
Cuvânt înainte

Într- un moment mai delicat al vieţii, „midlife crisis”, în
care nici profesional nu- mi mergea prea grozav, citind în ge-
neral numai de români aruncaţi la rechini în mijlocul ocea-
nului ca pasageri clandestini, morţi nevinovaţi în închisorile
poloneze cu numai 36 de kilograme greutate sau care s- au
răspândit în cele patru zări căutând o viaţă onorabilă pe care
nu au găsit- o în ţara natală, m- am apucat să răscolesc în ar-
hive în căutare de români celebri, ca să mai citesc şi altceva
decât grozăviile care- mi otrăveau existenţa, să- mi fac singur
curaj. Printr- un noroc, am dat de o listă cu celebrităţi de la
Hollywood care aveau origini române. Am citit- o cu mare
interes şi am căutat să mai aflu câte ceva despre cei menţio-
naţi acolo. Aşa a început totul. 

La un moment dat, am găsit pe un site american o listă
cu „maghiari remarcabili şi contribuţia lor în războiul civil
american” între care era menţionat şi generalul american
George Pomutz, român născut în oraşul Gyula din Ungaria.
Mi- am zis că dacă Pomutz e trecut la maghiari celebri, atunci
putem să- l trecem şi noi pe Peter Maffay, dacă nu chiar la ro-
mâni celebri, măcar la celebrităţi născute în România.

Nu am scris despre oameni celebri arhicunoscuţi în Ro-
mânia, precum Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă,
George Enescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran
şi mulţi alţii, pentru că despre ei s- au scris foarte multe mate-
riale şi au făcut- o alţii, poate, cu mult mai bine decât aş putea
eu să o fac. Am scris însă despre români sau persoane cu as-
cendenţi din România care au excelat în domeniul lor de ac-
tivitate şi, la vremea lor, au fost celebri şi apreciaţi de
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contemporani (Jean Negulesco, Nicholas Georgescu- Roe gen,
Marius Constant, etc.). Alţii, precum George Emil Palade, sin-
gurul român care a primit premiul Nobel (!), sunt în viaţă şi
nu vorbeşte nimeni despre ei (n.a.: dl. E. Palade, la momen -
tul predării la tipografie a manuscrisului cărţii, ediţia I, trăia;
a murit, între timp, la 19 noiembrie 2008).

Rezultatul este cartea de faţă.
Nu toţi au origini române, dar ceilalţi (Franz Kneisel,

Adolf Albin, Harvey Keitel, Dustin Hoffman, etc.) au ceva
în comun: s- au născut ei, părinţii sau bunicii lor în România.
Este puţin, este mult!? Ca unul care cunosc exilul, pot spune
că este mult. De ce?! În primul rând pentru că locurile copi-
lăriei şi ale adolescenţei nu se pot uita niciodată, indiferent
că eşti român, german, maghiar sau evreu. Şi eu încerc să- i
induc copilului meu, care are numai 7 ani, dragostea pentru
România, patria tatălui său, şi încerc să- l învăţ româneşte.
Cel mai bun exemplu în acest sens este cel al lui Harvey
Keitel, căruia mama, născută în România, i- a insuflat fiului
dragostea pentru ţara ei natală.

Cartea de faţă doresc să reprezinte un fascicol de lumină
proiectat asupra unor personalităţi remarcabile, realizate
într- un fel sau altul în viaţă, care au legătură cu ţara mea na-
tală, România.

Nu mi- am propus să dau biografii complete, ci să evi-
denţiez anumite trăsături de caracter sau anumite întâmplări
deosebite din viaţa lor, care m- au impresionat şi care cred
că ar fi interesante şi pentru publicul larg.

Apariţia cărţii mele consider că poate fi o evadare din
cotidian şi din numeroasele tabloide. Sper ca ea să trezească
interesul pentru o cercetare mai amănunţită a vieţii acestor
oameni şi a altora la fel ca ei. 
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În mod intenţionat nu am pus personalităţile despre care
am scris în ordine alfabetică sau după data naşterii, consi-
derând că lecturarea aleatorie a lor va face o mai mare plă-
cere cititorului.

Autorul

Notă la ediţia a II- a: 1- 2 personaje nu sunt, însă, „celebrităţi”
în sens tocmai pozitiv, ele fac excepţie şi nu au apărut în
prima ediţie a cărţii. Cu toate acestea le- am pus totuşi în edi-
ţia a II- a pentru că mi s- au părut interesante, dintr- un anumit
punct de vedere. Nu am mai modificat însă Cuvântul înainte
şi Încheierea.
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Articol de Mihai Rogai, apărut în Formula AS – anul
XX, nr. 928, iulie 2010:

ŞTEfANIA MăRăCINEANU, 
fiziciană şi chimistă româncă
celebră, descoperitoarea
radioactivităţii artificiale şi 
a procedeului de declanşare
artificială a ploii

Deşi este o somitate a ştiinţei mondiale, în ţara natală
este pe cale să dispară din conştiinţa publicului larg. Se naşte
la Bucureşti la 18 iunie 1882. După ce termină liceul „Elena
Doamna” din Bucureşti (1899), urmează cursurile Facultăţii
de Ştiinţe Fizico- chi mice, pe care o absolvă în 1910. 

