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Spune-mi ce citeºti...
Teodor ARDELEAN

E

plinã lumea de aserþiuni critice. Cã se citeºte prea puþin, cã nu se prea citeºte, cã se publicã ce
nu ar merita publicat ºi, în consecinþã, se mai citeºte ºi
ce nu ar trebui citit... E plinã lumea de sociologi care
lectureazã foarte puþin prin facultãþile lor acreditate,
prin excepþie de la îndoiala metodicã de tip cartezian,
dar care fac sociologia lecturii ºi trag concluzii mult
mai savante decât ar fi nevoie. Spun asta pentru cã la
noi, la români, este o zicere veche, poate tot atât de
veche precum cãrþile, o zicere devenitã pentru unii
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„zicalã”, pentru alþii „proverb”, oricum, o zicere
foarte înþeleaptã: „Spune-mi ce citeºti, ca sã-þi spun
cine eºti!”. Altfel spus, omul se cunoaºte dupã citit.
Dupã cât e de citit, de necitit, de prost citit, de bine
citit... ªi nu numai. Pânã ºi instituþiile se cunosc dupã
„încãrcãtura” de lecturã ºi calitatea lecturilor indivizilor care presteazã în aceste structuri ale societãþii.
Citeºti o ºtire într-un ziar, asculþi o dezbatere la televiziune ºi poþi realiza ce ºi câte lecturi stau la baza
unei culturi. Sau, poate, unei subculturi, unei stãri
departe de culturã, pentru cã o culturã adevãratã nu
se poate dobândi precum diplomele prin aºa-zisele
noastre universitãþi ºi nici prin acestea. Nu e atât de
important ca pensionarii sã citeascã. Ei au fãcut-o ºi la
vremea lor activã. E mult mai important ca cei ce
reprezintã viitorul acestei naþii (elevii, studenþii, profesioniºtii tineri) sã uzeze de acest „pom al cunoaºterii”, care este lectura. Sã citeascã, sã studieze, sã
cerceteze, sã aprofundeze... Cu convingerea cã zicerea
cea înþeleaptã reprezintã o bunã practicã a trecutului
nostru cultural. ªi cu speranþa cã aceastã naþie va
dãinui ca naþie. Sau ca popor. Cã nu va decãdea în a fi
doar o populaþie. Aºadar, haideþi sã reformulãm:
„Spune-mi ce citeºti ºi eu o sã-þi spun cine vei fi!”
Adicã o sã-þi spun viitorul!
(Reproducere din „Gazeta de Maramureº”,
28 februarie 2011)
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Dr. Teodor Ardelean ctitor de instituþii culturale
româneºti

A

nii vieþii trec aºa cum a rânduit
Dumnezeu - Creatorul. Trecerea lor îºi lasã amprenta
în mod hotãrâtor asupra omului, fiinþã raþionalã, creatoare ºi cu un destin unic în univers, acela de a
deveni creator ºi ziditor dupã chipul Celui ce l-a zidit
ºi i-a dat viaþã.
Omul este chemat sã sporeascã frumuseþile creaþiei, prin propria lui contribuþie la împodobirea lumii ºi a universului. Când omul îºi înþelege menirea,
am putea spune cã este conºtient atât de nimicnicia,
cât ºi de mãreþia lui. El are puterea sã transforme
neputinþa ºi slãbiciunea în biruinþã, împlinire ºi
mãreþie. Când în jurul unui om se naºte, creºte ºi
rodeºte investiþia Creatorului ºi talanþii rodesc, acesta
este în armonie cu Ziditorul sãu, cu Cel ce l-a adus din
nefiinþã la fiinþã. Chiar ºi atunci când creºtinul a fãcut
toate cele ce era dator sã facã, Iisus Hristos, om adevãrat ºi Dumnezeu adevãrat, ne spune „Când veþi fi
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fãcut tot ceea ce eraþi datori sã faceþi, sã vã socotiþi
slugi netrebnice, cãci n-aþi fãcut decât ceea ce eraþi
datori sã faceþi...” Aceasta este o abordare smeritã a
slujirii în viaþã...
Când vorbim însã de personalitãþi care au depãºit graniþele duhovniceºti ale creºtinismului ºi au
interferat cu credinþe ºi culturi diferite fãrã însã a-ºi
pierde identitatea creºtinã, putem sã afirmãm, fãrã a
greºi, cã aici Dumnezeu a lucrat puþin mai mult. Pe
Saul l-a transformat în Pavel ºi l-a fãcut vas ales ºi
apostol al neamurilor sau al naþiunilor. Existã deci
excepþii de la regulã sau rânduialã. Dumnezeu a recurs în zorii creºtinismului ºi în istorie la astfel de mutaþii, fãcând din pescari apostoli, din pãgâni mucenici
ºi din filosofi mãrturisitori.

„…a adoptat un copil de suflet,
revista „Familia Românã”.
La împlinirea a ºase decenii de viaþã, iubitul
nostru frate în Hristos, prieten ºi ales om de culturã,
Dr. Teodor Ardelean, Directorul Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu” din Baia Mare este un om mai mult
decât împlinit, nu zic desãvârºit, pentru cã acest lucru
se referã la credinþã, care este un proces în permanentã devenire, chiar ºi în veºnicie. Spiritual, este ctitor
de limbã ºi culturã româneascã, unul dintre cei mai
importanþi ºi eminenþi din nord-vestul României.
Pe lângã numeroasele volume care s-au dospit,
s-au copt ºi au fost oferite hranã spiritualã publicului
cititor, a adoptat un copil de suflet, revista „Familia
Românã”.
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A fost prezent nu doar cu cuvântul ºi cu cuprinderea culturalã, ci ºi cu acþiunea ºi comuniunea în
relaþiile cu românii din zonele în care trãiesc, la graniþele de nord-vest ale României. Nu cred cã a fost
moment sau eveniment cultural în Maramureº ºi în
judeþele învecinate, sau în Transilvania, la care sã nu fi
fost invitat ºi sã nu fi participat cu o intervenþie deloc
conjuncturalã sau comunã.
Românii risipiþi în Europa au gãsit în directorul
Teodor Ardelean un om înþelept ºi dispus sã-ºi foloseascã harisma ºi conºtiinþa naþionalã spre a organiza
biblioteci în diferite colþuri ale Europei, unde sunt
comunitãþi mari de români. Regret cã Parohiile ortodoxe ºi Eparhiile, care sunt în proces de formare, nu
s-au solidarizat cu aceastã acþiune nobilã care asigurã
cultura, identitatea, limba noastrã româneascã pentru
cei aproape 4 milioane de români aflaþi în afara graniþelor României.
De departe cea mai importantã ctitorie a Domnului Teodor Ardelean este actualul Palat al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, care-i datoreazã în
totalitate proiectul, evoluþia, bãtãlia pentru finanþare
ºi realizarea însãºi. Este un sanctuar al cãrþii ºi culturii, cum, ne place sã credem, nu mai existã în þarã,
încã. De altfel, dacã ne gândim la faptul cã marele
nostru istoric Nicolae Iorga a spus cã „scrisul în limba
românã a început în Maramureº”, era normal ca o
catedralã a cãrþii sã se ridice în Maramureº.
Ca slujitor al Bisericii Ortodoxe Române, din
care face parte Episcopia Ortodoxã Românã a Maramureºului ºi Sãtmarului, aº dori sã îmi exprim gratitudinea pentru faptul cã eparhia noastrã îl are între
cei 30 de membri ai Adunãrii Eparhiale, slujitor de-

…ºi-ncã mulþi vor trece

8

TEODOR ARDELEAN - 60

votat ºi fidel al credinþei noastre strãbune ºi al tuturor
lucrãrilor culturale, spirituale ºi administrative.
Vreau sã îl asigur de recunoºtinþa mea ºi a Episcopiei
noastre, de faptul cã atunci când lucrãrile la noua
catedralã episcopalã din Baia Mare au ajuns într-un
impas, a rãspuns cu solidaritate, cedând o parte semnificativã din banii alocaþi cãtre firma care a executat
lucrãrile la catedralã.
În finalul acestui cuvânt de suflet, aº dori sã-l am
pe doctorul în filologie Teodor Ardelean, Directorul
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, aproape sau în
apropierea mea, pentru a pãstra legãtura între culturã
ºi credinþã, între Catedrala credinþei ºi Catedrala culturii – Biblioteca Judeþeanã.
Îi dorim din tot sufletul ani mulþi de împliniri ºi
ne rugãm fierbinte Tatãlui, Fiului, Duhului Sfânt ºi
sfântului Teodor, ocrotitorul sãu spiritual, sã-l þinã
sãnãtos, îndelungat în zile, drept învãþând cuvântul
românesc ºi cultura noastrã strãbunã.
† Iustin HODEA SIGHETEANUL
Arhiereu-Vicar al Maramureºului ºi Sãtmarului
Baia Mare, 25 martie 2011
Sãrbãtoarea Bunei Vestiri
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A

tunci când cultura îºi poate face casã
într-o localitate, e semn cã existã mulþi iubitori de
frumos, oameni dornici sã caute, sã gãseascã ºi sã
transmitã celorlalþi mesajul, trãirea ºi dorinþa de
pãstrare a valorilor culturale. În culturã nu se poate
minþi. In culturã se poate trãi doar frumos, sincer ºi
curat, pentru cã este una din puþinele dimensiuni în
care sufletul cautã liniºtea ºi apropierea de ceea ce
trebuie sã fie artã ºi valoare.
Una dintre cele mai frumoase ºi moderne case
ale culturii din oraºul nostru este Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”, al cãrui director neostenit, Teodor
Ardelean a fãcut sã fie unul dintre edificiile moderne
recunoscute pe plan naþional ºi internaþional.
Teodor Ardelean a deschis, prin vii înþelesuri,
cãrãri ºi oglinzi în care ar trebui sã ne privim mereu, a
zidit pentru noi o moºtenire culturalã frumoasã,
pentru a ne înþelege mai bine pe noi înºine, pentru a ne
înþelege mai bine rostul.
Bun psiholog ºi sociolog, cãlãtor cu o mare
deschidere spre teritoriile sufleteºti, spre dreptate ºi
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onestitate, cu multã putere de a percepe binele ºi
frumosul, Teodor Ardelean este omul pe care ai vrea
sã-l ai lângã tine ca bun sfãtuitor, ca prieten, ca om de
nãdejde.
E cel care a reuºit sã satisfacã gustul unui nou ºi
larg public, valoarea acestei instituþii fiind datã ºi de
calitatea omului Teodor Ardelean, care a scos la luminã universul cultural al vieþii propriu-zise. Prin
multe eforturi, ne-a încredinþat-o ca sã fim mai
aproape de echilibrul nostru interior, mai meditativi
ºi... cu siguranþã, mult mai bogaþi sufleteºte.
Îi urez La mulþi ani domnului Teodor Ardelean,
îl felicit pentru tot ce a fãcut pentru acest oraº ºi îl consider ca fiind unul dintre cei care au reuºit sã ne
cucereascã ºi sã ne ajute sã completãm omenescul din
noi.
Cãtãlin CHERECHEª,
Primarul Municipiului Baia Mare
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Sanctuar

V

ã scriu de pe malurile Târnavei Mici ºi sunt
beneficiarul unui curs de formare ºi perfecþionare în
domeniul biblioteconomiei, curs la care am participat
cu realã plãcere, în urmã cu câþiva ani.
Bucuria ºi satisfacþia mi-au fost procurate ºi de
revelaþia faptului cã în România de astãzi, ca, de altfel,
în întreaga lume, în care, copleºiþi de mass-media ºi de
informatizare, oamenii au început sã uite de parfumul
ºi savoarea, subtile ºi pline de vrajã ale cãrþii, mai este
posibil sã se întemeieze ºi sã fie menþinute adevãrate
sanctuare ale culturii, ale spiritului. Un astfel de monument este ºi Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din
Baia Mare.
Plãcerea sejurului, cãci sejur de relaxare spiritualã a fost, mai degrabã, întreaga perioadã a cursului,
a fost amplificatã de prilejul cunoaºterii unei personalitãþi fascinante: directorul bibliotecii, domnul
profesor Teodor Ardelean.
Rar mi-a fost dat sã întâlnesc un om atât de
puternic, de stenic, un adevãrat ctitor. Sub aparenþa
de forþã, de rigoare, de personalitate energicã, se as-
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„…cãldurã, prietenie, umor,
modestie, nobleþe ºi, mai ales, o
generozitate ºi abnegaþie nesfârºite.”
cundeau, de fapt, o serie de trãsãturi copleºitoare, din
registrul celãlalt: cãldurã, prietenie, umor, modestie,
nobleþe ºi, mai ales, o generozitate ºi abnegaþie nesfârºite.
Nu pot uita prezenþa aproape permanentã
printre noi, „învãþãceii”, a domniei sale, în condiþiile
în care în acest... fagure „zumzãiau”, cu precizie de
ceasornic, zeci de „albine” harnice ºi cuminþi, care,
neîndoielnic, îi vor fi revendicat, din când în când,
prezenþa, chiar în condiþiile funcþionãrii unui mecanism impecabil pus la punct.
Sau timpul afectat... iluminãrii noastre întru ale
Maramu’-ului, în cadrul unei excursii organizate tocmai pentru a ne putea îmbogãþi, ca la... carte, ºi în
teren, savurând frumuseþile regiunii ºi descoperind
tezaurul cultural ºi etnic al acelor plaiuri.
Se pot spune multe, dar ºtiindu-l profund modest, nu mã îndoiesc de faptul cã elanul meu encomiastic îl va stingheri ºi, poate, chiar irita, pe domnul
profesor. Îl rog sã mã ierte, îl asigur de toatã sinceritatea celor declarate ºi îi urez realizãri ºi împliniri
doldora, la moment aniversar!
Prof. Vasile BACIU
Biblioteca Municipalã Târnãveni
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„…netrãdat niciodatã
de cuvinte…”

Teodor Ardelean –
viaþã ºi mit

A

scrie despre cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodatã este, zic eu, un act de curaj.
Însã, am încercat sã configurez un portret moral
al domnului Teodor Ardelean din cãutãrile curiozitãþii mele ºi din spusele unora care-l cunosc, pentru cã
personalitatea Domniei sale îmi aratã luptãtorul
foarte atent la viaþa unei cetãþi, la o istorie ce urmeazã
a fi scrisã.
Pot sã spun cã l-am vãzut, l-am vãzut prin ochii
unor bibliotecari cu vocaþie ai instituþiei pe care o pãstoreºte, Biblioteca „Petre Dulfu”, care au dovedit ºi
susþinut, argumentat, cã directorul lor este „omul care
sfinþeºte locul”.
Teodor Ardelean este un univers bine conturat,
iar lumea cãrþilor îi dã, într-o anumitã mãsurã, identitate.
El convinge ºi îmbogãþeºte sufletul, îi dã cãutãtorului de carte întoarcerea la acele tãrâmuri care pot
deschide ºi redeschide un drum uman.

…ºi-ncã mulþi vor trece

14

TEODOR ARDELEAN - 60

Bun îndrumãtor de cãlãtorii sufleteºti, netrãdat
niciodatã de cuvinte, domnul Teodor Ardelean deschide ferestre înspre pacea lumii, uneori revoltat, alteori împãcând contrariile, cu multã inteligenþã ºi tact,
arãtând o altã „cunoaºtere” a dimensiunii omeneºti.
Conºtiinþa dânsului este singura instanþã care decide
promovarea valorii, a verticalitãþii ºi a dreptei poveþe.
Încrezãtor în puterea lui întemeietoare, în valorile ordonate ale lumii, potenþeazã, mereu, noi dimensiuni izvorâte din neliniºtea creatoare a
lãuntrului sãu; va pune mereu accentul pe dreptate,
adevãr, bunã-cuviinþã, înþelegere ºi corectitudine,
care reveleazã fundamentele ºi originile tainice ale
fiinþei sale de bun român ºi creºtin.
Important rãmâne faptul cã Teodor Ardelean,
de la bun început, a fost, este ºi va rãmâne OM, care
iese în lume cu sufletul liber ºi curat, cu ochii deschiºi,
pentru a putea vedea ideile aºa cum le poate percepe
mai bine ºi cãrora le-a fost „manager” privilegiat.
Nu vreau sã rostesc laude lipsite de nuanþe. ªtiu
doar cã prin felul de a fi ºi de a înþelege sensul lumii,
Teodor Ardelean m-a cucerit ºi m-a convins.
Neostoitã sã vã fie râvna, domnule Teodor Ardelean, înspre dobândirea dorinþei de a ne arãta cum
se leagã pãmântul de cer.
Sper ca timpul sã vã rãspundã.
Sãnãtate, bucurii, împliniri ºi tot ce meritaþi mai
bun!
Daniela Cecilia BOGDAN
Aprilie 2011
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Gânduri frãþeºti
din România Micã

A

nii omului se mãsoarã în realizãri ºi
fapte. La a ºaizecea aniversare a zilei de naºtere, prietenul nostru, al românilor din dreapta Tisei, dr.
Teodor Ardelean, preºedintele Asociaþiei Culturale
„Familia Românã”, director executiv redactor-ºef al
revistei „Familia românã”, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” se prezintã cu o bogatã recoltã
de fapte vrednice ºi de împliniri.
Cu plãcere ne aducem aminte de momentele în
care ne-am cunoscut, când cãutam casã pentru revista
„Familia românã”, al cãrei viitor era incert, ºi trebuia
gãsit un om care sã îºi asume o astfel de misiune ºi
responsabilitate. Atunci am avut o inspiraþie extraordinarã ºi, cunoscându-i realizãrile, am zis sã mergem la Baia Mare, la Teodor Ardelean. Iar aºteptãrile
nu ne-au fost înºelate. Revista a prins o nouã viaþã ºi
un nou suflu, aducând bucurie în rândurile românilor
de pretutindeni. Dar legãturile noastre nu s-au oprit
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aici. Au urmat acþiuni comune, donaþii de carte, colaborãri editoriale, sprijin frãþesc în activitate.
În semn de recunoaºtere a contribuþiei deosebite
în promovarea valorilor culturale tradiþionale ºi în
susþinerea conservãrii identitãþii naþionale a comunitãþilor româneºti din Ucraina, i s-a acordat titlul de
membru de onoare al Consiliului Uniunii Regionale a
Românilor din Transcarpatia „Dacia”.
Ne alãturãm ºi noi tuturor celor care, în aceste
momente de sãrbãtoare, îi aduc prinosul gândurilor
de preþuire ºi îi dorim multã fericire, sãnãtate, putere
de muncã ºi forþã pentru a-ºi îndeplini nobila misiune
ce ºi-a asumat-o.
La mulþi ani!
Cu dragoste frãþeascã,
Ion M. BOTOª
Preºedintele Uniunii Regionale a Românilor din
Transcarpatia „Dacia”
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La aniversare –
Teodor Ardelean

