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Prof. Dr. Emilian Hutu

O acţiune de mare anvergură şi deosebit de lăudabilă a fost realizată de Colegiul Medicilor Dentişti
din România, intitulată „Arc peste timp în stomatologia românească“.
Cu acest prilej au fost omagiate trei dintre cele
mai importante personalităţi ale stomatologiei româneşti: Profesor Universitar Doctor Valerian
Popescu, Profesor Universitar Doctor Pătru Firu şi
Profesor Universitar Doctor Mircea Radu.
Analizând acest eveniment atât de important, îţi
pui, în mod firesc, câteva întrebări:
1. De ce trei şi nu mai mulţi?
M-am gândit că cei care au propus acest număr
au fost pitagoreici.
Trei a fost considerat numărul armoniei, datorită
faptului că el combina numărul 1 (unitate) cu numărul 2 (diviziunea).
De fapt, trei a fost considerat primul număr
masculin adevărat şi iată – în cazul nostru – numărul
a fost propus de o femeie.
Vă imaginaţi de câte ori a fost apreciat numărul
trei în Biblie (atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament)?
2. De ce Stomatologia Românească şi nu Medicina Dentară?
Pentru că nu se poate uita că toţi trei au luptat
neîncetat pentru afirmarea unei discipline medicale

care trebuie să depăşească însutit limitele dentistice
şi să se afirme cu tărie în domeniul medical.
3. De ce această vârstă – de 90 de ani?
Omenirea oare îşi delimitează expansiunea şi
durata existenţei individuale?
În trecut s-a menţionat undeva că una dintre cele
mai solicitante profesiuni medicale în SUA ar fi
stomatologia. Aceasta nu atât datorită efortului fizic,
cât a celui psihic în activitatea curentă. (S-ar putea
ca în curând această situaţie să existe şi în România).
Vârsta aceasta menţionată la Aniversare ar putea
însemna o limită a capacităţii profesionale pentru
ca, iată, deocamdată doar trei au depăşit-o.
Poate însemna şi altceva, şi anume că prelungirea
vieţii poate fi condiţionată de o activitate susţinută
în domeniul medical, în cel bogat intelectual, în
dragostea pentru aproapele tău şi pentru meserie.
Exemplu celor trei este covârşitor?
Din fericire, din urmă vin alte şi alte personalităţi
care, fără îndoială, vor completa acest tablou ilustru.
Şi când te gândeşti ca această nobilă profesiune,
„Stomatologia Românească“, este încă tânără, are
abia 66 de ani.
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