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Abstract:This is a modest tribute to my friend and former colleague, Professor
Petre Gheorghe Bârlea, by seeking to emphasize his moral and professional qualities, the
friendship that binds us and also his role in the development of Romanian culture.
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Cu Universitarul și Magistrul Petre Gheorghe Bârlea ne-a rânduit
Destinul să ne cunoaștem în vremea când era Prorector la Universitatea
,,Valahia”, din Târgoviște, ghicindu-ne două haruri binecuvântate, în care
ne-am primenit bucuria de a fi: demnitatea și destinul, îngemănându-ne în
două avuții: întrecerea în prețuire și patosul creației științifice și
încununându-ne apoteotic cu Darul Ceresc: Iubirea de Oameni, cărora le
hărăzeam aurul omenescului din noi!
Aceste Daruri au rodit în incandescența consacrării universitare și
academice, în toate ipostazele triumfurilor ei, interne și externe, în
succesiunea generațiilor de studenți și a recoltelor revelațiilor și creațiilor
științifice! întrupându-se în cea mai prețioasă virtute providențială:
creativitatea!
Iar aceasta a triumfat în toate operele științifice ale magistrului, în
toate manifestările și forurile științifice naționale și internaționale, în care sa afirmat geniul creator românesc!
Dar Geniul nu a zăbovit să se ivească...!
Răsărit din Mihăilenii Moldovei, Titanul de la Tübingen a nemurit
axioma perenității românești: ,,Singurul surâs al tragediei noastre este
creativitatea!”
Privilegiul seniorial de a fi, împreună cu Magistrul Bârlea,
însoțitorii Titanului de la Tübingen, stimulează selectarea câtorva repere ale
periplului triadei ale căror consemnare cumulează o polivalentă utilitate și
semnificație.
Jubileul celor optzeci de ani ai Savantului poliglot a cunoscut, în
periplul derulat, o omagiere grandioasă la Liceul ,,Alecu Russo”, în orașul
Bălți, din Republica Moldova, cu incantații spirituale și vibrații emoționale
emanând vigoarea românismului și elevația civilizațională fortificând voința
de unire a moldovenilor.
Mândria și bucuria de a avea în mijlocul lor pe savantul mondial sau amplificat în succesiunea ceremoniilor cinstirii unui fiu al românismului,
la forurile politico-administrative, la liceele și școlile generale vizitate pe
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traseul parcurs, cu aceeași emoție patriotică și căldură frățească
tonificatoare, au cunoscut apogeul în comuna Mihăileni, unde periplul a
depășit tensiunile emoționale, la revederea cu pământul, cu fiii comunei,
precum și cu cei răposați.
Solemnitatea revederii a întrecut limitele emotivității la întâlnirea cu
școala, cu banca unde a cules fiorii și ademenirile mondialismului, iar
toastul întâmpinării, rostit de învățătoarea Mândâcanu, coborâtă, aievea din
icoană, în mijlocul învățătorilor cu ochii mirați îl divinizau pe savantul lor,
așa cum s-a reeditat și la revenirile ulterioare, când am trăit aceleași bucurii
și trăiri, până la cea de ... rămas bun, lăsându-L pe Titanul lor în pământul
care L-a ivit, slăvit pe mapamond.
Acest remember, în derularea secvențelor parcurse, alături de
Magistrul Petre Gheorghe Bârlea, ne-a oferit, nu numai o primenire
spirituală, dar și o renaștere în patriotism și iubirea de oameni, al căror
prinos îl împărtășim cu smerenie, cinstire și iubire la acest onorant jubileu
Magistrului, prof.univ.dr. PETRE GHEORGHE BÂRLEA, ale cărui
prețuire, noblețe colegială și devotament mi-au împodobit mintea, inima și
sufletul.
La mulți și rodnici ani, Iubite Coleg și Magistru!

Cu inimă întreagă!
Prof.univ.dr., D.H.C. Victor V. Grecu
Laureat al Medaliei de Argint desemnată de
Senatul Universității ,,Lucian Blaga” Sibiu
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