L

-am cunoscut pe domnul Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene Maramureº, din
vremea când reprezenta judeþul nostru în Senatul României, începând cu anul 1992. Primul lucru care îmi
vine în minte, când mã gândesc la domnia sa, este
acela cã are privilegiul de a fi un excelent orator, unul
dintre cei mai buni, dintre cei cunoscuþi de mine.
Calitatea sa de orator este dublatã ºi de o capacitate
ieºitã din comun de a stoca informaþii din aproape
orice domeniu, de care apoi sã se foloseascã cu succes
în cuvântãrile sale.
Clãdirea Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, aºa
cum o ºtim noi, reflectându-se în apele Sãsarului, este
una dintre cele mai impunãtoare sedii de biblioteci
din þarã. Clãdirea superbã care s-a înãlþat cu greu de-a
lungul anilor, fiind, de altfel, rodul zbaterii sale cu
inerþia oamenilor, cu lipsa banilor ºi cu alte lipsuri
caracteristice epocii în care trãim. Mã gândesc la distinsul doctor în filozofie ºi ca la o gazdã bunã, a cãrei
prezenþã este mereu doritã de cãtre noi, pentru acti-
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vitãþile literare desfãºurate la sediul bibliotecii. Nu în
ultimul rând, domnul Teodor Ardelean este cel care a
pus la dispoziþie o salã, pentru întâlnirile scriitorilor ºi
epigramiºtilor maramureºeni.
În jurul numelui sãu circulã ºi o frumoasã poveste de dragoste, avându-i ca protagoniºti pe tânãrul
Tedy ºi frumoasa Silvia, cea care a reuºit sã-i fure
liniºtea. Nu putem ºti de ce ar fi fost în stare atunci
impetuosul bãiat, dacã nu ar fi primit un rãspuns
afirmativ de la tânãra de pe Someº. Când am avut
plãcerea sã îi cunosc, formau deja o familie ºi aveau
doi copii reuºiþi, pe Raluca ºi pe Laviniu.
ªi, dacã a avut Teodor Ardelean atâta energie pe
care sã o consume pentru binele obºtii, lucrul acesta se
datoreazã nu numai fondului sãu genetic inepuizabil,
ci ºi stabilitãþii pe care i-a dat-o mereu familia. Fac
parte dintre cei care judecã un bãrbat dupã calitatea
femeii de lângã el. În fond, de ce sã stea un bãrbat
lângã o femeie care seamãnã în jurul sãu dihonie ºi
lipsã de respect? Doamna Silvia Ardelean este una
dintre femeile care, fiind din ce în ce mai rare, din
pãcate, cu delicateþe ºi bunã creºtere nu a încercat sã
dirijeze din umbrã, deºi ar fi putut, cã slavã Domnului, nu-i lipseºte inteligenþa! Dimpotrivã, domnia
sa a fost ºi este o prezenþã discretã ºi cu atât mai mult
înþelegem de ce tânãrul s-a îndrãgostit pânã peste
urechi, cu ani în urmã.
În prag de aniversare, ce aº putea sã urez proaspãtului bunic Teodor Ardelean? Din toatã inima, împliniri profesionale ºi sufleteºti, multã sãnãtate
întregii familii!
Florica BUD

Sunt ani la mijloc…

TEODOR ARDELEAN - 60

19

Cuvinte de recunoºtinþã

„G

ãvrilã, te gãsesc în Sala de ºedinþe, la
Primãrie”. Era un glas întrucâtva aspru, dar cu rezonanþe de pãrinte ce urma sã-ºi admonesteze copilul. „La ora 14”, a mai adãugat.
Mai bine de un ceas înaintea datei fixate m-am
tot învârtit prin satul dintre râuri cu tot felul de gânduri în cap. Nu se cuvenea sã nu fiu acolo. Mai cu
seamã cã Gheorghe ªimon, prietenul nostru comun,
m-a înfricat.
La ora convenitã, nemþeºte, a apãrut o persoanã
înspre care doamnele consiliere, domnii consilieri au
întors numaidecât capetele. Prezenþa domniei sale
le-a sporit curiozitatea, poate pe unii neliniºtindu-i.
Era o ºedinþã a Consiliului Local (una ordinarã) la
Primãria Viºeu de Sus. Sala era aproape plinã. Cu
binecunoscuta-i diplomaþie, domnul abia sosit a reuºit sã-ºi câºtige pe toþi reprezentanþii partidelor politice de atunci: PNÞCD – prin dr. Bora Flore ºi prof.
Ioan Vlad, mai erau prezenþi prof. Grigore Hontãu de
la PDSR – destoinicul primar de dinaintea lui ‘89,
ing. Hotico Alexandru – viceprimarul PNL-ist în func-
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„…un glas întrucâtva aspru, dar cu
rezonanþe de pãrinte…”
þiune, chipeºa prof. Nuþi Filip, dar ºi alþii ºi alþii, cãrora
domnul director al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”
din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, cãci despre domnia sa este vorba, le-a înºirat rãspicat ºi la „obiect”
nenumãrate sugestii legate de problemele obºtii viºeuane, de parcã era de-al casei de multã vreme.
Þin bine minte: „Cum îmi închipui cã dumneavoastrã aveþi multe pe ordinea de zi”, a continuat
domnul Tedi Ardelean, îngãduiþi-mi sã vã spun care
este rostul venirii mele la Viºeu: „aveþi printre voi,
aici, un poet important. Dacã nu aþi ºtiut ce sã faceþi cu
el, pentru a lucra într-un loc nimerit vocaþiei sale,
venim noi din þarã, din Baia Mare, ºi vã propunem sã-l
aºezãm la Biblioteca din Viºeu de Sus, unde îi dãm de
lucru. ªi prin Concurs! Ciuban nu se teme de concurs,
îl ºtiu pregãtit”.
Apoi, cu politeþe, le-a mulþumit celor prezenþi
scuzându-se cã are de ajuns la un Colocviu la Satu
Mare, unde era aºteptat de o echipã de oameni ai
scrisului. Ce a urmat dupã – se va putea citi într-un
capitol din volumul meu de prozã „Cartea inocenþei”,
în curs de elaborare.
Pânã atunci însã, îl rog pe distinsul Tedi Ardelean sã primeascã sincerele mele cuvinte de recunoºtinþã ºi, cum se apropie ziua dumisale de naºtere,
La mulþi ani!
Cu respect deplin,
Gavril CIUBAN

Sunt ani la mijloc…
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„Omul cric”

Î

n cei peste 10 ani de presã am avut ocazia
sã-l vãd pe Teodor Ardelean în diferite situaþii, iar în
timp m-am convins cã nu-i deloc deplasat sã-l asociez
cu ideea „omului cric”. Da, ºtiu cã-i puþin forþat sã
spun asta, pentru cã un cric ridicã greutãþile la înãlþime micã, ceea ce în situaþia de faþã nu-i cazul.
Oricum, pentru mine Teodor Ardelean este
„omul cric”, omul despre care ºtiu cã atunci când se
înhamã la ceva n-are cum sã nu clinteascã lucrurile
din loc. Cãrþi, Biblioteca Judeþeanã, culturã, prestanþã
ºi atitudine impecabilã sunt printre primele cuvintele
care n-au cum sã nu-þi treacã prin cap în momentul în
care te gândeºti la „Tedi”. Însã, el este omul care te
surprinde când te aºtepþi mai puþin. Iar aici nu vorbesc despre punctualitatea ºi calitatea sa de a-ºi respecta cuvântul, chestiuni care þin de normalitate (doar
cã au devenit atât de rare încât te mirã când un om
care se implicã în atât de multe lucruri le respectã cu
sfinþenie). La fel n-ar trebui sã surprindã nici patriotismul ºi mândria de a fi român a lui Teodor Ardelean, însã au rãmas foarte puþini care acþioneazã ºi
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vorbesc hotãrât ºi cu fruntea sus despre valorile cu
adevãrat româneºti. Însã Teodor Ardelean le face
toate acestea cu sinceritate ºi o naturaleþe care n-au
cum sã te lase indiferent.
N-am cum sã nu-l vãd pe Teodor Ardelean ºi în
postura de consilier judeþean, pentru cã de-a lungul
timpului a avut o grãmadã de intervenþii în ºedinþele
unde se iau hotãrâri pentru judeþ. Doar cã de fiecare
datã când a luat cuvântul avea ceva important de spus
ºi fie a tras tuºa finalã, fie fãrã sã-ºi dea seama i-a cam
pus cu botul pe labe pe ceilalþi consilieri, care deºi mai
vroiau sã mai comenteze una-alta îºi dãdeau seama cã
ies prost dacã-ºi cascã gura dupã câte un discurs al lui
Ardelean, despre care se ºtie cã are un talent oratoric
deosebit. Deci, fãrã îndoialã ºi în chestiunile ce þin de
bunul mers al judeþului, lui Teodor Ardelean i se
potriveºte „mãnuºã” apelativul de „omul cric”.

„…omul care ºtie ºi poate sã miºte
lucrurile din loc.”
De asemenea, cei care stau pe lângã Teodor
Ardelean n-au cum sã nu fie surprinºi cât de atent este
la detalii. De exemplu, la un moment dat eram într-o
delegaþie oficialã la românii din Ungaria. Iar dupã
mai multe ore de mers, când toatã lumea începea sã se
plângã de obosealã ºi de foame, Ardelean i-a spus
ºoferului sã opreascã într-o parcare. Toþi credeau cã e
o pauzã de 5 minute sã ne dezmorþim, însã Tedi avea
o surprizã: a scos din portbagaj un lighean plin cu
ºniþele.
Teodor Ardelean este unul dintre puþinii oa-
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meni din judeþ despre care pot spune fãrã nicio ezitare
cã-i spectaculos. ªi nu mã refer numai la aspectele
care te pot lãsa cu gura cãscatã bazate pe culturã, ci ºi
la chestiuni ce þin de spontaneitate. „N-oi uita-n veci”
un moment dintr-un cãmin cultural unde Teodor
Ardelean vorbea despre monografia unei comune.
Erau sute de localnici, iar în spate se aºezase un bãrbat
învãluit bine în aburii alcoolului. Ei bine, în timp ce
vorbea Ardelean, cetãþeanul turmentat s-a ridicat ºi a
început sã strige cã el nu aude bine. Iar reacþia de la
„prezidiu” a trezit ropote de aplauze: „staþi jos ºi
ascultaþi-vã vocea interioarã!”.
Cred cã astãzi dacã Teodor Ardelean ar spune,
indiferent de context, „staþi jos ºi ascultaþi-vã vocea
interioarã”, ar fi foarte puþini care ar trebui sã-l asculte. Pentru cã astãzi toþi ar trebui sã stãm în picioare
în faþa lui Teodor Ardelean ºi sã-i spunem LA MULÞI
ANI, sãnãtate ºi toate alea-alea, pentru cã astãzi este
ziua „omului cric”, omul care ºtie ºi poate sã miºte
lucrurile din loc.
Mircea CRIªAN
redactor, „Gazeta de Maramureº”
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Centrul Cultural
din Centrul Bãii Mari

Î

nclin sã cred cã puþini sunt cei care nu ºtiu
ce înseamnã o bibliotecã. Apariþia ºi evoluþia acestui
„focar” de culturã în spaþiu ºi timp menþine trecutul,
prezentul ºi viitorul nostru în memoria generalã ºi
determinã, dacã nu genereazã dezvoltarea socio-culturalã, politicã ºi economicã a societãþii umane.
O colecþie de cãrþi mai micã sau mai mare, personalã, comunalã, orãºeneascã, judeþeanã sau naþionalã este o avere incomensurabilã, dar mai ales folositoare tuturor generaþiilor.
Avem deci marea ºansã ca în centrul oraºului
nostru sã dispunem de una din cele mai importante
clãdiri – clãdire centralã ce formeazã Centrul Cultural
– un adevãrat Palat al Culturii. Este vorba de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” – construcþie apãrutã
dupã 1990, dar care adãposteºte un patrimoniu de
carte „colectat” în timpuri trecute ºi mai ales prezente.
Îi spun Centru Cultural pentru cã aici gãseºti în
primul rând cãrþi ºi publicaþii cotidiene ºi periodice
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(reviste ºi ziare) care-þi satisfac necesitãþile imediate
sau îndepãrtate în domeniul citat, dorit, solicitat.
Rar se întâmplã sã nu gãseºti volumul cãutat,
ziarul sau monitorul în care e publicatã o lege. Este
funcþia primordialã a bibliotecii care la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” este îndeplinitã cu rigoare ºi cu
cea mai frumoasã solicitudine pentru publicul de
toate vârstele.
Spuneam însã cã Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” este un impresionant Centru Cultural. De ce?
Pentru cã aici se concentreazã zilnic, sãptãmânal ºi lunar o gamã foarte largã de activitãþi pentru toate vârstele, de la grãdiniþã pânã la studenþi, pentru generaþiile
tinere ºi pentru maturi de toate categoriile sociale.
Sãli de lecturã, de internet, de conferinþe, de limbi moderne, sãli de expoziþie ºi spectacole, cenaclul
literar ºi multe altele ºi-au gãsit aici adãpost ºi sãptãmânal sunt ocupate, folosite de un furnicar uman de
cele mai diverse vârste. Un personal bine pregãtit,
binevoitor, gata în orice moment sã serveascã pe oricine cu cea mai mare plãcere este poate un alt punct de
atracþie care te îndeamnã sã treci pragul bibliotecii cu
cea mai mare plãcere ºi încredere.
Aranjamentele interioare ºi curãþenia sunt de
data aceasta modele de urmat cum de altfel ar trebui
sã fie luat drept model pentru multe din instituþiile
publice, ca ºi exteriorul, spaþiul adiacent clãdirii organizat ºi întreþinut la nivel de secol XXI. Mã surprinde cã vecinii din est nu iau modelul bibliotecii ºi
au rãmas într-o notã discordantã la toate capitolele.
Am spus multe, poate foarte multe despre Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” sau cred cã foarte,
foarte puþine lucruri pe lângã toate cele ce se desfã-
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ºoarã aici. E timpul sã intrãm puþin mai în interior ºi sã
adãugãm câteva cuvinte ºi despre principalul ax, inima întregului mecanism cultural – directorul. ªi-a
început activitatea de bibliotecar cu mulþi ani în urmã
la Liceul Industrial nr. 6, unde i-am fost director ºi a
venit apoi la Biblioteca Judeþeanã pe care a construit-o, i-a întregit patrimoniul ºi o conduce cu multã
dãruire, profesionalism ºi înþelepciune. Dacã tot arsenalul de carte ºi publicaþii sunt valori sfinte pentru tot
bãimãreanul, mai trebuie s-o spunem tare ºi cu respect
cã la aceste valori ce sunt adãpostite în acest Centru
Cultural se adaugã ºi Omul care sfinþeºte locul.
Tedi Ardelean, la mulþi ani, cu sãnãtate!
Romulus FICA
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Dr. Teodor Ardelean –
un OM bun ºi în vis dacã
de aici începe o întemeiere

C

ând ai tu însuþi aproape o jumãtate de
secol petrecut pe suprafaþa planetei umanizate îþi poþi,
probabil, permite sã faci apel la propriile-þi experienþe.
Pe D-l Ardelean, cum generic i se spune, sau pe Tedi,
cum ostentativ de familiar i se mai zice, îl cunosc din
vara anului 1978. Eram p-atunci într-o companie foarte
selectã, într-o tabãrã gratuitã a tineretului studios din
România, abia 11 elevi din tot judeþul Maramureº, iar
profesor-instructor ne era dumnealui.
A fost sã fie sã avem succes mare amândoi, iar
profesorul meu estival mi-a rãmas în suflet prin intervenþia care a avut-o la o adunare a întregii tabere
(eram câte trei elevi de la liceele economic, pedagogic,
sanitar ºi de artã, din toatã þara), polemizând cu doi
istorici de la Bucureºti, pe tema Basarabiei, un subiect
tabu pe atunci.
Trei ani mai târziu vocea profesorului Ardelean
m-a detunat aproape din ceafã, într-o salã de clasã de
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la un liceu bãimãrean unde participam la olimpiada
judeþeanã de filozofie, apostrofându-mã, aproape:
„Ce cautã literaþii printre filosofi”!? Este adevãrat,
recunosc cã ºi eu cãutam locul I, dar a fost adjudecat
de cãtre o fatã, de la un liceu din Baia Mare, pregãtitã
chiar de D-l Ardelean.
În sfârºit, a fost sã fie ºi revoluþia din decembrie
1989 la care din entuziasm ºi conjuncturã am luat
parte, student fiind în Bucureºti. Dupã câteva sãptãmâni lãmurindu-mã cã n-am înþeles nimic din toatã
arhitectura miºcãrii, am hotãrât ca mãcar patriot sã
rãmân, cãci prea mulþi îmi denigrau þara ºi îmi batjocoreau sentimentele patriotice pe care, uneori, reuºeam sã mi le exprim.
Animat de astfel de idealuri, pângãrite deja, am
hotãrât sã mã înscriu în Vatra Româneascã, venind la
Baia Mare în ziua de 8 martie 1990. Aici, pe Calea
Victoriei în vechiul sediu al Bibliotecii Judeþene Maramureº, am dat tot peste D-l Ardelean. Dupã circumstanþierea revederii, n-am fost înscris, trimis fiind în
satul meu natal, Petrova, ca sã înfiinþez ºi aici o filialã.
În timp, din organizaþia petroveanã s-au recrutat primarul, viceprimarul ºi majoritatea consilierilor. ªi nu
mã mirã deloc, deoarece ºi Primãria Baia Mare a fost
adjudecatã tot de PUNR.
Rãmânând în freamãtul paradigmei politice,
mi-aº mai aminti de momentul alegerilor prezidenþiale din 1992 când, speculând o metodã de luptã
inventatã în Maramureº, respectiv blocarea drumului
naþional la Sãpânþa, am împrumutat stilul ºi la Petrova, în complicitate doar cu D-l Ardelean. Tentativa
a reuºit ºi, în faþa carului þãrãnesc îmbrãcat de sãrbãtoare, aºezat de-a curmeziºul drumului, în faþa
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„…de fiecare datã când l-am chemat…
în ajutor, a condus în aºa manierã
braþul destinului, încât rãspântiile la
care mã aflam mi-au devenit semnalizate ºi (i)luminate.”
Cãminului Cultural, convoiul candidatului Gheorghe
Funar a fost invitat sã poposeascã câteva minute.
Dupã cum se vede, încercând sã vorbesc bine ºi
frumos despre D-l Ardelean, m-am trezit vorbind, la
fel, mai mult despre mine, cãzând iarãºi, pentru a nu
ºtiu câta oarã, pradã versurilor eminesciene: „ªi deasupra tuturora, va vorbi un mititel / Nu slãvindu-te
pe tine, lustruindu-se pe el!”, aspect pentru care îmi
cer iertare!
Spre a nu pãcãtui ºi cu ºtiinþã, ar fi bine, poate, sã
mã opresc aici menþionând cã de fiecare datã când
l-am chemat, ca pe un adevãrat înger pãzitor, în ajutor, a condus în aºa manierã braþul destinului, încât
rãspântiile la care mã aflam mi-au devenit semnalizate ºi (i)luminate.
Pentru toate acestea, pentru marele om de culturã cu vocaþie de întemeietor, pentru binele fãcut mie
ºi altora, îmi permit sã-i amintesc D-lui Ardelean cã
vechii greci credeau cã omul gândeºte cu inima, iar
faþã de Dumnealui, un om ca mine, nu are nevoie
decât de aceastã bibliotecã de recunoºtinþã, numitã
Inimã.
Lector univ. dr. Ilie GHERHEª
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La Mulþi ºi Fericiþi Ani,
Mult Stimate Domnule
Profesor ºi Director
Teodor Ardelean!