După absolvirea facultăţii, devine profesoară de fizică
şi chimie la Şcoala Centrală de Fete din Bucureşti, iar în
1919 primeşte o bursă de specializare de doi ani la Paris,
unde asistă la cursurile de radioactivitate ţinute de celebra
Marie Curie, la Institutul de Radiu.

Descoperă în 1924 radioactivitatea artificială
În 1924 îşi susţine lucrarea de doctorat la celebra Uni-

versitate Sorbonne din Paris, lucrare intitulată „Recherche
sur la Constante du Polonium et sur la pénétration dans les
métaux” („Cercetări asupra constantei poloniului şi asupra
penetrării în metale”), pentru care a primit calificativul Très



Honorable. La susţinerea tezei, sala a fost arhiplină, printre
cei interesaţi de subiect aflându- se însăşi Marie Curie (dublă
laureată a Premiului Nobel – 1903 pentru fizică şi 1911 pen-
tru chimie, – prima femeie ce a primit acest premiu).
Doamna Mărăcineanu prezintă în lucrarea menţionată feno-
mene şi descoperiri senzaţionale, printre care observaţia că
substanţele radioactive prezentau fluctuaţii ale intensităţii
radiaţiilor, deşi intensitatea lor ar fi trebuit, conform nivelu-
lui cunoştin ţelor ştiinţifice din acea vreme, să fie constantă.
Dânsa, prin experimentele făcute, punea acest fenomen pe
seama radiaţiilor solare (observase că suportul de plumb al
unor substanţe radioactive devine la rândul său radioactiv,
chiar şi după eliminarea acestor substanţe, că radiaţia alfa a
poloniului, fiind atât de mare, putea produce chiar dezinte-
grarea plumbului, iar expunerea la Soare a acestui suport
măreşte de zeci de ori intensitatea radiaţiilor, fenomen pe
care l- a denumit radioactivitate artificială).

Lucrarea ei de doctorat a entuziasmat asistenţa, Marie
Curie oferindu- i un post de cercetător la laboratorul ei iar
profesorul Deslandres făcându- i cadou câteva plăci de
plumb de pe acoperişul Observatorului astronomic parizian,
plăci vechi de 300 de ani, pentru că acoperişul tocmai fusese
recondiţionat.

Cu ajutorul acestor plăci de plumb a reuşit, încă o dată,
să confirme radioactivitatea artificială: părţile plăcilor care au
fost expuse la soare perioade îndelungate de timp erau ra-
dioactive! Rezultatele cercetărilor ei le publică în reviste şti-
inţifice franceze de prestigiu. Aceste realizări deosebite ale
doamnei Mărăcineanu în domeniul fizicii nucleare sunt astăzi
aproape uitate, poate cu excepţia specialiştilor în domeniu. 

Astfel, concluziona doamna Mărăcineanu în anul 1929,
pe planeta noastră şi în întregul Univers, energia nucleară
este factorul determinant şi cel mai important („piatra filo-
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sofală există în radiaţiile solare şi tot aici este sursa formi-
dabilei energii radioactive, a cărei necesitate s- a impus deja
şi se va impune tot mai mult”).

Premiul Nobel este pentru altcineva!
În anii ’30, soţii Irène şi Frédéric Joliot- Curie explică

fizic şi prin modelare matematică radioactivitatea artificială.
Aceasta le aduce în anul 1935 Premiul Nobel pentru Chimie!
La ceremonia de decernare a premiului, la 10 decembrie
1935, profesorul W. Palmer, preşedintele Comitetului Pre-
miului Nobel pentru Chimie spunea:

Having thus exposed aluminum to bombardment, today’s
prize- winners found that after some minutes had elapsed the
metal began to emit rays to a noticeable degree. […]

This was an indication of the formation of a new ra-
dioactive element. And after ceasing the bombardment, the
emission of rays from the aluminum did not stop immediately
but continued for a while to a noticeable degree until the ra-
dioactive element created was once more for the most part
decomposed in the usual manner. This was again an indica-
tion of the formation of a new radioactive element.

Traducerea: „Astfel ei au expus aluminiumul unui bom-
bardament (n.a.: cu particule alfa), câştigătorii omagiaţi astăzi
au observat că după câteva minute metalul (n.a.: aluminiul) a
început să iradieze într- o măsură semnificativă (n.a.: ceea ce
Ştefania Mărăcineanu observase cu 11 ani în urmă, cu con-
tainerul de plumb în care fusese ţinut poloniul!!). […]

Acesta a fost indiciul formării unui nou element radioac-
tiv. Şi după ce bombardarea a luat sfârşit, aluminiul nu a în-
cetat să iradieze imediat, ci a continuat iradierea într- o
măsură considerabilă până când elementul radioactiv creat
s- a descompus parţial în maniera obişnuită. Acesta a fost,
încă o dată, indiciul formării unui nou element radioactiv.”
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