, ai fost procuror atâţia ani...

... Într-un fel şi eu am fost şi încă sunt 
procuror, de caz se zice, nu? al Craiovei 
mele. Am scris, într-un sfert de secol, mai 
mult decât despre toate celelalte luate 
la un loc. Am încercat s-o înţeleg, să-mi 
explic emoţiile faţă de ce a fost cu mine 
când trăiam, şi eu şi ea, aceleaşi vremuri. 
Am scris despre echipa aceea, Maxima, 
cum i-a spus Vanea Chirilă, în toate ziarele 
pe la care am trecut şi am vorbit în zeci, 
sute de ore de emisiune, la radio şi în 
tot felul de televiziuni. Cred că e bună, 
totuşi, comparaţia mea de aici, din cartea 
noastră.

... Am iubit foarte mult această echipă, 
Marian. Practic, din primăvara aceea, 
cu golul lui Negrilă, cu Kaiserslautern, 
au început amintirile, nu bucuriile. Ca 
atunci când eşti la o seară dansantă şi ea, 
prinţesa, te ia de mână şi te alege, doar 
pe tine, în ciuda tuturor. Ştii ce trăieşti, 
ce simţi, ce moment de catharsis ai, dar 
aproape la fel de clară e senzaţia, aproape 
certitudinea, că e prea frumos să dureze. 
E ireal de bine, deci se va sfârşi. Să ne 
amintim ce trăim acum, aşadar!

Craiova anilor ’74-’84, deceniul ei de 
glorie, are mai degrabă o viaţă de excepţii 
decât de excepţie, vorba omului care a 
ajutat-o cel mai mult, Adrian Păunescu. 
Dincolo de performanţe, care nu sunt 

CRONICĂ
Dialoguri despre Craiova (1)
  realizată de Marius Mitran

Cronică
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multe sau mari, dar sunt electrizante şi 
dau fiori, Craiova a lansat şi a avut un stil. O 
poveste cum nu se mai cunoscuse pe aici 
şi cred că, la dimensiunile ei emoţionale, 
nici nu a mai apărut alta. Craiova a creat 
o mitologie, o religie, o sectă şi eu am fost 
în toate. Leul reprezentat pe stema ei a 
lăsat o gheară grea în timpul şi în teritoriile 
sufleteşti pe care le-a cucerit. Craiova 
a descoperit acele teritorii şi a devenit, 
pentru totdeauna, „unicul lor proprietar 
universal”, cum zice Faulkner, un mare 
american. Craiova era America!

– Şi mă întorc la efectul devastator al 
ciupercii de foc. Craiova a trăit în zodii de 
foc tot timpul. În ’73 a pierdut titlul la un 
gol, pentru un gol mai puţin, cum vrei 
să spui... I-a lipsit un gol! Păunescu, în 
„Flacăra”, a pus povestea celor două mari 
echipe pe două pagini, faţă în faţă, pe 
alb-negru Dinamo, cu titlul „Campioana 

României” şi, color, Universitatea Craiova, 
„campioana unei mari iubiri”. E trupa lui 
Cernăianu, cu Manta şi Oprea în poartă, cu 
Niculescu, „Fonfo”, fundaş dreapta, cu Boc 
şi Deselnicu „centrali”, cu Velea pe stânga, 
deşi „Pelicanul” îi mai avea concurenţi şi 
pe Berneanu ori Bondrea, da, antrenorul 
de mai târziu, cu care Craiova ia cupa în 
1993 şi pierde finala din ’94. La mijloc erau 
Ivan şi Strâmbeanu, dar apăruse Balaci, 
titular şi el, la 16 ani... Costică Ştefănescu, 
abia venit de la Steaua, la schimb cu 
Sameş, juca tot mijlocaş, ofensiv. În 
atac, Ţarălungă pe dreapta, Marcu pe 
stânga (venit tot de la Steaua), Bălan şi 
Oblemenco vârfuri. Mai erau Negrilă, 
debutant în acel ultim meci, de la Ploieşti, 
0-0, cu care Craiova ia primul titlu, graţie 
acelui punct, Bădin, Niţă, mi se pare că şi 
Ciupitu...
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