C

u multã bucurie ºtim ºi cunoaºtem cã în
fiecare an la data de 14 iunie este sãrbãtoare, mai ales
pentru domnia voastrã, însã, de data aceasta, permiteþi-mi sã mã împãrtãºesc ºi eu de aceastã bucurie ºi
încununare, acum la ceas aniversar ºi jubiliar, deoarece împliniþi ºi înmãnunchiaþi o frumoasã vârstã,
rotundã, cea de 60 de ani, frumoºi, plini, rodnici ºi
consistenþi.
Recunosc ºi mãrturisesc faptul cã eu personal, vã
cunosc de relativ puþinã vreme dar de la bun început
am fost plãcut impresionat de dumneavoastrã, datoritã caracterului, onoarei, demnitãþii ºi spiritului de
om serios, onest ºi muncitor, perseverent ºi tenace,
care vã caracterizeazã. De aceea, am apreciat ºi admir
în continuare aceste calitãþi, pe care le aveþi, le
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cultivaþi ºi le împãrtãºiþi ºi altora, cu toatã abnegaþia,
dragostea ºi generozitatea.
Totodatã, vã apreciez toatã munca, osteneala ºi
sudoarea depusã în câmpul activitãþii scriitoriceºti,
publice, publicistice, editoriale, culturale ori spirituale ºi mai cu seaamã în cea organizatoricã, fiind un
bun iniþiator, fondator, coordonator ºi organizator al
multor activitãþi ºi acþiuni culturale, de anvergurã naþionalã ºi internaþionalã, toate încununate acum cu
prodigioasa activitate de director al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din municipiul Baia Mare ºi director al renumitei reviste de culturã ºi spiritualitate
autentic româneascã „Familia Românã” – pentru care
eu vã sunt recunoscãtor în mod deosebit, deoarece
cunosc condiþiile în care aþi preluat de pe umerii
obosiþi ºi epuizaþi ai vrednicului de pie memorie
Dr. Constantin Mãlinaº – fostul director al Bibliotecii
Judeþene „Gheorghe ªincai” din municipiul Oradea,
judeþul Bihor, aceastã revistã ce era sortitã în momentul acela uitãrii, indiferenþei, ignoranþei ºi pierderii ei în negura timpului – ºi, iatã, acest lucru vi-l
mãrturiseºte cu toatã consideraþia ºi preþuirea, un orãdean, care a avut fericita ocazie ºi privilegiul de a–l
cunoaºte ºi de a colabora (ºi) cu Domnul Prof. Univ.
Dr. Constantin Mãlinaº - la aceastã prestigioasã revistã, ºi care acum are marea ºansã ºi fericitul prilej de
a colabora cu domnia voastrã, pentru care fapt eu þin
(cãci de mine este vorba) sã vã mulþumesc ºi sã vã
stimez în mod deosebit.
Prin urmare, cugetând eu acum, în acest ceas
sãrbãtoresc, omagial ºi aniversar, la activitatea ºi la
personalitatea domniei voastre foarte complexã ºi
foarte completã, mã gândesc la darul omului provi-
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denþial cu care v-a înzestrat Creatorul ºi Stãpânul
nostru al tuturor – Domnul Dumnezeu ºi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos – pe Care dumneavoastrã îl cinstiþi cu toatã sinceritatea, dragostea ºi abnegaþia.
M-aº bucura sã ºtiu, Domnule Director, cã atât
contemporanii cât ºi posteritatea vã vor acorda, totdeauna, cinstea, recunoºtinþa ºi preþuirea cuvenitã
pentru tot ce aþi fãcut, pentru ceea ce sunteþi ºi însemnaþi (sau ar trebui sã însemnaþi) dumneavoastrã
în conºtiinþa ºi în memoria noastrã colectivã, care, mã
rog lui Dumnezeu sã nu fie alteratã ºi o spun aceasta
cu mare înfrigurare fiindcã, din pãcate, noi cam avem
„darul” acesta de a ne uita binefãcãtorii ºi înaintaºii
noºtri dar încerc, totuºi, sã–mi fac un act de încurajare
ºi de optimism ºi sã cred cã ori de câte ori va fi
pomenit numele Teodor Ardelean va fi pronunþat cu
veneraþie ºi respect pentru tot binele pe care dumneavoastrã l-aþi fãcut atâtor oameni ºi care fapte, fiþi
sigur, cã sunt consemnate de cãtre Dumnezeu în Împãrãþia Sa cea cereascã ºi veºnicã de care, ne rugãm
Lui, sã aveþi parte.
Aºadar, fiþi încredinþat, Domnule Director, cã
sunt foarte mulþi oameni de rând, din þarã ºi din
diaspora, credincioºi ori slujitori ai altarelor care se
roagã Bunului Dumnezeu sã vã dãruiascã multã liniºte ºi pace în suflet, multã bucurie sufleteascã ºi sã
vã rãsplãteascã pentru faptul cã i-aþi fãcut pe ei sau pe
copiii lor oameni cu ºcoalã, cu carte româneasã de
învãþãturã, cu biblioteci ºi cu studii înalte, încheiate –
lucru care nu poate fi uitat de ºi în istoria acestor
locuri - marcate de prezenþa ºi activitatea dumneavoastrã atât de bogatã ºi de prodigioasã ºi care s-a
desfãºurat, ºi încã se desfãºoarã, pe parcursul atâtor
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ani; rugãciuni cãrora mã alãtur ºi eu, dorindu-vã, încã
odatã sã ne trãiþi întru mulþi, folositori ºi roditori ani,
alãturi de familie, de colegi sau colaboratori ºi de toþi
cei dragi ai dumneavoastrã.
În încheierea acestor modeste dar sincere rânduri, scrise cu toatã preþuirea ºi admiraþia, la acest
mãrit praznic ºi ceas aniversar – al zilei dumneavoastrã de naºtere, doresc sã vã urez, încã o datã, sã
aveþi parte de multã putere de muncã în continuare,
de multe realizãri ºi sporite împliniri sufleteºti, însoþite de un sincer ºi cãlduros „La Mulþi ºi Fericiþi Ani!”
Sã vã bucuraþi de realizãrile ºi împlinirile de pânã
acum, sã le cultivaþi ºi sã le înmulþiþi, pe mai departe,
îndeosebi pe cele de ordin cultural, spiritual ºi cãrturãresc. Dumnezeu sã vã ajute ºi sã vã poarte de grijã!
Bucureºti – 14.06.2011
Cu aleasã preþuire ºi deosebitã consideraþie,
Stelian GOMBOª
Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte,
din cadrul Guvernului României
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Teodor Ardelean
- Moment aniversar

Î

mplinirea unui numãr de ani, mai ales
când aceºtia ajung la o cifrã rotundã, este, firesc, un
moment emoþionant, dar ºi de bucurie, de satisfacþie
ºi, de ce nu, unul de nostalgie, privind în urmã anii
care au trecut.
Bucuria poate fi deplinã atunci când, în trecerea
timpului, care nu cruþã, afli cã nu ai fost ºi nu eºti
singur, ci cã ai trecut prin vreme alãturi de oameni
care te preþuiesc ºi de care te leagã numeroase fapte de
viaþã.
Printr-un asemenea moment trece distinsul profesor dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare acum, când împlineºte frumoasa vârstã de 60 de ani, moment peste care
îi dorim sã treacã ºi sã-l depãºeascã cu gândul, nu la
timpul trecut, ci mai ales la ceea ce mai are de fãcut.
La acest moment aniversar, Teodor Ardelean se
poate considera un om împlinit atât în plan familial,
cât ºi profesional, politic ºi social. Faptele sunt multi-
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ple. Dintre multele sale împliniri, pe primul loc aº
pune, realizarea monumentalei construcþii devenitã
sediul Bibliotecii Judeþene.
Se ºtie cã, prin anii 1990, când a preluat conducerea acestei instituþii în calitate de director, Biblioteca se afla într-o situaþie precarã: funcþiona într-un
local de împrumut, impropriu, nefuncþional. În noua
sa calitate, printre primele prioritãþi s-a numãrat construcþia unui local propriu. Strãdaniile sale nu au întârziat sã dea roade. În anii care au urmat clãdirea a
luat contur, astãzi devenind una dintre cele mai moderne ºi impunãtoare construcþii ale oraºului ºi între
cele mai frumoase clãdiri de bibliotecã publicã din
þarã.
Desigur, nu numai construcþia în sine reprezintã
reuºita demersurilor lui Teodor Ardelean. A urmat
un intens proces de dezvoltare a colecþiilor, de modernizare ºi informatizare a activitãþilor de bibliotecã,
diversificarea structurilor organizatorice, multiplicarea activitãþilor specifice etc. În prezent, Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare se numãrã
între instituþiile etalon, printre cele mai moderne, mai
dotate ºi cu cele mai numeroase activitãþi în sfera vieþii
culturale.
Reuºita se datoreazã spiritului organizatoric al
lui Teodor Ardelean, tenacitãþii cu care acþionat, dând
dovada unui om hotãrât ºi mereu deschis spre nou.
În Biblioteca bãimãreanã se întâlnesc, pe lângã o
afluenþã de cititori (cifrã de invidiat de cãtre oricare
altã bibliotecã), o serie de activitãþi specifice, majoritatea desfãºurate ºi moderate de Teodor Ardelean.
De numele lui Teodor Ardelean se leagã o bogatã
activitate editorialã care se deruleazã în cadrul insti-
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tuþiei. Amintim între altele editarea seriei Caietele biobibliografice. Aniversãri, dedicate unor personalitãþi ale
vieþii culturale maramureºene, publicarea revistelor
Bibliotheca Septentrionalis, Fascinaþia lecturii ºi, mai nou,
revista de culturã Familia Românã.
De Biblioteca Judeþeanã ºi de Teodor Ardelean
se leagã Proiectul de înfiinþare de biblioteci de carte
româneascã în diverse þãri din Europa unde trãiesc
comunitãþi de români. În cadrul acestui program s-au
înfiinþat biblioteci în mai multe oraºe din Spania, Portugalia, Anglia, Republica Moldova.
Calitãþile manageriale sunt dublate de cea de
cercetãtor, Teodor Ardelean fiind autorul unor lucrãri
de referinþã. Între acestea amintim ampla monografie
Limba Românã ºi cultivarea ei în preocupãrile ASTREI.
La bazã o tezã de doctorat, volumul Limba românã ºi cultivarea ei în preocupãrile ASTREI ( Editura
Limes, 2009), semnat de Teodor Ardelean, se înscrie
între lucrãrile de un real interes privitoare la Asociaþiunea ASTRA. „O operã doctã ºi edificatoare, ale
cãrei dominante sunt noutatea, originalitatea ºi factura personalã, care se distileazã în toate compartimentele ei” (Victor V. Grecu. Prefaþã la volum).
Pornind de la explorarea ºi valorificarea bibliografiei existente, completatã cu date ºi elemente noi,
mai puþin puse în valoare, Teodor Ardelean detaliazã
ºi analizeazã în mod critic cele mai diverse aspecte ce
se leagã de locul ºi rolul Asociaþiunii ASTRA, privind
istoria culturalã ºi spiritualã a poporului român.
Deºi titlul cãrþii trimite mai ales spre domeniul
cultivãrii ºi promovãrii limbii române în spaþiul transilvãnean, cercetarea lui Teodor Ardelean radiogra-
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fiazã o arie mult mai largã de probleme ce se leagã de
existenþa ºi activitatea Asociaþiunii ASTRA.
Dupã o Introducere elogioasã semnatã de prof.
univ. dr. Victor V. Grecu, autorul îºi structureazã demersul analitic în mai multe capitole puse sub sintagma „Limba înainte de toate ºi în toate”, sintagmã
cãreia îi subordoneazã principalele aspecte abordate,
cum ar fi: Unitatea limbii ºi unitatea naþionalã, Limba
românã ºi cultura popularã, Limba ºi cultura prin biblioteci, Cultivarea limbii române în teatru, Cultivarea
limbii prin revista Transilvania etc. Multe dintre acestea
aduc în atenþie aspecte de un real interes pentru cunoaºterea diverselor etape parcurse de limba românã
în evoluþia ei, efortul ºi contribuþiile propuse de marile personalitãþi la impunerea limbii române ca limbã
naþionalã în provinciile aflate sub ocupaþie strãinã,
detalii accentuate de Teodor Ardelean în analizele
sale. În argumentãrile susþinute, exegetul citeazã numele unor înaintaºi ai vieþii culturale ºi spirituale precum Timotei Cipariu, George Bariþiu, Andrei Bârseanu, Andrei ªaguna, Titu Maiorescu, George
Coºbuc, Iosif Vulcan, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu.
Un spaþiu important este acordat rolului bibliotecilor, al teatrului, ºcolilor ºi revistei Transilvania la
cultivarea ºi promovarea limbii române, la unitatea ei
ºi, în mod special, preocupãrile ASTREI pentru realizarea unei Enciclopedii populare.
Realizarea ºi publicarea Enciclopediei Române,
prima lucrare de acest gen în cultura românã, constituie unul din marile merite ale Asociaþiunii. Importanþa lucrãrii rezultã nu numai din noutatea ei, ci, mai
ales, din valoarea ºtiinþificã, din faptul cã la realizarea
Enciclopediei au fost antrenate cele mai valoroase
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personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice ºi scriitoriceºti ale
vremii, între acestea numãrându-se Victor Babeº,
Andrei Bârseanu, Tit Bud, Ovid Densusianu, Gheorghe Dima, Titu Maiorescu, C. Rãdulescu-Motru, D.
Onciu, N. Telcu, Gustav Weigand ºi mulþi alþii.
Operã de referinþã Enciclopedia Românã, datoratã
neobositului cãrturar Corneliu Diaconovici, a reprezentat, reprezintã ºi astãzi interes prin exactitatea,
diversitatea domeniilor ºi a informaþiilor cuprinse,
toate raportate la nivelul ºi stadiul de cunoaºtere, cu
nimic mai prejos de nivelul altor lucrãri similare existente în Europa acelor vremuri, îndeplinind multã
vreme, nu numai funcþia cultural-ºtiinþificã, ci ºi cea
de difuzare a cunoºtinþelor în rândul maselor largi.
Revista Transilvania, condusã ani în ºir de George Bariþiu, se numãrã, indiscutabil, între marile realizãri ale ASTREI, ea reprezentând principalul instrument de „înaintare a literaturii române ºi a culturii
poporane în deosebitele ramuri” ale cunoaºterii. Prin
paginile Transilvaniei s-au transmis cele mai diverse
fapte de culturã ºi de interes pentru o categorie largã
de cititori, devenind una dintre cele mai prestigioase
publicaþii din întreaga þarã, cu difuzare ºi în strãinãtate. Nu au lipsit, desigur, problematica cultivãrii
limbii române, mai ales, lupta continuã pentru „recunoaºterea limbii române, de limbã oficialã, alãturi
de limba maghiarã”.
În întregul sãu, volumul semnat de Teodor
Ardelean, prin bogãþia datelor ºi informaþiilor incluse,
prin modul de abordare ºi multiplele anexe ºi trimiteri la diverse surse mai puþin accesibile, se constituie într-o adevãratã enciclopedie consacratã ASTREI.
Preocuparea pentru promovarea cãrþii româ-

Sunt ani la mijloc…

TEODOR ARDELEAN - 60

39

neºti peste hotare este pe larg prezentatã în lucrarea
Din Hiperboreia… în Iberia. Primele biblioteci româneºti
în Spania, o adevãratã pledoarie privind necesitatea
cunoaºterii ºi promovãrii cãrþii româneºti ºi a culturii
române peste hotarele þãrii.
Teodor Ardelean este o prezenþã activã în viaþa
culturalã, spiritualã ºi politicã a judeþului ºi nu numai,
fiind mereu implicat, iniþiator ºi sprijinitor al actelor
majore de culturã.
Acum, când distinsul nostru prieten se pregãteºte sã înfrunte un nou urcuº, împreunã cu toþi cei
care îl preþuiesc ºi care sunt alãturi de el, îi urez La
Mulþi Ani ºi la Multe ºi noi împliniri.
Sãluc HORVAT

Adevãrul este cã noi, românii, de regulã, ne
miºcãm greu în cadre oficiale. Majoritatea suferim de
o anumitã amnezie, care ne fereºte de multe
complicaþii, protejându-ne la adãpostul LEGII
MINIMULUI EFORT. Îþi vine o provocare, e
interesantã, e chiar simpaticã, poate chiar þi-ar prinde
bine finalizarea, dar cine ºtie câte complicaþii se vor
ivi, aºa cã teoria comunistã cu „ce poþi face azi, lasã pe
mâine cãci s-ar putea ca poimâine sã nu mai
trebuiascã fãcut” e la modã încã ºi e în interioarele
noastre.
(Teodor Ardelean, Din Hiperboreea… în Iberia - Primele
biblioteci româneºti în Spania, Biblioteca Judeþeanã
«Petre Dulfu» Baia Mare, 2007)
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Un condei pierdut
pentru Zalãu

F

iindcã nu mã mutasem definitiv în Zalãu, la „facerea” judeþelor, în 1968, deºi ajunsesem
„ºef de rubricã” la gazeta „Nãzuinþa”, foarte des fugeam la Cluj, ca sã urmãresc stadiul construcþiei blocului de locuinþe „proprietate”, în care voiam sã mã
întorc. Într-una din aceste escapade, m-am revãzut cu
scriitorul Grigore Zanc, amic din prima tinereþe, devenit cadru universitar. Printre altele, m-a întrebat
dacã ºtiu ceva despre un eminent fost student de-al
sãu, care i-a trecut prin mâini ºi pe care îºi pusese
gândul sã-l „croiascã” un mare filozof ºi dascãl. Cicã
trecuse de la „zi” la „fãrã frecvenþã”, pe motiv cã nu
mai putea de dorul unei colege de liceu rãmase în
Sãlaj, cu care voia sã punã pirostriile ºi sã rãmânã
lângã ea. Am fost în mãsurã sã-l informez cã Teodor
Ardelean, tânãrul despre care era vorba, e coleg cu
mine la „Nãzuinþa”, s-a cãsãtorit într-adevãr, cu cine
voia, ºi suntem ºi vecini de blocuri.
Unul dintre gesturile lui de bun vecin a fost sã-ºi
anunþe „maestrul” (mã recunoºtea!) asupra unui eve-
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niment... epocal. A sunat, deci, la telefon ºi-a þipat de
emoþie la nevastã-mea, care ridicase receptorul:
— Doamna Hooosssuuu!... Curge apã caldã!
(Acum, e necesarã o explicaþie: prin anii 70 ai
secolului al XX-lea, la Zalãu, apa caldã, la baie, se
oferea doar o datã pe sãptãmânã, sâmbãta. Nu ºtiu ce
s-a petrecut, pentru cã în ziua aia cu „alarma lui
Toader” (încã nu era „Tedy”), centrala termicã pe
motorinã a fãcut derogare de la program. Teodor
Ardelean a fost „pe fazã” (ca întotdeauna în viaþã!) ºi a
dat „ºtiriuca”.
„ªtiriuca”, la „Nãzuinþa” se numea, de cãtre
redactorul-ºef Ioan Buda, o ºtire scurtã-scurtã. Cu
acesta îl „bolunzea” ªefu pe Teodor Ardelean: sã dea
în ziar cât mai multe „ºtiriuci” din viaþa tineretului,
deoarece el era „Puºtiul” redacþiei. Mai trebuia sã
aducã ºi colaborãri de la „tovarãºi cu muncã de rãspundere”, din organizaþia Uniunii Tineretului.
Aceºtia scriau invers decât „ºtiriuca lui Buda” – niºte
„plãcinte întinse”, fãrã „brânzã”, de îl durea mâna ºi
mintea pânã sã le rescrie la baremul de cel mult 3 idei
ºi 3 pagini dactilografiate la douã rânduri. Faptul i-a
tãiat apetitul pentru gazetãrie ºi a gãsit un nou prilej,
incredibil, sã scape de „otravã”. Pretextul l-a constituit o directivã „de Sus”, cum cã la gazete, toþi condeierii trebuie sã fie membri de partid. Când a fost
„invitat” Teodor Ardelean sã i se facã dosarul de
primire, a refuzat. I s-a spus cã altfel nu va mai putea
lucra în presã. A replicat cu un uºor tupeu cã nu
meritã sã fie membru de partid, cã vrea sã intre mai
întâi în rândul clasei muncitoare, sã-ºi croiascã o origine socialã mai sãnãtoasã... bla-bla-bla ºi bla-bla-bla...
ªi aºa a fãcut! ªi-a cerut transferul la una din
noile întreprinderi construite în Zalãu. Uite cum a
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pierdut Zalãul un condei, eu, un alarmist la apã caldã
ºi Ion Buda, un maestru de „ºtiriuci”!
Cu fainã ºi bunã amintire,

Valer HOSSU,
ziarist în retragere
Diploma de excelenþã a obþinut-o poporul român
din toate teritoriile româneºti, atunci când a reuºit sã
împlineascã visul sãu de veacuri de a vieþui într-o
patrie în care limba românã sã fie consacratã ºi
suveranã. Aceeaºi diplomã o meritã toate acele
instituþii culturale culturale care au dat cel mai înalt
sens de existenþã practicilor lor, luminând poporul prin
limbã, culturã ºi tradiþii, învãþându-l de la litera cãrþii
ºi din seninãtãþile sufletelor adânc-simþitoare. Dar
recompensã similarã trebuie oferitã ºi persoanelor,
acelor bãrbaþi mai ai neamului românesc, acelor suflete
de elitã care au înþeles cã cea mai mare lucrare ce o pot
face este tocmai plantarea de caractere nobile în fiinþa
fiecãrui fiu al neamului, prin felurite stiluri de operare
în maniera unor misionari convinºi ai naþionalismului,
creºtinismului ºi panromânismului. Acestor purtãtori
de dreaptã ºi justã cauzã, însufleþiþi de abnegaþie ºi
spirit de jertfã, care au cutreierat þara cu lumina limbii
române, cu conºtiinþa misiunii lor apostolice, li se oferã
în plus, drept recunoºtinþã din partea urmaºilor, cel
mai înalt titlu ce se poate acorda unor entuziaºti ºi
înþelepþi bãrbaþi întru cauza neamului – dascãli de
suflet ºi simþire româneascã.
(Teodor Ardelean, Limba românã ºi cultivarea ei în
preocupãrile ASTREI, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2009)
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Biblioteca inimilor noastre...

T

recând de nenumãrate ori pe lângã nou
construita (pe atunci) Bibliotecã Judeþeanã, în anii de
vis ai studenþiei mele, grãbitã spre o nouã orã de curs,
nu reuºeam sã îmi ascund un zâmbet de mândrie
necontrolatã, gândindu-mã cã noi, maramureºenii ºi
bãimãrenii în special suntem privilegiaþi sã avem un
asemenea spaþiu dedicat în întregime setei de cunoaºtere specifice nouã, oamenilor, o oazã de liniºte în
care sã te poþi închina umil ºi plin de dorinþã Mãriei
sale, Cartea. De fiecare datã pãºesc cu drag, ºi în
prezent, pragul bibliotecii, lãsând în urma mea, undeva afarã, grijile cotidiene ºi nimicurile de zi cu zi,
alegând în schimb sã mã arunc în alte tãrâmuri, în
care cuvântul scris domneºte ºi creeazã noi probleme
existenþiale, mai profunde însã, mai apropiate de
esenþa noastrã ca oameni, de spirit. Te consider ºi azi,
bibliotecã dragã, paradisul din oraºul nostru.
Câteva cuvinte...
Baia Mare este un oraº care citeºte încã de la
originile sale.. Sunt sigurã de acest fapt deoarece am
trãit în acest oraº de când mã ºtiu, am iubit cãrþile
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dintotdeauna ºi m-am format cultural aici. Aceastã
iubire faþã de lecturã mi-a insuflat-o însãºi atmosfera
oraºului, un aer permanent de urbe medievalã în care
pasiunile livreºti ºi inspiraþia artisticã ºi-au gãsit de-a
lungul secolelor reprezentanþi de seamã, mai mult
sau mai puþin cunoscuþi. Începuturile reale ale
Bibliotecii Judeþene se confirmã în jurul anului 1950,
când iau fiinþã Secþiile de Artã ºi Culturã din cadrul
Sfaturilor Populare Regionale. În ianuarie 1951 ia
naºtere Biblioteca Regionalã Baia Mare, fãrã o
inaugurare oficialã, ºi au loc primele împrumuturi de
carte. Primul sediu al Bibliotecii a fost un imobil situat
pe strada 17 Octombrie, în prezent strada Gheorghe
ªincai. În anul 1968 Biblioteca Regionalã devine
Biblioteca Municipalã Baia Mare, iar în 1975, prin
reorganizare, este redenumitã Biblioteca Judeþeanã
Maramureº. În 1992 numelui bibliotecii i se adaugã ºi
apelativul „Petre Dulfu”, fãcându-se referire la unul
dintre cei mai mari intelectuali români, un om cu o
culturã întinsã, fiind prezent pe firmamentul de
seamã al dascãlilor promotori ai celor mai înalte
idealuri naþionale. Având ca emblemã un mare om de
culturã, Biblioteca îºi ia preþioasa responsabilitate de
a apãra ºi promova valorile umane ºi mai ales dreptul
la cunoaºtere ºi educaþie aleasã.
Între 2000 ºi 2001, Biblioteca se mutã în noul sediu,
pe Bulevardul Independenþei, loc care va deveni în scurt
timp un spaþiu propice pentru dezvoltarea culturalã a
cititorilor, oferind acestora diferite opþiuni, prin secþiile
sale ºi prin varietatea de evenimente promovate de
aceasta, de la expoziþii, la piese de teatru, conferinþe,
concerte, lansãri de carte etc.
Biblioteca Judeþeanã reprezintã istorie, e locul în
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care imaginaþia prinde viaþã ºi unde au loc cele mai
memorabile întâlniri. Aici l-am regãsit ºi l-am iubit
pasional de atâtea ori pe Eminescu sau l-am urât pe
Bacovia pentru cã mã lãsa cu prea multe semne de
întrebare asupra vieþii, l-am întâlnit pe Hugo care
mi-a deschis uºa catedralelor pariziene ºi l-am urmat
pe Coelho într-o învãlmãºealã plãcutã de idei. Printre
rafturi încãrcate de viaþã nu mai existã vârstã ºi discriminare, este doar omul faþã în faþã cu infinitul universului.
Un director... de poveste
ªi ca orice aºezãmânt de mare preþ, ºi Biblioteca
Judeþeanã are un... pãstor, un conducãtor, care vegheazã la bunul mers al lucrurilor. Domnul Teodor
Ardelean este primul om din cadrul Bibliotecii care te
duce cu gândul la culturã. L-am mai vãzut, poate am
avut ocazia ºi sã discutãm cândva, pe vremea când
eram ucenicã într-ale gazetãriei. Este unul dintre oamenii care îþi inspirã iubire de carte ºi dragoste pentru
învãþãturã. L-aº considera un Domn Trandafir cu mai
multã putere ºi mai mulþi „elevi” prin preajmã.
Într-un interviu de-al dânsului, am apreciat urmãtoarea afirmaþie: „E timpul sã mizãm pe cãrþi ºi biblioteci”. În aceste vremuri tulburi, doar educaþia ºi
dragostea pentru culturã ne mai pot salva. Sãlãjean de
origine, domnul Ardelean a descoperit frumuseþile
Maramureºului ºi sunt sigurã de faptul cã s-a îndrãgostit pentru totdeauna de aceste plaiuri. Cum îi
stã bine unui director de Bibliotecã Judeþeanã, dar nu
în mod obligatoriu, el ºi-a absolvit studiile în domeniul filosofiei ºi literelor, atât în Cluj, cât ºi în Baia
Mare. Titlul de doctor a venit doar ca o încununare a
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pasiunii pentru carte ºi cercetare ºtiinþificã în general.
Urmãrind activitatea ºtiinþificã ºi culturalã a
domnului Ardelean, putem afirma cã este un director
cu care trebuie sã ne mândrim. A publicat cãrþi
precum Fariseii lui Iehova, Cântece care ne-au însoþit
istoria, articole, studii ºi, de asemenea, scrieri în
domeniul gazetãriei.
Nu voi lãsa pe dinafarã cartea domnului Ardelean apãrutã în 2007 ºi anume Din Hiperboreea în...
Iberia. Primele biblioteci româneºti în Spania, care m-a
captivat, pe drept cuvânt, mai ales pentru interesul
autorului de a descrie cu lux de amãnunte întreaga
„aventurã” ce a precedat înfiinþarea primei biblioteci
româneºti din Peninsula Ibericã, dând informaþii importante asupra vieþii culturale din Spania, strâns legatã de cea româneascã. Este o carte care promoveazã
importanþa schimbului cultural între þãrile europene
în special ºi necesitatea unei bune relaþii interculturale pe plan internaþional, fãrã a ne pierde în acelaºi
timp propria identitate. Am gãsit în cartea lui Teodor
Ardelean un motto care exprimã foarte veridic tot
ceea ce reprezintã CARTEA prin raportul dintre viaþã,
moarte ºi timp, preluat de la Tudor Arghezi: „Pânã la
cãrþi rãmânea mãrturie Cimitirul. L-a învins biblioteca...”.
Biblioteca ºi cititorii
Întrebând, cercetând, urmãrind, nu am întâlnit
cititor nemulþumit de Biblioteca noastrã. Fiecare ºi-a
gãsit rãspunsul între rafturile ei. Unii ºi-au datorat
reuºitele orelor de studiu petrecute aici, alþii ºi-au
regãsit speranþele sau visele, iar cei mai mulþi au deschis porþi spre infinitul propriului eu. Citez aici doar
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câteva pãreri despre ce înseamnã Biblioteca Judeþeanã în vieþile noastre:
„E un loc în care ajung când pot cu plãcere. Îmi
place sã citesc, iar aici gãsesc cam tot ce vreau” (Dragoº Hojda, jurnalist citynews.ro).
„Mã regãsesc aici. E ca o casã pentru mine. Iubesc în special sala de lecturã, deoarece aici pot studia
în liniºte ºi nu de puþine ori m-am trezit pierdutã în
gânduri, când doar ora de închidere mã trezea la
realitate... uneori o realitate banalã faþã de ce întâlnim
în cãrþi...” (Cristina Surduc, masterand Universitatea
de Nord).
„Este foarte important ca Biblioteca sã funcþioneze ca instituþie culturalã de mare amploare, sã
organizeze evenimente, sã promoveze cultura românã, sã ne adune pe toþi laolaltã. E o bibliotecã complexã, angajaþii sunt foarte amabili, ne oferã tot felul
de cãrþi din orice domeniu. Îmi pare bine cã ne oferã ºi
servicii de internet deoarece nu toþi au posibilitatea sã
îl acceseze de acasã. Sursele de informare sunt variate,
un lucru foarte bun. Poþi sã petreci ore în ºir în sala de
lecturã savurând lumea fascinantã ºi mereu inovatoare a ºtiinþei ºi ideilor. Existã ºi o secþie de limbi
strãine, în special englezã, pusã la dispoziþia cititorilor, prin care sã cunoaºtem mai multe despre cultura
ºi civilizaþia anglo-saxonã” (Andrea Gyurko, profesoarã de englezã).
„Am fost de câteva ori la bibliotecã în excursie
cu ºcoala. E un loc uimitor, superb. Abia aºtept sã fiu
studentã sã pot sta mai mult pe aici. Îmi pare bine cã
poate oricine din judeþ sã împrumute cãrþi de la ea.
Când mã aflu în aceastã bibliotecã mã simt minunat.
Parcã aº vrea sã ºtiu mai multe, mi se deschide cumva
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apetitul pentru informaþie. Zici cã are vrajã asupra
mea. Deodatã mã simt înconjuratã de cãrþi care parcã
îmi fac cu ochiul sã le citesc” (Mihaela Piþiº, elevã clasa
a VII-a, ªcoala cu clasele I-VIII Lãpuºu Românesc).
Iuliana KOMORNYIK

Neam cu însuºiri frumoase ºi cu multã
putere de viaþã, românii au trebuit sã parcurgã
etape istorice dure în care nu numai cã au fost
împrãºtiaþi geografic, dar au fost ºi sfâºiaþi
istoric ºi cultural, cel mai crunt proces fiind
chiar cel de a i se refuza IDENTITATEA, de a i
se oferi alte variante ipotetice înjositoare, de a fi
þinut în afara dreptului de a fi, de a i se contesta
LIMBA, originea ºi temeiul ei, pentru a putea fi
deposedat de aceastã avere, a fi înstrãinat de
Sinele sãu, deznaþionalizat ºi dezumanizat.
(Teodor Ardelean, Limba românã ºi cultivarea ei
în preocupãrile ASTREI, Ed. Limes, Cluj-Napoca,
2009)
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Maramureºul înainte de toate
ºi întâi în toate

D

emult, cineva m-a întrebat ce înseamnã
patriotismul ºi mândria de a fi maramureºean. Mi-am
pregãtit un discurs lung ºi o listã la fel de lungã de
atribute. I-am explicat cã patriotismul ºi mândria de a
fi maramureºean poate înseamna o bãtrânã care, la 80
de ani, e nevoitã sã creascã animale, trãieºte dintr-o
pensie minusculã ºi îºi lucreazã cu greu pãmântul,
dar în genunchi stã numai în bisericã ºi de plâns,
plânge numai la icoane ºi în cimitir.
Mândria de a fi maramureºean poate însemna
amintirea dacilor liberi, a lui ªtrifundã, a tinerilor care
cântau în surdinã cântece patriotice în Închisoarea de
la Sighet, a martirilor din Moisei sau a lui Pintea. Sau,
poate, un meºter popular care viseazã turle înalte ºi
porþi grandioase ºi care ºtie cã voievod nu înseamnã
sã ai pãmânturi ºi slugi ºi, vorba lui Noica, „dacã te
baþi, trebuie sã o faci cu zeii, nu cu valeþii”. Patriotismul ºi mândria de a fi maramureºean pot fi definite
prin toate astea ºi multe altele. Acum, dacã cineva
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„…nu cred sã fie vreun maramureºean
contemporan care sã închege mai bine
mândria de a nu sta în genunchi decât
în bisericã, amintirea, curajul ºi setea
de libertate a eroilor acestor locuri”
mi-ar pune aceeaºi întrebare, nu aº mai enumera
atribute. Aº rãspunde cu o sintagmã a lui Teodor
Ardelean: „Maramureºul înainte de toate ºi întâi în
toate”. Pentru cã nu cred sã fie vreun maramureºean
contemporan care sã închege mai bine mândria de a
nu sta în genunchi decât în bisericã, amintirea, curajul
ºi setea de libertate a eroilor acestor locuri ºi viziunea
curajoasã a meºterilor populari ca directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”.
ªi încã ceva: aº adaugã cã mândria de a fi maramureºean înseamnã ºi a cunoaºte oameni adevãraþi,
liberi, educaþi, curajoºi ºi fericiþi ca ºi el. Pentru cã,
dacã Poe are dreptate, ºi fericirea are patru condiþii:
Viaþa în aer liber, Iubirea, Detaºarea de ambiþiile meschine ºi Creaþia, atunci Teodor Ardelean este cu siguranþã un om fericit. ªi noi nu-i mai putem dori decât
sãnãtate. La mulþi ani!
Ioana LUCÃCEL
Director general, „Gazeta de Maramureº”
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Îl invidiez pe Tedy Ardelean?!
sau
Un enciclopedist din
parfumul iluminismului

Î

l invidiez pentru cã este mai bun decât
mine. Pentru cã este stãpân peste un imperiu de cãrþi.
Pentru cã a fost în Biblioteca din Alexandria. Pentru
cã ºtie sã se risipeascã socratic. Pentru cã ºtie sã mã
critice fãrã sã mã supãr. Pentru cã îmi este prieten la
nevoie. Pentru cã stãpâneºte ca nimeni altul arta oratoriei. Pentru cã face din întâlniri adesea banale
evenimente pentru cetate. Pentru cã este cel mai mare
sofist al timpurilor noastre. Ca sã vã conving am sã vã
relatez douã întâmplãri, iar Tedy le-a fost protagonistul. S-a întâmplat la Baia Mare, în sala micã a Casei
de Culturã a Sindicatelor, se lansa Codul lui Hammurabi (1792-1750 î. Hr.) în prezenþa ambasadorului
din Irak în România ºi a mai multor personalitãþi. Era
cu puþin timp înainte de cãderea lui Saddam Hussein.
Discursul lui Tedy a fost atât de antiamerican, încât
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am avut senzaþia cã nu va trece mult ºi toþi cei prezenþi
în salã vom fi arestaþi. Adevãrul rostit de Tedy a fost
la înãlþime. Ropote de aplauze se loveau de pereþii
capitonaþi ai sãlii. Ce mai, întâlnirea a fost de mare
succes, cu Tedy la tribunã.
Nu trec nici douã sãptãmâni ºi la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” se lanseazã cartea unui american. Tedy din nou în faþã. Discursul proamerican
încântã auditoriul ºi în mod special pe autorul cãrþii.
ªi de data aceasta a primat adevãrul.
Tedy este asemenea sofiºtilor, descoperã propriul adevãr pentru el ºi pentru alþii. Adevãrul este
relativ la fiecare subiect.
În aceastã situaþie fiecare om îºi cunoaºte propriul adevãr. Tedy a devenit pentru Þara de Nord o
sumã de adevãruri pe care le-a prezentat într-un discurs oratoric de excepþie ºi adesea într-un exerciþiu
actoricesc genial. Socrate este primul care criticã relativismul sofiºtilor. În acelaºi timp Tedy este un spirit
socratic, un risipitor de înþelepciune ºi culturã, un
enciclopedist din parfumul iluminismului ºi un postmodern când declarã cã iubeºte femeile dar nu înghite
literatura lui Cãrtãrescu.

„Tedy este asemenea sofiºtilor,
descoperã propriul adevãr pentru el
ºi pentru alþii.”
Sophisles = înþelept, apelativul cu care ar merita
dezmierdat la fiecare întâlnire cu el.
Sofiºtii antichitãþii au predat cunoºtinþe politice,
oratorice ºi filozofice pentru ca tinerii sã poatã participa la viaþa publicã ºi pentru lecþiile lor erau plãtiþi.
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Tedy predã asemenea lecþii în cetate fãrã sã primeascã
nici un ban.
Pentru a conduce, trebuie sã ºtii. Adesea se invocã pe cel mai celebru dintre sofiºti, pe Protagoras,
pe cel care a spus cã omul este mãsurã tuturor lucrurilor. Tedy este o asemenea mãsurã pentru lucruri,
întâmplãri ºi fiinþe. Tedy este biblioteca ambulantã
pentru românii din diaspora, este omul care ºtie sã se
muleze pe eveniment.
Încã din antichitate se cunoaºte moda mulajelor,
iar discursul lui Tedy nu se þine niciodatã în muzeul
figurilor de cearã.
Platon i-a numit pe sofiºti vânzãtori de iluzii.
Scriitori mãrunþi sau cunoscuþi se doresc la pupitrul
lansãrii unei opere în lume.
Consilierii locali ºi cei judeþeni au crescut la umbra sa. Toate celelalte discursuri au fost fade, neimportante, lipsite de culoare.
Tedy ar fi meritat sã fie ministrul Culturii câtã
vreme s-a risipit în Senatul României.
Tedy este alãturi de V. R. Ghenceanu ºi Ioan P.
Pop, sãlãjeanul care a spãlat ruºinea celor ce au fugit
spre Baia Mare. Multe aº mai avea de scris despre el
dar aºtept sã citesc ce au scris Roatiº, Dunca ºi Voloº
pentru cã am intrat cu neruºinare pe tãrâmul lor.
Cu invidie totalã,
Nicoarã MIHALI

…ºi-ncã mulþi vor trece

54

TEODOR ARDELEAN - 60

Teodor Ardelean la ceas aniversar !

O

amenii pot fi cunoscuþi: fie din contact direct cu ei, fie din cunoaºterea faptelor lor (de bine sau
de rãu), fie din auzite.
Pe ilustrul manager al Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu”, Maramureº îl cunosc mai mult din
faptele sale de culturã, despre care am aflat din presã
ºi uneori din discuþiile avute cu oameni din Judeþul
Maramureº, iar mai nou de pe internet. Prima datã
l-am întâlnit acum vreo 5-6 ani în oraºul viorilor, la
ZILELE BIBLIOTECII MUNICIPALE PETRU MAIOR din
Reghin, iar câþiva ani mai târziu, la o activitate a
Bibliotecii Judeþene Mureº.
M-am bucurat sã-l întâlnesc, o spun foarte sincer, deoarece dupã revoluþie mã mândream cu senatorul Teodor Ardelean, pentru cã era primul om din
sistemul nostru de biblioteci publice care a ajuns în
forumul legislativ al þãrii.
Trebuie sã amintesc cã sunt ºi eu om al cãrþii, cu
o experienþã de aproape patru decenii în activitatea
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de lecturã publicã, ºi cu peste trei decenii în managementul de bibliotecã.
Când l-am auzit prima datã vorbind pe domnul
prof. dr. Teodor Ardelean, mi-am dat seama cã este
unul din cetatea cãrþii, adicã de-al nostru, format în
timp în bibliotecã ºi pentru bibliotecã, om care cunoaºte activitatea cu cartea din interiorul instituþiei
bibliotecare ºi nu din auzite, aºa cum se întâmplã mai
nou cu cei ce pãtrund în sistemul de biblioteci publice
pe criterii politice.
Prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, autor al mai multor cãrþi, este omul de culturã care personalizeazã
spaþiul bibliotecii cu experienþa sa, cu personalitatea
sa, cu pregãtirea sa profesionalã, cu respectul pentru
sine ºi pentru profesia aleasã.
Nu putem sã ne închipuim lumea fãrã biblioteci.
Existã o putere nelimitatã pe care bibliotecile o exercitã asupra lumii, putere datã de cantitatea ºi calitatea
informaþiilor deþinute ºi vehiculate, iar suprema creaþie a bibliotecarului este biblioteca.
Într-un interviu, domnul prof. dr. Teodor Ardelean spunea despre biblioteca pe care o conduce cã
este: „cea mai mare, cea mai frumoasã, cea mai modernã, cea mai utilã ºi cea mai utilizatã bibliotecã
publicã româneascã”. Sunt convins cã avea dreptate.
Stau însã ºi mã întreb dacã Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”, Maramureº a ajuns din întâmplare
ceea ce este? Oare nu este mai întâi meritul omului
care a condus aceastã instituþie? Sã nu uitãm proverbul care spune cã omul sfinþeºte locul. Unii oameni
au vocaþie de a construi, iar alþii, pentru a distruge ce
au construit înaintaºii lor. Cred cu convingere cã
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omul Teodor Ardelean are vocaþie de a construi, iar
biblioteca publicã pe care o conduce îi datoreazã în
mare parte succesul.
Acum, la ceas aniversar, din spirit de breaslã sau
pur ºi simplu din bunul simþ românesc, îi urez omului
Teodor Ardelean un sincer La mulþi ani!, cu sãnãtate,
ºi-i amintesc cã în scurt timp, biblioteca publicã poate
deveni ºi pentru Domnia Sa o a treia casã.
Prof. Gh. MOLDOVAN
dir. Biblioteca Municipalã Târnãveni
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Aniversare

A

niversãrile sunt, de regulã, prilejuri de
sãrbãtoare, dar ºi de bilanþuri ºi, deci, de aduceri
aminte. Indiferent care este vârsta pe care o aniversãm,
ne face plãcere sã ne înconjurãm de prieteni, pentru cã
ei, prietenii, ne transmit cãldura, încrederea,
siguranþa, bucuria necesare vieþii. Prietenia se naºte
greu nu numai pentru cã este specialã, ci ºi pentru cã
ea se raporteazã la oameni ºi oamenii sunt atât de
diferiþi unii de ceilalþi. Prietenia nu se cautã, ea se
naºte pur ºi simplu din afinitatea pe care o prezintã
douã sau mai multe persoane.
Dar oamenii nu trãiesc izolaþi; viaþa lor privatã
se întrepãtrunde cu viaþa socialã, respectiv cu relaþiile
profesionale. Foarte multã lume considerã, asemenea
teoriei afacerilor, cã relaþiile profesionale pleacã de la
legãturile interumane, cã succesul unui parteneriat
între douã instituþii/firme depinde de relaþia strictã
dintre reprezentanþii acelor instituþii/firme. Ca orice
teorie, ºi aceasta poate fi contrazisã de excepþii. Adicã,
se poate întâmpla lucrul fericit ca un parteneriat între
douã instituþii sã determine o relaþie specialã între
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persoanele care sunt implicate în acest parteneriat. O
astfel de excepþie este relaþia deosebitã pe care o am
eu, ca reprezentant al Centrului Regional pentru
Promovarea ºi Protecþia Proprietãþii Industriale coordonat de Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
(OSIM) cu Domnul Teodor ARDELEAN, Director al
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare.
Parteneriatul dintre Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, ca patron spiritual al reþelei de Centre
Regionale ºi Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, a
luat naºtere în anul 2004, la iniþiativa comunã a Fundaþiei Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor
Mici ºi Mijlocii Maramureº (CDIMM) în calitate de
structurã gazdã a Centrului Regional pentru Promovarea ºi Protecþia Proprietãþii Industriale ºi a Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”. Reprezentanþii celor
douã instituþii, una privatã ºi cealaltã de stat, au decis
cã amplasarea Centrului Regional în incinta bibliotecii poate determina mai buna diseminare a serviciilor
din domeniul proprietãþii industriale/intelectuale în
rândul comunitãþii locale ºi regionale, comunitate în a
cãrei slujbã se aflã ºi lucrãtorii bibliotecii. Acest parteneriat public-privat de succes a fost consfinþit nu
numai de faptul cã Centrul Regional OSIM se aflã ºi
funcþioneazã de aproape 7 ani în bibliotecã, dar ºi de
faptul cã aceastã locaþie a fost botezatã, în mod cât se
poate de original ºi ingenios, „Brevetotecã”, chiar de
cãtre Domnul Teodor ARDELEAN, Director al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”.
Timpul a dovedit ºi dovedeºte cu prisosinþã cã
numele de Brevetotecã a fost predestinat sã fie special
nu numai din punct de vedere semantic (el sugerând
locaþia dar ºi conþinutul, ºi anume faptul cã lucreazã
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cu brevete), dar ºi din punct de vedere al încadrãrii
sale perfecte în specificul activitãþilor ºi serviciilor
care se desfãºoarã în Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu”. Parteneriatul acesta reprezintã un unicat deoarece este singura bibliotecã din þarã care gãzduieºte
un Centru Regional al Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci ºi printre puþinele biblioteci din lume
care se pot mândri cu o astfel de relaþie.
Acest parteneriat, nãscut ca o relaþie profesionalã între douã instituþii, s-a cristalizat, cu timpul,
într-o foarte bunã colaborare cu angajaþii bibliotecii ºi
cu Directorul acesteia. Ei m-au adoptat pe mine ca ºi
cum aº face parte din familia lor, iar eu m-am strãduit
sã fiu la nivelul aºteptãrilor lor.
Toate aceste motive de laudã ºi bucurie se datoreazã, în cea mai mare parte, personalitãþii de excepþie care este Domnul Teodor ARDELEAN, lucru
pentru care se cuvine sã-i mulþumesc.
O vorbã veche româneascã spune cã „Omul
sfinþeºte locul”. Fãrã nicio îndoialã, acest loc minunat,
care este Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, în care
se aflã ºi Brevetoteca, este sfinþit cu dãruire ºi înþelepciune de cel care-i conduce destinele, Domnul Teodor
ARDELEAN.
Carmen NEACªU
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Destinul de viaþã lungã

D

estinul (destul-nu-i) e clãdit din vibraþii...
Cuvântul îi dã formã, culoare, sens...
VIAÞÃ !
Pãmântenii îl împart în fâºii, de o parte ºi de alta
a tropicelor, îl rup ºi fac noduri ecuatorului... Adesea
nu pot reface mersul firesc al vremilor... Influenþele
din afarã trec mai mereu peste pâlpâirea acelei scântei
divine ce ne face OAMENI!
Pentru cei neºtiuþi ºi uitaþi ºi pierduþi în lutul
orb ºi risipiþi prin veacuri, dar care au fost sarea pãmântului ºi care au purtat pe umerii lor binele lumii
sunt scrise rândurile acestea. Cred cã nu e nimeni
dintre noi care sã nu fi cunoscut asemenea oameni.
Sã-i înmulþim cu numãrul incalculabil al generaþiilor, cu întinderea continentelor ºi cu puzderia
insulelor ºi, adunându-le, în gândul nostru, umbre
fãrã nume ºi chip, sã-i celebrãm o clipã, aici ºi acum, în
zarva plinã de nume a istoriei.
În ei se întrupeazã acea parte din bine a speciei
graþie cãreia omenirea are totuºi chip omenesc ºi a
dãinuit în ciuda crâncenelor ei cusururi. Am putea
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„… puterea de a rãspândi în jurul sãu
încredere ºi bucurie, iubire ºi har.”
sã-i numim buni prin naturã sau, dacã vreþi, buni
pentru cã aºa i-a lãsat Dumnezeu printre noi.
Ei nu trebuie neapãrat gândiþi în funcþie de anumite crezuri, coduri morale sau legi, ci în spontaneitatea din adânc a fiinþei lor, care poate fi chiar
bunãtate, sau cinste sau rãbdare sau dreptate, smerenie,
îndurare sau curaj, dãruire, necruþare de sine, chezãºia
cuvântului dat, devotament, fidelitate ºi onoare, dârzenie sau, printre nu multe altele, puterea de a rãspândi
în jurul lor încredere ºi bucurie, iubire ºi har.
Sunt cei înzestraþi cu un fel de exemplaritate
inefabilã, ca reprezentanþi ai unui bine necontingent,
martori ai acelei pãrþi a omenescului pe care, printre
atâtea rele ºi printre atâþia rãi, suntem înclinaþi prea
adesea s-o uitam.
Existã un mit haºidic potrivit cãruia se aflã mereu ºi mereu, împrãºtiaþi pe Pãmânt, treizeci ºi ºase de
înþelepþi, oameni de obicei nevoiaºi, umili ºi umiliþi,
oameni fãrã nume pe care se sprijinã lumea ca sã nu
cadã în pierzanie, oameni drepþi în strâmbãtate ºi
îndãrãtnici sub bici, în întunericul vremilor. Dar treizeci ºi ºase este doar expresia simbolicã a unei prezenþe mult mai cuprinzãtoare în dãinuirea ei. A
tuturor celor care trãiesc ºi fãptuiesc þinând dreaptã
cumpãna istoriei cu o mânã nevãzutã, iar apoi se duc
în uitare.
Dacã cineva vrea pilde, sã reciteascã parabola
samariteanului, cãruia, spre deosebire de preot ºi de
levit, i s-a fãcut milã de cel cãzut în drum ºi i-a legat

…ºi-ncã mulþi vor trece

62

TEODOR ARDELEAN - 60

rãnile ºi a turnat peste ele untdelemn ºi vin; apoi l-a
pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han ºi a îngrijit de el.
A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi dinari, i-a
dat hangiului ºi i-a zis : „Ai grijã de el ºi, orice vei mai
cheltui, îþi voi da înapoi la întoarcere”.
Condiþia noastrã este înãlþatã ºi izbãvitã prin
neîncetata aflare în lume a celor buni ºi drepþi ºi
curaþi. ªi nu trebuie sã ne gândim la ei decât cu veneraþie, cu recunoºtinþã ºi cu dragoste, fãrã vreo încrâncenare pentru soarta lor: prezenþa lor în omenire
este, spre binele ei, adâncã, cum adânc e ºi râul, dar
este ºi uºoarã, ca un zâmbet ascuns în luminã, mereu.
Cineva, prin Renaºtere, pare-mi-se cã în Olanda,
a scris în latineºte câteva tomuri de Vieþi ale oamenilor obscuri. N-am citit cartea, dar iatã ce s-ar mai
cuveni spus : la sfârºitul sfârºiturilor, când toate vor
înceta ºi vor fi judecate, ultimul poet al lumii sã citeascã, în tãcerea aceea ºi în acel alt timp ºi altã luminã, numele tuturor celor fãrã de nume, de la un
capãt la altul al vremii. Numele celor nevãdiþi ºi uitaþi
ºi de nici o seamã, care au purtat lumea, sarea pãmântului, sãmânþa ºi roada ascunsã a lui... Numele
celor care, din sinele lor ºi de-a lungul neîncetatei
pãtimiri, au pãstrat sensul nepereche al umanului...
În spaþiul acesta binecuvîntat, într-un nord devenit simbol ºi pecete de har, a ajuns un OM care a
fãcut sã se împlineascã menirea. Cel de sus sã-i dea
sãnãtate ºi putere! ªi destin de viaþã lungã!
La mulþi ani, Domnule Director Teodor Ardelean!
Adrian POP
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***

gîndul lunii petrece
melancolia albastrã a vulturilor
tunete bãtrîne cãtre gura de vale
puntea boltitã peste ape strãvechi
ºi vara...
vara ce stã sã vinã
neumbritã
ºi copilãreºtile frîngeri...
cînd ai sã afli ce am vãzut în zare
sub stînci ºi pe dealuri...
umbra strãinului rãtãcitoare
peste timpul mai aspru
înainte de a ajunge iluzie
va fi de ajuns misterul refugiului...
ºtiinþa ta fãrã margini
se-ncape-n cuvînt...

(Versuri de Adrian Pop)
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Teodor Ardelean –
Om al valorii ºi curajului

N

e-am obiºnuit, din pãcate, sã trãim ºi sã acceptãm rãsturnarea valorilor ca un lucru firesc ºi normal.
Întâlnim o astfel de logicã, aproape generalizatã, în limbaj,
în comportament, în atitudini, în þinutã. Suntem, prin urmare, invadaþi de urât, de lipsa de politeþe, de un limbaj
agresat de injurii, de agramatisme etc.
Fiind foarte grãbiþi, ne vine greu sã ne oprim pentru
un popas ºi sã reflectãm cu folos la starea în care am ajuns
sau sã vedem încotro ne îndreptãm, dacã mergem bine, dacã
mergem rãu!
Modelele sunt rare, iar cele care sunt riscã sã fie
taxate drept excepþii de la regulã.
Din fericire, existã ºi excepþii adevãrate. O astfel de
excepþie este ºi colegul nostru, Teodor Ardelean – Om al
valorii ºi curajului, care crede într-un sistem de valori
sãnãtoase ºi puternice, pe care le promoveazã neobosit.
Glasul lui, afirmat de la tribuna Parlamentului României, în presã, în conferinþe, în simpozioane, oriunde i se
iveºte prilejul, degajã putere de convingere.
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„Pentru el însã, a fi patriot înseamnã
a învesti fiecare faptã zilnicã cu
conþinut concret ºi relevant.”
Nu ezitã sã se numeascã patriot, concept demodat ºi
anacronic, dupã unii. Pentru el însã, a fi patriot înseamnã a
învesti fiecare faptã zilnicã cu conþinut concret ºi relevant.
Citindu-i cãrþile, citind revista Familia Românã pe
care o editeazã, vãzând ctitoria sa de suflet, Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare, vãzând edificiul
acestei instituþii prestigioase, dar mai ales sufletul de care
este animatã, vã veþi convinge cã avem tot mai mult nevoie
de aceºti idealiºti valoroºi ºi curajoºi, ca Teodor Ardelean.
Doina POPA,
Preºedinte ANBPR
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La aniversarea
unui prieten...

Î

l cunosc pe Tedy de – iatã! – mai bine de
patru decenii. Întîlnirea noastrã a avut loc sub semnul
filosofiei, la Universitatea clujeanã cînd, tineri, abia
ieºiþi din adolescenþã, credeam cu naivitatea proprie
vîrstei cã studiul lui Platon ºi Aristotel ne va aduce
cunoaºtere ºi înþelepciune.
Mirajul tãrîmului invadat de concepte ºi-a pãstrat
prospeþimea doar în ceea ce mã priveºte, rãmas de
atunci robit lumii ideilor...
În schimb, Tedy, naturã impetuoasã, vulcanicã,
îndreptatã spre acþiune, a considerat prea strîmtã sala
de clasã, deturnîndu-ºi de timpuriu destinul – în mãsura în care sîntem autorii propriilor opþiuni...
Ne-am reîntîlnit, ca prieteni, la Baia Mare, la
puþin timp dupã ce imprevizibila soartã a pierdut
ocazia de a ne pune faþã în faþã, concurenþi, într-o
emisiune de culturã generalã televizatã. Om al Sãlajului, Tedy a ales – din statornicul Nord – urbea
noastrã în care, din necunoscut la început, va deveni,
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„Existã în personalitatea lui Tedy
un autentic ºi vibrant filon patriotic…”
datoritã unui noian de calitãþi, dar ºi a unor împrejurãri faste, unul dintre „stîlpii” ei, ca sã folosim expresia lui Ibsen.
Iubitor de carte ºi de culturã, va cãuta – modest,
la început – sã-ºi aducã obolul în acest domeniu.
Avînd o experienþã în ziaristicã la Zalãu, va
iniþia cu entuziasmul firesc tinereþii, a doua serie a
revistei studenþeºti „Nord” – în care cu melancolie îmi
aduc aminte cã m-a publicat ºi pe mine – ºi a înfiinþat
grupul „Satiricon”, tot studenþesc, cu care a cutreierat, fructuos, þara.
Evenimentele din decembrie 1989 l-au „prins”
inspector în instituþia care pãstorea cultura maramureºeanã, instituþie care ne apropiase prin cîteva manifestãri dedicate celor doi corifei ai Unirii – George
Pop de Bãseºti ºi Vasile Lucaciu –, ca ºi apariþiei unor
cãrþi despre oamenii locului, ºi nu numai.
S-a retras strategic tot între cãrþi, la Biblioteca
Judeþeanã, relegatã în acei ani într-un cãmin studenþesc, de unde nu pregeta sã se implice în evenimentele
inedite ale ineditei noastre tranziþii.
Într-un alt moment de opþiune, dupã incendiara
lunã martie a anului 1990, destinul ne-a pus faþã în
faþã! Am ales sã rãmîn cu elevii ºi, ulterior, studenþii
„mei”, Tedy lansîndu-se – tot viguros ºi fructuos – în
politicã, unde, sã recunoaºtem, este printre puþinii cu
adevãrat la locul potrivit.
Bun orator, cu o culturã filosoficã, literarã ºi religioasã de invidiat, cu un discurs seducãtor, bun psi-
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holog – deci cunoscãtor al oamenilor –, dinamic,
perseverent, Tedy are ºi o calitate mai puþin regãsibilã la
politicienii romîni de astãzi (ºi poate dintotdeauna): este
cinstit, corect ºi exigent cu sine ºi cu cei din jurul sãu.
Reprezentant al judeþului nostru în Parlament, a
reprezentat cu recunoscutã competenþã þara noastrã
peste hotare, din urgisita Moldovã pînã în lãudatul
paradis american.
Revenit acasã din Parlament, nu a renunþat la
politicã: a demonstrat cã o politicã – a culturii, mai ales –
se poate face ºi de la aºa-zisa periferie, nu doar de la
centru. A edificat o instituþie de nivel european în
acest colþ de þarã, o adevãratã Casã a Cãrþii, pe care o
privim cu o nedisimulatã mîndrie. De aici, cultura
romîneascã s-a rãspîndit în Europa, prin bibliotecile
deschise, prin osîrdia lui Tedy, la Chiºinãu, Salamanca, Glasgow etc.
În prezent pãstoreºte ºi douã reviste: una pentru
þarã – Bibliotheca septentrionalis –, alta pentru romînii
din afara graniþelor – Familia românã – ambele cu o
înaltã þinutã graficã ºi cu un conþinut pe mãsurã, ce se
constituie într-o atît de necesarã ºi de apreciatã hranã
spiritualã pentru cei care iubesc limba, dar ºi cultura
romîneascã, ducîndu-le dorul acolo unde trãiesc.
Cînd s-a înscris – tardiv, zic eu, avînd în vedere
posibilitãþile sale – la un doctorat în filologie, m-am
mirat: de ce sã-ºi exercite Tedy capacitãþile de analizã
ºi sintezã pe o temã ca „Astra” ºi nu pe operele lui
Platon sau ale altor filosofi dragi lui?
Rãspunsul mi l-am dat tot eu, dupã cîþiva ani,
cînd am citit masiva carte care a rezultat din migãloasa ºi penetranta cercetare a unui uriaº material
faptic privind preocupãrile „Astrei” pentru apãrarea
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ºi cultivarea limbii romîne. Existã în personalitatea lui
Tedy un autentic ºi vibrant filon patriotic pe care nu ºi
l-a cenzurat, ba dimpotrivã, l-a cultivat ºi-l exteriorizeazã oricînd are ocazia, în mod firesc. Firescul
devenit la alþii o excepþie, din pãcate. De altfel, ºi
activitãþile sale culturale sînt expresia sentimentului
de dragoste ºi admiraþie pentru sufletul romînesc,
reiterînd ºi perpetuînd, într-un alt context, desigur,
vocaþia demiurgicã a „Astrei”.
Multe s-ar putea spune acum, la ceasul unui
prim bilanþ, ocazionat de rotunjimea vîrstei, mai ales
despre ultimele douã decenii de bogatã ºi susþinutã
activitate în care Tedy ºi-a risipit cu dãrnicie entuziasmul, generozitatea, ºtiinþa ºi, nu în ultimul rînd,
sãnãtatea. O vor face, desigur, alþii – ºi în primul rînd
cei care-i stau în preajmã. Eu îi scriu aici un sincer „La
mulþi ani”, dorindu-i multã sãnãtate ºi aceeaºi – nealteratã de anii care vor veni – tinereþe spiritualã!
Florian ROATIª
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Teodor Ardelean,
un om de omenie la ceas
aniversar

P

e domnul Teodor Ardelean l-am întâlnit
ºi cunoscut doar timp de câteva ore... într-o zi de joi.
Suficient pentru a-mi face o impresie pozitivã despre
domnia sa, despre personalitatea sa complexã, despre
eleganþa cu care ºi-a oferit serviciile de gazdã, despre
inteligenþa cu care îºi conduce minunata sa întreprindere ºi despre ambianþa de care se bucurã cei care
îl au conducãtor. Nu sunt vorbe în vânt, nici laude
deºarte, sunt fapte pe care le-am constatat dupã principiul „vino ºi vezi!”. Am fost, am vãzut ºi am rãmas
plãcut impresionat! Chiar dacã locuiesc la o distanþã
de aproape douazeci de mii de kilometri de Baia
Mare, încerc sa scriu aceste rânduri fãrã tendinþã, ca
un omagiu ºi... sã dau Cezarului ce e al cezarului
atunci când o meritã! Nu ºtiu dacã îl voi mai întâlni
vreodatã în carne ºi oase... dar þin sã-i mulþumesc pentru
acea zi în care m-am simþit onorat ºi apreciat de cãtre
acest om care mi-a acordat o atenþie deosebitã...
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Am plecat de la Oradea spre Baia Mare, într-o zi
ploiasã de toamnã, mai precis joi, 15 octombrie 2009,
împreunã cu bunul meu prieten, regretatul scriitor
Constantin Mãlinaº, care îmi propusese sã-l însoþesc
în acest oraº, nu prea cunoscut mie, pentru a ne lansa
cãrþile proaspãt ieºite de sub tipar. Fãrã sã fac pe
modestul l-am întrebat cu scepticism... cum poate sã
mã ducã într-un loc unde eram un mare necunoscut,
la un eveniment care trebuie organizat cu eforturi, cu
audienþã, cu migalã, ºi cu seriozitate! Mi-a rãspuns
zâmbind „Mergem la Tedi, prietenul meu! Se ocupã el
de toate... I-am spus cã vin cu tine! I-am trimis prin
internet cãrþile noastre în format electronic sã le vadã.
A fãcut deja ºi afiºe pentru lansare... Doar cãrþi sã
avem suficiente, cãci cititorii ne aºteaptã!” Am acceptat, dar cu unele reticenþe. Pe parcursul celor 180
de kilometri de drum care despart cele douã oraºe din
nordul Transilvaniei, l-am tot descusut pe amicul Mãlinaº pentru a afla mai multe amãnunte. Iatã ce mi-a
relatat: „Pe Teodor Ardelean îl ºtiu de mulþi ani. Este
un om minunat, un bun patriot, un bun coleg, un
intelectual de marcã, un promotor cultural... ºi un director care conduce una dintre cele mai valoroase
biblioteci din þarã. A excelat ºi în politicã, a fost senator... de fapt chiar vicepreºedinte al senatului!” ªi
astfel mi l-a descris timp de aproape trei ore cât a
durat drumul cu maºina. Am mai aflat cã este conducãtorul Bibliotecii „Petre Dulfu”, cã a absolvit trei
facultãþi - istorie-filozofie, drept ºi pe cea de litere -, cã
este doctor în filologie, scriitor prolific, jurnalist, cã

„Este omul cu care poþi deveni prieten
de la prima întâlnire.”
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are un suflet de aur ºi cã a ajutat deseori mulþi oameni
aflaþi la necaz.
Domnul Mãlinaº fusese ºi el director de bibliotecã judeþeanã, la Oradea, de unde în urma unor manevre neprincipiale fusese schimbat la ordinul noilor
emanaþi politici ai zilelor noastre. Prin 1999, conferenþiarul universitar dr. Constantin Mãlinaº, pe atunci director al Bibliotecii Judeþene Bihor „Gheorghe
ªincai”, a fondat la Oradea revista „Familia Românã”.
Timp de ºapte ani a îngrijit-o ºi a crescut-o ca pe
propriul sãu copil. În 2006, noua conducere a bibliotecii a sistat apariþia acesteia. Pentru cel care a conceput-o a fost o grea loviturã. S-a luptat sã o menþinã
în viaþã în urbea sa natalã, acolo unde a fost plãmãditã, cerând clemenþã ºi bãtând pe la uºile primãriei locale, consilului judeþean sau chiar ºi pe la
cele ale unor organizaþii neguvernamentale. Dar fãrã
niciun succes! Nu a gãsit nicio înþelegere! Atunci,
Teodor Ardelean, bunul sãu coleg de la Baia Mare, i-a
oferit sprijinul de a duce mai departe continuitatea
Familiei Române. ªi astfel a ajuns minunata publicaþie
literarã sã aibã o nouã casã, într-un alt judeþ! Noul ei
director a depus atâta suflet în aceastã revistã încât a
fãcut din ea o instituþie! Da! O revistã-instituþie! O
instituþie de culturã literarã! O revistã în care publicã
mulþi scriitori cu condeie de seamã. O revistã modernã, de o calitate ireproºabilã, o revistã care se încadreazã perfect în frumuseþea ºi ambianþa bibliotecii
„Petre Dulfu” din Baia Mare! Ce mai, cireaºa de pe
tort a acesteia!
Bolnav de o maladie terminalã, Constantin Mãlinaº, mi-a mai destãinuit o durere sufleteascã... Spe-
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cialist în biblioteconomie, sfragisticã, sigilografie ºi
medalisticã, profesorul colecþionase pe parcursul vieþii o mulþime de materiale de studiu, precum cãrþi,
medalii, graficã micã de carte, desene exlibris, ºi altele... Acestea cereau un loc de expunere... o salã specialã. Copiii sãi nu îºi puteau permite o asemenea
locaþie. ªi de data aceasta l-a ajutat inimosul sãu prieten, Teodor Ardelean, oferindu-i o salã dotatã cu
mobilierul necesar de expunere, cu vitrine ºi panouri,
care onorau o mare parte din importanta sa colecþie.
Sala a fost numitã „Constantin Mãlinaº” ºi este un
veritabil muzeu dedicat acestuia.
Când am ajuns La Baia Mare ploua mãrunt ºi
des! Primul contact cu clãdirea bibliotecii m-a surpris!
Un edificiu nou-nouþ, cu o arhitecturã modernã! Se
zice cã este cea mai frumoasã bibiliotecã din þarã! Am
fost întâmpinaþi cu cãldurã de gazde, parte de elitã a
celor care trudeau pentru bunul mers al culturii în
urbe. Atunci l-am întâlnit pentru prima datã pe acest
om minunat... pe domnul Teodor Ardelean! Mi-a întins o mânã mare ºi prietenoasã ºi mi-a spus câteva
cuvinte de bun venit. Am simþit cã are un suflet deosebit de blând. Este omul cu care poþi deveni prieten
de la prima întâlnire. Un om pe care îl respect ºi îl
salut cu stimã acum la ceas aniversar. ªaizeci de ani
sunt o viaþã de om... Existã totuºi oameni care în
ºaizeci de ani trãiesc atât de intens cât alþii în douã
vieþi. Consider cã unul dintre aceºtia este ºi domnul
Teodor Ardelean!
George ROCA
Sydney, Australia
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Domnului TEODOR ARDELEAN

Cresc rãdãcini
Cresc rãdãcini
din sufletu-i adânc...,
curate ape intrã
în suflet...,
fluiere intrã
în cuvânt,
cine ºtie...,
cine sunt?!
Eu sunt Teodor Ardelean,
cum nu ºtiþi?
Eu mã ºtiu mai mult cu voi...
Trãim cu toþii între Noi...

Cu stimã,
Dumitru RUS

Sunt ani la mijloc…

TEODOR ARDELEAN - 60

75

Un om pentru sufletele
ºi cultura românilor

N

u ºtiu câþi au avut bucuria de a-l întâlni
ºi apoi a-l cunoaºte pe Dl. profesor, doctor, senator,
Teodor Ardelean, directorul bibliotecii judeþene
„Petre Dulfu” din Baia-Mare.
Eu am avut nu numai bucuria, ci prilejul constatãrii cã Teodor Ardelean este un mare patriot român.
În întâlnirile ºi discuþiile începute de domnia sa
cu mine, care scriu aceste cuvinte, ºi prof. dr. senator
erau o lecþie de patriotism curat, fãrã patimã, o lecþie
de comportament omenos, sincer ºi din nou spun
curat precum lacrima din ochii þãranului român din
care atunci când plâng curg lacrimi ºi nu apã.
L-am cunoscut pe dl. Senator, prof. dr. Teodor
Ardelean cu mulþi ani în urmã. El mi-a fost, ºi îmi este
ºi astãzi, un excepþional exemplu de om culturã ºi
bãrbat de stat.
Când eram necãjit pentru anumite nereuºite pe
plan administrativ sau artistic, cum a fost dorinþa mea
de a realiza un disc „Electrecord” cuprinzând cântece
din folclorul mineresc ºi când, în timpul înregistrã-
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rilor, personalul (echipa de înregistrãri) de la „Electrecord” am primit un telefon prin care s-a dispus
neînregistrarea discului cu folclor mineresc. Eram
disperat ºi nu am avut cui sã mã adresez pentru
clarificarea situaþiei. M-am adresat telefonic domnului senator Teodor Ardelean, cãruia i-am spus ce mi se
întâmplã. Mi-a spus: „Staþi pe loc, nu plecaþi, în timp
de o orã veþi avea un rãspuns.” N-a durat o orã ºi s-a
primit un telefon de la cei care au sistat înregistrãrile:
„Daþi drumul mai departe ºi realizaþi discul cu
cântece din folclorul mineresc cu Nicolae Sabãu.” Regret cã atunci, pe moment, am uitat sã-i mulþumesc
domnului senator Teodor Ardelean. O fac acum:
„Mulþumesc domnului Teodor Ardelean.”
Acum cele 14 cântece din folclorul mineresc se
regãsesc în documentarul artistic intitulat Din lumea
noastrã fãrã cer.
Documentarul artistic Deasupra noastrã n-avem
cer este „unicat”.
Aºa a lãsat Dumnezeu, ca România sã aibã oameni ca dumneavoastrã. Sunteþi unul dintre acele
personaje celebre, primite cu drag în memoria colectivã a neamului românesc. Faptele dumneavoastrã
au scris istorie, iar chipul dumneavoatrã trebuie de pe
acuma aºezat în galeria marilor oameni de culturã,
sub motivaþia cã dumneavoatrã sunteþi un bun dãruit
de Dumnezeu României ºi neamului nostru românesc.
Vã dãruiesc aceste cuvinte ca ceva ce vã aparþine
- o moºtenire de neam pentru cei ce vor urma dupã noi.
Nicolae SABÃU
Rapsod naþional
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Cine nu ºtie
cine e Teodor Ardelean?

C

u o remorcã de ani în urmã, pe vremea
când eram, drãgãlicã Doamne, ºi eu tinerel alumn ºi
credeam cã tot ce zboarã cântã precum privighetorile,
pe vremea când credeam cã democraþia e o nevinovatã ºi de neprihãnit fecioarã cãreia îi plac numai
flãcãii imperialiºti iar noi eram porniþi cu toþii spre
comunism în zor, pe când eram cu toþii, foarte patriotici, nu ca cum când orice Ciki-ciki se luptã sã
spânzure fantoma lui Avrãmuþ din cauza cãruia face
tot felul de pandalii noaptea în pat, pe când Sãsarul
curgea mai liniºtit ca Donul ºi mnirosea aºa de îmbãtãtor cã te dobora de pe pod, pe vremea îndãrãtnicului Cârmaci, când dogma era mai mare ºi mai
cinstitã ca Piatra Verginã iar viitorul pãrea tot ca
acuma, îndepãrtat ºi galben cu nuanþe gri petrol, pe
locul unde acum se înalþã mândrã, eficientã ºi impunãtoare Biblioteca Judeþeanã „Pãtru Dulfu” se întindea, în toatã splendoarea sa, un maidan buruienos,
plin de tufiºuri, de arbuºti ºi de rugi de mure unde, pe
înserate ieºeau turme de capre la pãscut. De unde sã fi
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„…el a gândit Biblioteca
în conexiune cu spiritualitatea
maramureºeanã iar aceasta în directã
legãturã cu spiritualitatea lumii…”
ºtiut eu cã acolo se va ridica mare zidire, când totul
pãrea cã se surpã ºi se nãruie? Mai târziu o macara
scotea niºte lespezi ºi încet ºi greoi locul a fost împrejmuit ºi a început lucrul la ceva misterios....
Aveam sã aflu mai apoi cã acolo va fi biblioteca judeþeanã ºi cã de ea se ocupã un domn, Ardeleanu, dar
nu am fãcut deloc legãtura cu Teodor Ardeleanu,
Tedy, cel care ne fusese director cultural la Institutul
de Învãþãmânt Superior din Baia Mare celor care aveam tangenþe cu atare îndeletnicire, sub o formã sau
alta. Cãci Domnia Sa era un spirit contaminant pozitiv, care atrãgea atenþia prin rigoare ºi idei noi ºi
interesante, un om în preajma cãruia nu se vegeta, ci
se trãia. Teodor Ardelean a fãcut Satyriconul bãimãrean cunoscut în toatã studenþimea româneascã, a pus
filologia maramureºeanã ºi creatorii de literaturã din
Baia Mare, unde se credea cã nu existã decât minerit,
printre instituþiile similare din întreaga þarã ºi a fãcut
din revista studenþeascã Nord o revistã cunoscutã ºi
apreciatã de tineri. Datoritã acestei stãri de lucru favorabile, într-o vreme când se închideau tot mai
multe porþi de culturã ºi nu se mai deschideau altele,
ca secretar de redacþie al revistei am cãlãtorit ºi am
vizitat toate marile centre studenþeºti din þarã împreunã cu alþi colegi ºi am format împreunã un spirit
diferit de al vremii, am visat altcumva, am fost într-un
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fel racordaþi la adevãrata contemporaneitate a timpului ºi nu la cea a dogmei comuniste.
Ne-a apãrat ºi ne-a fost aproape, ne-a sprijinit ºi
ne-a susþinut ideile. Teodor Ardelean a însemnat ºi
înseamnã mult pentru mine, ca individ ºi ca poet, nici
nu aº putea defini clar ce: o stare de spirit, încrederea
cã lucrurile se pot miºca ºi înspre bine ºi spre folosul
nostru, un reper pentru cãrãrile bune.
El a visat Biblioteca în parametrii monumentali
ai termenului, el a gândit Biblioteca în conexiune cu
spiritualitatea maramureºeanã iar aceasta în directã
legãturã cu spiritualitatea lumii, cultura fiind pentru
el temelia lumii ºi a fiinþei iar Cartea – cãrãmida de
zidire a unui templu etern, indispensabil vieþii omeneºti. Cine nu ºtie cine e Teodor Ardelean?: directorul
uneia dintre cele mai mari Biblioteci din þarã, profesorul, senatorul, omul politic, oratorul capabil sã
spunã lucruri esenþiale despre multe din problemele
de actualitate, datoritã unei vaste culturi enciclopedice, omul de culturã , organizatorul de evenimente
culturale recunoscut ºi apreciat în judeþ ºi în þarã....
Pentru mine ,Teodor Ardeleanu este un mare om de
culturã de la care am avut de învãþat o mare parte din
tinereþea mea ºi nu numai...
„Timp hulpav, opreºte-þi leonina ghearã!” zicea
Shakespeare într-unul din sonetele sale. La 60 de ani,
Teodor Ardelenu este un spirit tânãr de care vom
avea mereu nevoie. La mulþi ani, dom director! Vã
aºteptãm ca la 80 de ani sã mergem la Moigrad ºi sã
urcãm apoi la Porolissum, sã ascultãm Satyriconul....
în latineºte sau în protoromânã... în ciuda unora, de
prin îndepãrtate pãrþi...
Nicolae SCHEIANU
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Omul-bibliotecã

F

ahrenheit 451, romanul SF de succes al
anilor ºaizeci din secolul ce tocmai s-a încheiat, aparþinând scriitorului american Ray Bradbury, succes datorat în bunã parte ºi excelentei ecranizãri, cu titlul
omonim, realizatã de regizorul francez François
Truffaut, avea sã constituie un prim indiciu al faptului cã omenirea intra nãvalnic ºi ireversibil într-o altã
etapã a evoluþiei sale, fiind vorba de aºa-numita perioadã modernã. Acum este momentul când au loc
câteva evenimente ce vor marca definitiv direcþia spre
care lumea avea sã se îndrepte, cãci dupã descinderea
pe lunã, dupã strãpungerea structurii atomului, care
se pãrea a fi ultima particulã ce stã la temelia materiei,
ºi dupã descoperirea mirificei sale infrastructuri, era
clar cã urmeazã o etapã în care va precumpãni ºtiinþa.
De acum înainte asistãm la descoperirea ºi impunerea
intempestivã a inteligenþei artificiale în aproape toate
domeniile, începând cu economia, statistica, politica,
sociologia, astronomia etc. Totul, dar absolut totul, se
restructureazã, aºezându-se pe temelii noi, marcând
intrarea în «brava lume nouã» descrisã de A. Huxley
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în romanul cu numele sintagmei de mai sus, lume în
care plãpânda fãpturã umanã alunecã, încet ºi inexorabil, ºi se transformã într-o simplã piesã a unui
mecanism gigantesc, care, aidoma unui moloh flãmând, înghite în pântecul sãu fãrã fund pânã ºi cea
mai firavã adiere de umanitate. Lume în care lucrurile
cotropesc arealul uman ºi în care frumuseþea e osânditã sã disparã; lume în care comuniunea a devenit
comunicare searbãdã, întrucât cartea, aceastã prietenã de nãdejde a cunoaºterii ºi a clipelor noastre de
singurãtate ºi reverie, ajunge încet, încet, sã fie proscrisã, nedoritã, ignoratã ori pur ºi simplu azvârlitã la
groapa de gunoi a istoriei, ca un lucru împovãrãtor ºi
de prisos. Ei bine, tocmai aceastã lume o descrie Bradbury în romanul sãu, de care aminteam la începutul
rândurilor de faþã, anticipând timpul când faptul de a
deþine o carte constituie un delict. Ba, în excesul ei de a
extermina cartea, omenirea a instituit o «poliþie a cãrþii», cu atribuþii în identificarea, prinderea ºi azvârlirea în închisoare a celor ce doseau ori citeau cãrþi.
Cãci în aceastã lume nu numai cartea e ostracizatã, ci
ºi cei care îºi permit luxul sã citeascã. A deþine sau a
citi o carte, în aceastã lume cotropitã de servo-mecanisme de tot felul ºi a informatizãrii excesive, deveniserã delicte majore, iar cei ce deþin cãrþi sunt
urmãriþi, prinºi ºi aruncaþi în închisoare, iar cãrþile
arse în pieþe publice. În aceastã nebunie generalizatã,
ca-ntr-o cruciadã furibundã împotriva cãrþilor, o
mânã de oameni, care se obstineazã sã rãmânã pasionaþi de cãrþi, se retrag într-o pãdure. Aici, în acest
loc singuratic, feriþi de laºitatea, de oprobriul sau delaþiunea celorlalþi ºi mai ales de ochiul vigilent al
poliþiei, îºi petrec viaþa, povestindu-ºi unii altora cãr-

…ºi-ncã mulþi vor trece

82

TEODOR ARDELEAN - 60

þile pe care le-au memorat. Fiecare personaj a «mâncat» o carte ºi a devenit el însuºi carte, ca în viziunea
apocalipticã, în care un glas venind din cer îi porunceºte apostolului Ioan «sã ia cartea din mâna îngerului sã s-o mãnânce; ºi-n gura lui ea era dulce ca
mierea, dar dupã ce a mâncat-o i s-a amãrât pântecele» (In 10, 10). Oamenii aceºtia minunaþi s-au
identificat cu cãrþile, devenind oameni-cãrþi. Nemaiavând nume proprii, se confundã cu cãrþile pe care le
memoraserã. Astfel, ne întâlnim aici cu omul - Fraþii
Karamazov, cu omul - Muntele vrãjit, cu omul - Elegiile
duineze, cu omul - Rãzboi ºi pace, cu omul - Teoria
relativitãþii, cu omul - Strãinul, cu omul - Pãdurea spânzuraþilor, cu omul - Biblia, cu omul - Castelul, cu omul Poemele luminii, cu omul - Deºertul tãtarilor, cu omul Rãzboiul sfârºitului lumii etc.
Mã gãseam sub imperiul straniei impresii ce
mi-a transmis-o cartea lui Bradbury ºi cât se poate de
decepþionat de realitatea cotidianã, care nu-mi oferea
niciun motiv prin care sã-l pot contrazice pe vizionarul ºi atât de sumbrul romancier american, la care
se adãuga drama ce îi este dat Bibliotecii Municipale
din Satu Mare sã o suporte de vreo douãzeci de ani
încoace, dramã datoratã în mare parte dezinteresului
aleºilor locali, care, cine ºtie ce interese obscure urmãresc, cât ºi reprezentanþilor puterii de stat sau celor
din domeniul culturii locale îndrituiþi sã se ocupe de
soarta bibliotecii în discuþie, ameninþatã sã fie evacuatã ori transferatã în cine ºtie ce beciuri insalubre,
unde cãrþile sunt condamnate sã moarã, cãci ºi cãrþile
mor. Mor din cauza lipsei de interes ºi pentru cã nu
sunt citite, întreþinute ºi iubite. Cãrþile trãiesc, dãruindu-le oamenilor bucurii ºi frumuseþe. Altminteri,
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„…a crezut ºi se încãpãþâneazã sã
creadã în perenitatea cãrþii, dar mai
ales în frumuseþea ºi bucuriile
nemincinoase pe care numai cãrþile ni
le ºtiu procura.”
cãrþile, aceste prea firave fãpturi, se sting aºa cum se
sting fântânile fãcute sã dãruiascã apã, îmbogãþindu-se precât dãruiesc, iar nefolosite pier. Ei bine, mã
aflam profund marcat de mesajul cãrþii lui Ray Bradbury, când am avut ocazia sã cunosc pe dinãuntru
Biblioteca Judeþeanã «Petre Dulfu» din municipiul
Baia Mare ºi sã admir ordinea în care erau aºezate
cãrþile, deci respectate, da, respectate, cãci o mulþime
nenumãratã de cãrþi rânduite pe cele mai variate
domenii, îºi aºteptau ºi îºi îmbiau cititorii, ºi nu niºte
cititori ipotetici, ci reali, pe care i-am vãzut stând în
sãli de lecturã moderne ºi cât se poate de confortabile,
ºi care chiar erau pasionaþi de cãrþi. Într-o altã salã se
desfãºurau spectacole, pare-mi-se cã era undeva în
postul Naºterii Domnului, ºi o liotã de ziariºti fotografiau de zor, aveam sã constat cã majoritatea erau
strãini: japonezi, coreeni, olandezi, englezi. În proximitatea sãlii unde se desfãºura spectacolul respectiv, într-o altã salã, cineva susþinea o conferinþã
înaintea unei mulþimi pasionate, cel puþin aºa rezulta
din aplauzele ce rãzbãteau în afarã. Mã aflam, aºadar,
înlãuntrul unei biblioteci vii, în care oamenii sãvârºeau acte de culturã, se hrãneau cu culturã, ceea ce
m-a fãcut sã-mi spun: «Stai niþel, jupâne Bradbury,
n-o fi viitorul chiar aºa de sumbru, precât îl descrii
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matale! Poate cã într-un alt loc ºi într-un alt timp se
vor întâmpla lucrurile despre care ai scris, dar nu aici
ºi acum. Cãci pe aceste meleaguri cartea este iubitã,
cãutatã, cititã, ocrotitã!»
Dar adevãrata ºi marea surprizã aveam s-o descopãr oleacã mai târziu, ºi nu de la personalul bibliotecii, aceºtia putând fi suspectaþi de un anumit
oportunism, ci de la oameni simpli sau intelectuali
de-ai locului, care mi-au vorbit cu nedisimulatã admiraþie despre faptul cã aceastã clãdire impunãtoare,
fãrã sã aibã nimic din rãceala ori trufia mastodonþilor
moderni, aceastã bijuterie ce înfrumuseþeazã urbea de
la poalele Gutâiului, cu toatã bogãþia de acte, documente ºi cãrþi pe care o ocroteºte, e rodul visului
nebunesc al unui om. Da, de bunã seamã, al unui vis
nebunesc, cãci sã te încumeþi sã porneºti de la nimic, ºi
sã duci, mai ales sã duci la un sfârºit bun o asemenea
întreprindere, în aceste vremuri atât de tulburi, înseamnã un act de bravurã ºi de o îndrãznealã ieºitã
din comun. ªi toatã aceastã lucrare, dimpreunã cu
multele fapte preafrumoase ce se petrec înãuntrul
bibliotecii sus-pomenite, au în spatele lor un om care
s-a luptat, a crezut ºi a fãcut sã se împlineascã un
miracol – mi-am cumpãnit bine cuvintele afirmând
aceasta – altfel cum sã numeºti actul de curaj neasemuit de a înãlþa un «Templu al cãrþii» într-o lume
tot mai cotropitã de marketuri, biguri, mall-uri ºi alte
spaþii ale consumului ºi ale pierzaniei, unde gãseºti de
toate, numai frumuseþe nu. În aceasta socotesc eu cã
stã temeritatea omului cu un suflet mare cât o bibliotecã, a Omului-bibliotecã, cãci eu aºa l-am numit
pe Dl. Teodor Ardelean, Director al Bibliotecii «Petre
Dulfu» din municipiul Baia Mare, pe care îl respect
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ºi-l iubesc pentru cã a crezut ºi se încãpãþâneazã sã
creadã în perenitatea cãrþii, dar mai ales în frumuseþea ºi bucuriile nemincinoase pe care numai cãrþile
ni le ºtiu procura. Cred cã ºi-a împlinit visul vieþii
Domniei sale ºi ce poate fi mai frumos ca la împlinirea
venerabilei vârste de 60 de ani, decât sã-þi poþi privi
parcursul pãmântesc ºi sã-l vezi presãrat cu admiraþia
ºi recunoºtinþa semenilor tãi. Sã vã dãruiascã Dumnezeu multã sãnãtate ºi ani mulþi sã vã puteþi bucura
de gratitudinea semenilor!
Cu dragoste ºi respect,
Preot Nicolae STOIA

Ideea unei BIBLIOTECI ROMÂNEªTI ÎN
SPANIA s-a nãscut încet ºi treptat. Citind prin ziare
despre viaþa românilor din Peninsula Ibericã, vorbind
în locuri ºi ocazii publice despre Traian („Marele
Spaniol” – Pãrintele ºi Sãditorul Tuturor Românilor),
discutând cu persoane îndrãgostite de lecturã ºi ataºate
de spaniolitate (sau hispanitate), peregrinând prin
Madridul anului 2001 în compania unor foºti elevi sau
studenþi ajunºi oameni de afaceri în þara lui Don Juan,
Don Carlos ºi Don Quijote...
A venit apoi ziua „H”. Ziua în care hotãrârea
fermã a luat locul ipotezelor plauzibile de lucru ºi a
planurilor voalate cu intenþii nobile.
(Teodor Ardelean, Din Hiperboreea… în Iberia Primele biblioteci româneºti în Spania, Biblioteca
Judeþeanã «Petre Dulfu» Baia Mare, 2007)
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n aprecierea tuturor marilor filozofi, prietenia este consideratã între cele mai mari virtuþi ale
omului. „Fãrã prieteni – spunea Aristotel - nimeni nu
ar dori sã trãiascã, deºi ar avea toate celelalte bunuri”.
Aceste cuvinte meritã sã ni le amintim azi, când lumea aleargã aproape în exclusivitate doar dupã
bunuri materiale „perisabile”.
Pe bunã dreptate prietenia este apreciatã de înþelepþi ca una dintre cele mai preþioase bogãþii ale oamenilor. Putem spune chiar cã prietenia este ºi un dar
ºi o binecuvântare de la Dumnezeu. Este desigur vorba de prietenia adevãratã ºi nu de prietenia falsã ºi
prefãcutã.
Prietenia adevãratã este o virtute ºi una dintre
cele mai frumoase trãsãturi de caracter.
Existã trei feluri de prietenii.
Primul fel de prietenie este aceea bazatã pe plãcerea pe care o avem de a fi în compania unui om. Este
vorba de prietenia de plãcere.
Al doilea fel de prietenie este aceea bazatã pe
interesul nostru de a fi asociaþi cu cineva pentru a
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profita de pe urma acelei prietenii. Profitul poate fi
unul material sau spiritual. Este vorba de prietenia
utilitarã.
Al treilea fel de prietenie este aceea bazatã pe
dezinteres material, pe comuniune de idealuri, de
valori morale, politice, culturale, religioase, pe potrivire de caracter, pe preþuire ºi admiraþie reciprocã,
pe ajutor reciproc la necaz sau la greutãþi.
În primele douã feluri de prietenii omul ca atare
nu este admirat pentru ceea ce el este ca atare, pentru
caracterul lui ºi calitãþile lui, ci prietenia lui este
cãutatã ºi cultivatã pentru plãcerea sau avantajele
materiale sau de altã naturã pe care ni le poate
procura. Aceste „prietenii” sunt foarte vulnerabile ºi
sortite de la bun început eºecului. Ele dispar în momentul în care „prietenul” nostru nu ne mai poate
oferi avantaje materiale ori plãcerea de altãdatã. Preþuirea noastrã faþã de aceºti „prieteni” este funcþie de
faptul dacã ei pot sã ne ofere plãceri sau bunuri materiale. Caracterul acestor „prieteni” nu are pentru
noi nicio importanþã. Chiar dacã caracterul lor se
schimbã în rãu, prietenia noastrã faþã de ei va dãinui
dacã ei ne vor oferi în continuare plãceri sau avantaje
materiale.
Eu însã vreau sã vorbesc aici despre cea de a
treia prietenie, despre prietenia adevãratã.
Prietenul nostru adevãrat este acel om cu care
noi putem fi sinceri deoarece avem încredere în virtuþile ºi în caracterului lui. El poate fi bogat sau sãrac,
poate fi important în societate sau doar un anonim,
dar el va rãmâne prietenul nostru.
Cu prietenul nostru ne purtãm ca ºi cu noi
înºine când suntem singuri, cãci sinceritatea este lu-
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xul cel mai mare pe care ni-l permitem din când în
când.
Prietenia se câºtigã greu, deoarece ea presupune
o bunã cunoaºtere, o înþelegere ºi o încredere reciprocã. De aceea cele mai trainice prietenii sunt acelea
câºtigate în copilãrie ºi tinereþe, când noi suntem încã
puri ºi neprefãcuþi ºi când greutãþile vieþii nu ne-au
obligat încã sã purtãm douã sau mai multe feþe.
La maturitate ºi bãtrâneþe utilizãm tot mai mult
ipocrizia ca armã de apãrare ºi învelim în multe foi
gândurile ºi sentimentele noastre. La maturitate ºi
bãtrâneþe folosim complimentele ºi laudele, utilizãm
bârfa, cãutãm prietenii de interes, cãutãm amuzamente ieftine ºi pasagere. La maturitate ºi la bãtrâneþe
am învãþat sã purtãm mãºti ºi sã ne ascundem gândurile.
Adevãrata prietenie nu trebuie sã excludã plãcerea ºi utilitatea, dar trebuie sã fie cimentatã de un
scop comun, de idealuri comune, de valori comune ºi
de sacrificii ºi dãruiri reciproce, dacã este cazul.
Prietenia trebuie însã îngrijitã ºi cultivatã ca cele
mai rare ºi mai gingaºe flori. Din nefericire noi nu
facem adesea acest lucru ºi apoi ne mirãm cã aceste
flori sau ofilit ori s-au uscat pur ºi simplu. În loc sã ne
purtãm cu un prieten frumos ºi curtenitor, noi de
multe ori îl neglijãm, îl bruscãm ºi îl tratãm cu severitate, tocmai în virtutea pretinsei noastre prietenii. ªi
cu prietenii, la fel ca ºi cu rudele apropiate, trebuie sã
ne purtãm cu atenþie ºi cu multã consideraþie, cu chiar
mai multã atenþie ºi consideraþie decât faþã de persoane necunoscute sau neprietene.
Fericitã este casa care adãposteºte un prieten!
Fericite vor fi casele maramureºenilor dacã tot mai
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multe dintre ele vor gãzdui prieteni adevãraþi uniþi
între ei pentru înfãptuirea de idealuri vizând devoþiunea ºi dãruirea pentru binele comun al oamenilor
mulþi ºi simpli.
Sã le cultivãm copiilor noºtri dorinþa de a avea
prieteni. Sã-i învãþãm cã dorinþa de prietenie izvorãºte uºor, dar prietenia adevãratã nu vine decât dupã
ce am mâncat împreunã o bunã cantitate de sare.
Prietenia adevãratã vine numai dupã ce ea a fost
testatã prin comportarea prietenilor noºtri în timpul
dificultãþilor ºi necazurilor noastre ori în timpul prosperitãþii noastre. Numai o generoasã participare a
prietenilor noºtri atât la bucuriile, cât ºi la necazurile
noastre, le conferã adevãrata calitate de prieteni.
Sã dezvoltãm prietenii, sã cultivãm afecþiuni faþã de semenii noºtri, sã transformãm duºmanii în
prietenii noºtri, iatã un ideal demn de urmat. Sã învãþãm sã iubim oamenii, nu sã-i urâm. Sã încercãm sã
construim o mare familie maramureºeanã.
Acestea sunt câteva din gândurile care mã cuprind acum când mã pregãtesc sã scriu aceste rânduri
despre unul din prietenii mei din Maramureº: Teodor
Ardelean.
Un bãrbat tânãr, foarte frumos, foarte inteligent,
cu pãrul foarte creþ, mai creþ decât la orice alt bãrbat
de pe meleagurile noastre, aproape tot atât de creþ ca
cel al africanilor, cu ochi scânteietori, cu o culturã
mult peste media generalã ºi o predispoziþie spre
contradicþie, spre disidenþã intelectualã, cu întrebãri
scormonitoare ºi incomode, cu aplomb, total neinhibat de funcþiile politice ºi de rangurile înalte ale
celor din jurul lui, o persoanã aparte între intelectualii
din Maramureº.
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Acestea sunt impresiile pe care le am pânã azi
despre Teodor Ardelean, de la acea primã întâlnire a
mea cu el, întâlnire care a avut loc cam acum 30 de ani.
Întâlnirea a fost ocazionatã de o participare a
mea la o conferinþã, sau la o expunere pe care am
fãcut-o unor cadre din Maramureº. Tema conferinþei
nu mi-o mai amintesc.
Dacã Teddy face azi 60 de ani, ar fi avut pe
atunci cam 30 de ani.
Apoi viaþa a fãcut sã ne mai întâlnim de câteva
ori în perioada comunistã ºi mai ales sã ne revedem
dupã evenimentele din 1989, când Teodor Ardelean a
fost, câþiva ani buni, alãturi de fratele meu, Valer
Suian, între liderii PUNR.
Dupã ce Teddy s-a lãsat de politica activã ºi s-a
întors la una dintre dragostele lui dintâi, munca cu
cartea, drumurile noastre s-au mai întretãiat de câteva
ori, revãzându-ne în Baia Mare sau în vechiul Maramureº. În aceastã perioadã, Teddy mi-a oferit locuinþa
lui pentru a sta acolo o perioadã de timp. La plecare
nu a dorit sã primeascã niciun ban drept chirie. Inclusiv utilitãþile le-a plãtit el. De aceea îi sunt încã
dator bãneºte ºi moral pentru ajutorul oferit.
Am redat acest amãnunt cu ajutorul pe care
Teddy mi l-a oferit dezinteresat deoarece este caracteristic pentru omul Teodor Ardelean ºi deoarece doresc ºi pe aceastã cale sã-i mulþumesc pentru
ospitalitate. Viaþa a fost bunã cu mine ºi nu de multe
ori am avut nevoie de ajutor de la alþii. Cazul menþionat mai sus, în care am avut nevoie sã stau vreo
douã luni permanent în Baia Mare ºi când am avut
nevoie de ajutor de la alþi oameni fiind unul dintre
aceste puþine cazuri.
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Povestesc acest amãnunt ºi pentru a releva bunãtatea omului Teodor Ardelean. Aceastã bunãtate
este una tipic româneascã, este bunãtatea omului adevãrat, bunãtatea creºtinului, bunãtatea þãranului român, aºa cum îl mai ºtim noi cei care am ajuns acum sã
avem pãrul alb, noi, cei care nãscându-ne la þarã ºi
copilãrind între þãrani i-am cunoscut cu adevãrat pe
þãranii români care au pãstrat în ciuda tuturor vicisitudinilor limba, obiceiurile ºi tot ce este românesc în
locuri precum Maramureºul.
Deºi nu ne-am vãzut ºi nu ne vedem des, ultima
oarã cred cã ne-am vãzut acum trei ani, cred cã pot
spune cu toatã sinceritatea mea ºi cred cã ºi a lui, cã ne
considerãm prieteni foarte buni în sensul cel mai nobil ºi mai firesc al noþiunii de prietenie. O prietenie
bazatã pe aderarea ºi subscrierea noastrã la valori
comune, la valori fundamentale, la idealuri comune,
la vise mai înalte decât adunarea de averi materiale, la
aderenþa noastrã fireascã la plaiurile ºi locurile transilvane, la preþuirea valorilor tradiþionale româneºti,
la regretul nostru comun cã frontul celor care gândesc
ºi simt ca noi nu este mai larg ºi mai activ.
Scriu aceste rânduri din prietenie ºi preþuire
pentru Teodor Ardelean, dar ºi pentru a revela un
adevãr, o realitate, pentru a vorbi despre ceea ce face
acest om în oraºul Baia Mare, în Maramureº ºi în
România, dar ºi despre ce ar mai putea sã facã de
acum încolo.
Dupã evenimentele din 1989, Teodor Ardelean
s-a dedicat trup ºi suflet politicii ºi s-a înscris în rândul
celor care au crezut cã a venit momentul sã se facã
lucruri mãreþe în România, pentru români, pentru
progresul lor material ºi cultural.

…ºi-ncã mulþi vor trece

92

TEODOR ARDELEAN - 60

L-am vãzut de mai multe ori când era vicepreºedinte al Senatului României, l-am vãzut vorbind, pledând, luptându-se, l-am vãzut pasionat,
dedicat total, sincer, fãrã scopuri ascunse. Era o personalitate realã, valoroasã, potrivitã cu funcþia, era un
om care onora funcþia ºi nu invers, era omul potrivit la
locul potrivit.
Discuþiile cu el îmi fãceau bine, mã tonifiau, cãci
era optimist, era încrezãtor, era pãtruns de ceea ce
spunea, era om politic adevãrat.
Eu am fost ºi sunt mai reticent. Aveam experienþe amare, ºtiam cã politica nu este ce pare, ºtiam cã
sforile le trag cei care nu se vãd, ºtiam cã nu va trece
mult ºi oamenii de valoare vor fi înlãturaþi. Nu puteam însã sã le tai aripile celor care ca Teodor
Ardelean credeau, celor care teoretic ar fi putut face
schimbarea de care avea România atâta nevoie. Mã
gândeam cã poate realitatea îmi va dovedi cã nu am
dreptate ºi cã totuºi binele va învinge.
Din nefericire am avut dreptate ºi binele nu a
învins ºi aproape tot ce a fost valoare în primii ani
postdecembriºti a fost dat la o parte de oameni mai
slabi la capitolul culturã, demnitate ºi valoare moralã.
Teodor Ardelean este un caz elocvent care demonstreazã cã în România existã mulþi oameni valoroºi,
dar ei au fost marginalizaþi sau s-au lãsat ei de lupta
activã din primele rânduri dupã ce s-au convins ºi ei
de ceea ce eu ºtiam de mai multã vreme.
Câþi dintre deputaþii ºi senatorii care reprezintã
azi Maramureºul în Parlamentul României se pot
compara ca valoare intelectualã, ca pricepere, ca patriotism, ca dinamism, ca dãruire, ca inteligenþã nativã ºi informaþie adunatã prin muncã cu Teodor
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Ardelean? Îi ºtiu aproape pe toþi aceºti aleºi. Eu nu
vreau sã spun mai mult. Doresc sã las cititorului posibilitatea sã-i compare pe fiecare dintre demnitarii
actuali cu Teodor Ardelean ºi sã tragã fiecare concluzia lui. Este vreunul care pe drept ar putea sta
înaintea lui Teodor Ardelean? Rog cititorul sã-ºi spunã cinstit rãspunsul atât sieºi cât ºi altora.
Alãturi de Teodor Ardelean mai sunt mulþi oameni valoroºi în Maramureº care nu sunt unde ar
trebui sã fie, care au fost marginalizaþi de viaþa politicã necinstitã.
Mã doare sufletul gândindu-mã cum încet, încet, cu trecerea anilor, oameni care ar fi putut schimba
faþa judeþului ºi a þãrii au rãmas pe linii moarte, au fost
neglijaþi, au fost chiar insultaþi de neica nimeni, de
nonvalori, de oameni care ar trebui sã fie la închisoare
pentru furturi din averile publice ºi pentru ºpãgi primite pentru a face favoruri nu din banii lor, ci tot din
averea þãrii.
Dacã românii trãiesc încã în sãrãcie, asta se datoreazã atât conducãtorilor incompetenþi, venali, trãdãtori de neam ºi þarã, ci ºi fiecãrui cetãþean în parte,
poporului, cum obiºnuim sã-i spunem.
Poporul ºi-a ales conducãtorii pe care îi meritã.
Poporul nu a ºtiut sã aleagã valoarea, ci ºi-a vândut
votul pentru o sticlã de ulei ºi un kg de fãinã. Dacã
poporul numai atât ºi-a dorit, meritã sã aibã conducãtorii actuali. Problema este cã acest popor ar trebui sã
fie cinstit cu el însuºi ºi sã nu se plângã de conducãtorii
incompetenþi ºi necinstiþi pe care ºi i-a ales.
ªi dupã ce mi-am exprimat durerea ºi regretul
pentru nefolosirea valorilor umane acolo unde ar fi
cea mai mare nevoie de ele, totuºi mã mai leg de o
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speranþã. La anul, românii vor avea din nou alegeri.
Profit de aceastã ocazie ºi adresez liderilor politici din
Maramureº sã îi ofere lui Teodor Ardelean posibilitatea sã facã mai mult decât face azi pentru Maramureº. La cei 60 de ani pe care îi împlineºte acum,
Teodor Ardelean este încã un om tânãr. În þãrile din
Asia de Est, unde trãiesc de o vreme ºi unde mã aflu ºi
acum când scriu aceste rânduri, vârsta de 60 de ani
este vârsta cea mai potrivitã pentru oamenii de stat.
Este vârsta la care înþelepciunea unitã cu experienþa
este la punctul cel mai înalt. Este vârsta la care oamenii sunt cel mai utili societãþii lor.
Nu întâmplãtor, aceste þãri din Asia de Est, ºi mã
refer la China, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Singapore au cele mai mari ritmuri de dezvoltare din lume.
Anii trecuþi ºi anul acesta, multe din aceste þãri, în
frunte cu China, au avut ritmuri de dezvoltare de
10%. În timp ce economia Europei ºi mai ales a
României se zbate sã iasã din criza economicã gravã,
aceastã parte a lumii nu a cunoscut niciun fel de crizã
economicã ºi a profitat în plus de criza Occidentului.
Nu întâmplãtor China va prelua mâine conducerea
planetei.
Numai o îmbinare fericitã între înþelepciune,
experienþã ºi elan tineresc s-a dovedit a fi o soluþie
fericitã în aceastã parte a lumii ºi ea poate fi la fel de
fericitã ºi la noi dacã o vom folosi.
România de azi are nevoie mai mare decât oricând în istoria sa de folosirea oamenilor înþelepþi care
sã o salveze de la dispariþia ca þarã ºi sã salveze
românii de la dispariþia lor ca naþiune. Este nevoie
urgentã ca oameni precum Teodor Ardelean sã fie
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„Teodor Ardelean face apostolat,
munceºte la temelia a ceea ce el sperã
încã sã devinã România de mâine.”
puºi la conducerea treburilor publice spre a repara
ceea ce au distrus alþii.
Asa cum am zis mai sus, la anul vor fi alegeri locale ºi parlamentare în România. Liderii politici locali
au nevoie de oameni precum Teodor Ardelean chiar
ºi pentru propriile interese personale. Cine va fi
deºtept ºi îºi va aminti de Teodor Ardelean va câºtiga
ºi personal, cãci, omul Teodor Ardelean va putea sã
fie ºi recunoscãtor, spre deosebire de oamenii mici la
suflet care nu pot fi recunoscãtori deoarece li se pare
cã recunoºtinþa îi face ºi mai mici.
Dar sã revenim la sãrbãtoritul nostru, la Teodor
Ardelean ºi sã spunem câteva cuvinte despre el, aºa
cum l-am vãzut ºi perceput eu.
Scârbit de ce a vãzut în jurul sãu, dezamãgit de
eºecurile suferite, Teodor Ardelean s-a retras între
cãrþi. Aceºti prieteni care sunt cãrþile nu te trãdeazã
niciodatã ºi îþi aduc mereu informaþii preþioase ºi
bucurii pe care nu prea mai ai de unde sã le culegi azi.
Când spun cã s-a retras între cãrþi nu spun cã s-a
retras ca un pustnic, nu. Folosesc cuvântul retras ca o
figurã de stil. Teddy a rãmas într-un fel acelaºi om
activ, acelaºi copil tânãr, acelaºi naiv. Acum, la 6o de
ani este mai temperat puþin, dar a rãmas acelaºi visãtor ºi mai ales acelaºi patriot ºi acelaºi luptãtor.
Teodor Ardelean are mereu vise, idealuri, are
scopuri înalte, scopuri culturale, morale, are mereu
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energie ºi suflu sã munceascã pentru a mai pune o
piatrã temeinicã la edificiul culturii româneºti.
Teodor Ardelean a dus cãrþi la fraþii noºtii moldoveni de peste Prut, la românii emigraþi din cauza
sãrãciei prin diferite þãri ale Europei de Vest, a dus ºi
duce cãrþi la oamenii satelor din Maramureº, se zbate
sã mai obþinã un leu de la guvernele ticãloase pentru o
nouã carte, se luptã cu morile de vânt sã producã
fãinã finã. Teodor Ardelean a zidit cel mai minunat
edificiu pentru o bibliotecã publicã din România decembristã. Teodor Ardelean scrie cãrþi, face reviste,
face propagandã culturalã, îmbãrbãteazã pe cei ce
scriu. Teodor Ardelean face evenimente culturale în
vremuri când politicienii fac averi din furturi ºi extorcãri de bani publici. Ce poate fi mai nobil ºi mai demn
de admirat decât ce face acest om singur, de atât de
mulþi ani?
Teodor Ardelean face apostolat, munceºte la temelia a ceea ce el sperã încã sã devinã România de
mâine. De multe ori ceea ce face Teodor Ardelean nu
se vede. De multe ori ceea ce face nu se ºtie, de multe
ori, dacã nu de cele mai multe ori, roadele nu vor veni
decât dupã mulþi ani. Dar asta nu înseamnã cã aceste
roade nu vor veni. Poate nu vor fi aceste roade atât de
bogate pe cât ar trebui sã fie, poate nu vor fi pe
mãsura muncii ºi a dãruirii, poate pe unele nu va mai
apuca sã le vadã, dar aceste roade vor veni.
Tocmai datoritã faptului cã Teodor Adelean sãdeºte pomi fructiferi care rodesc dupã mulþi ani, tocmai datoritã faptului cã el munceºte fãrã sã aºtepte
pentru el roadele muncii lui, ci se bucurã la gândul cã
munceºte pentru generaþia de mâine, acest om ar trebui preþuit mai mult.
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Vorbesc despre preþuirea pe care concetãþenii ar
trebui sã o arate cãtre Teodor Ardelean nu dintr-o
prietenie prost înþeleasã, nu deoarece acum el împlineºte o vârstã rotundã, de 60 de ani. Spun aceste
lucruri despre el deoarece îl cunosc, deoarece vorbesc
în cunoºtinþã de cauzã, deoarece, ca jurist, sunt obiºnuit ca în spatele fiecãrei afirmaþii sã am probe.
Spun aceste lucruri despre el deoarece le meritã a fi
spuse.
Cu nu mulþi ani în urmã am dorit sã scriu o carte
cu titlul: „Oameni cu care se mândresc maramureºenii”. Nu am scris încã aceastã carte, dar spun acum
ºi aici cã între aceºti oameni se aflã desigur ºi Teodor
Ardelean.
Teodor Ardelean este un exemplu ce ar trebui
urmat de tineri. Viaþa, munca lui, realizãrile lui, valoarea lui, patriotismul lui, demnitatea lui ar merita sã
fie cunoscute mai mult, apreciate mai mult ºi luate ca
exemple demne de urmat.
Mã gândesc ce ar trebui tinerii sã înveþe de la
Teodor Ardelean. Dintre multele lui calitãþi cred cã
perseverenþa acestui om ar merita sã fie printre primele pe care sã le urmeze tinerii din Maramureº.
Perseverenþa este o trãsãturã de caracter care ne
ajutã sã învingem multe dintre dezavantajele cu care
ne naºtem sau în care ne naºtem. Cei mai mulþi dintre
noi nu ne naºtem acolo unde am vrea ºi nici nu ne
naºtem cu acele calitãþi pe care ni le visãm. Important
este sã ne folosim cu chibzuinþã ºi maxim randament
de calitãþile pe care le avem, sã înmulþim la maximum
aceste calitãþi, sã ne fixãm scopuri morale, realiste dar
ambiþioase ºi sã perseverãm mereu ºi mereu spre
atingerea scopurilor propuse.
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Pentru a putea persevera, ne trebuie în primul
rând un scop clar, credinþã în scopul propus ºi curajul
de a merge constant spre atingerea acelui scop. Fãrã
un scop, precis nu poate exista perseverenþã.
Perseverãm cu mai mare uºurinþã în atingerea
unui scop care ne place decât în atingerea a unuia ce nu
ne place. De aceea þelurile trebuie sã ni le alegem ºi în
funcþie de dorinþele noastre ºi de capacitãþile noastre.
Dacã avem un scop clar ºi perseverãm în a desfãºura activitãþi menite a favoriza atingerea acelui
scop, în cele din urmã vom izbândi.
Dacã scopul este apropiat ºi mic, ca ambiþie,
atunci vom reuºi sã-l atingem relativ uºor, fãrã prea
mari eforturi ºi într-o relativ scurtã perioadã de timp.
Dacã dimpotrivã, scopul este îndepãrtat, ambiþios ºi
mare în nobleþea lui, atunci vom avea nevoie de mai
mult timp ºi de mai mari eforturi. În cazul acestor
scopuri mari, depãrtate, nobile, mãreþe, este necesar
sã ne fixãm puncte sau staþii intermediare. ªi spiritul
ºi organismul obosesc ºi au nevoie de puncte intermediare, de þinte mai apropiate, care odatã atinse sã
ofere motive de satisfacþii ºi sã reprezinte în acelaºi
timp staþii ºi momente de odihnã, de refacere a puterilor, de reîncãrcare a bateriilor pentru noua etapã.
Marii alpiniºti îºi împart traseul de parcurs de la poala
muntelui ºi pânã în vârf ºi îºi fixeazã cu multã grijã
punctele ºi staþiile intermediare de odihnã ºi de refacere. Nu se poate imagina o ascensiune de reuºitã fãrã
etape de odihnã ºi fãrã refacerea forþelor.
Forþele de care are un om nevoie pentru reuºita
sa în viaþã sunt fizice, dar ºi psihice. Între forþele fizice
putem menþiona: sãnãtatea corpului ºi forþa fizicã
propriu-zisã, precum ºi o anumitã cantitate de bani.
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Forþele psihice sunt însã tot atât de importante
pentru reuºitã ca ºi cele fizice.
Este o realitate cã în societatea noastrã actualã
aceste forþe psihice, spirituale, sunt complet neglijate
ºi ca urmare cele mai multe dintre nereuºitele oamenilor se datoreazã tocmai neutilizãrii acestor forþe
psihice.
Dintre aceste forþe psihice face parte ºi perseverenþa. Pentru a persevera ne trebuie, în afarã de un
scop precis, ºi încredere în noi înºine. Aceastã încredere in noi înºine, în puterile ºi capacitãþile noastre se
poate dezvolta ºi cultiva ca orice altã virtute prin
practicarea ei din fragedã copilãrie. Copiii trebuie deprinºi de mici sã execute ºi sã îndeplineascã munci ºi
sarcini uºoare, astfel încât ei sã realizeze cã sunt în
stare ei înºiºi sã facã anumite munci ºi sã îndeplineascã anumite activitãþi.
Aºa cum aratã ºi fabula despre întrecerea la
fugã dintre un iepure ºi o broascã þestoasã, prin perseverenþã, o broascã þestoasã poate câºtiga cursa unei
alergãri la care participã ºi iepurele, dar care dupã
câteva sute de metri de fugã se odihneºte ºi doarme
prea mult la umbra unui copac în speranþa deºartã cã
pentru el este un fleac sã ajungã înaintea broaºtei la
linia de sosire.
Dacã mergem un kilometru în fiecare zi, la sfârºitul vieþii putem ajunge sã înconjurãm pãmântul.
Teodor Ardelean munceºte zilnic chiar dacã
mulþi dintre paºii sãi nu se vãd. La final sper sã ajungã
înaintea unor iepuri iuþi de picior dar grei de cap.
Din îndepãrtate locuri, de la mii de kilometri
distanþã de Baia Mare, îl felicit pe Teodor Ardelean cu
ocazia împlinirii celor 60 de ani, îi urez multã sãnãtate
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ºi multe alte aniversãri, îi mulþumesc public în
numele celor mulþi pentru ceea ce a fãcut ºi face ºi,
deºi pesimist, mai sper sã-l revãd în posturi de responsabilitate naþionalã, spre binele românilor. Cum
ar arãta Maramureºul cu un prefect ca Teodor
Ardelean, cum ar funcþiona Ministerul Culturii cu un
ministru ca Teodor Ardelean, cât de mult ar putea
face Teodor Ardelean pentru Maramureº ºi pentru
maramureºeni dacã ar fi din nou vicepreºedinte la
Senat sau chiar preºedinte al acestui for legislativ.
Dr. Pavel SUIAN
Visiting Profesor,
Universitatea Medicalã din Taipei, Taiwan

În relaþia cu autoritãþile cãrora le este
subordonatã, biblioteca trebuie sã compenseze senzaþia
publicã de a fi consumator de resurse financiare cu cea
de a deveni for public polarizator de evenimente,
incintã esenþialã pentru tot ce înseamnã structurã
culturalã dinamicã, pentru tot ce înseamnã programe
culturale esenþiale în comunitate.
Cetãþeanul de rând, adicã plãtitorul de impozite,
numit atât de frumos contribuabil, trebuie sã priveascã
numai cu admiraþie spre bibliotecã ºi, chiar dacã nu o
frecventeazã, sã fie determinat sã o accepte ca o
instituþie esenþialmente necesarã ºi utilã, ca un factor
sine qua non pentru viaþa socialã, ca un element de
prestigiu pentru arealul în care trãieºte.
(Teodor Ardelean, http:/www.bibliotecamm.ro)
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Prietenul cãrþilor

Î

n urmã cu treizeci de ani l-am cunoscut
pe Teodor Ardelean printre rafturile Centrului de
librãrii Baia Mare. Eu un slujbaº printre cãrþi, Tedi
consumator de carte. La vremea aceea, depozitele de
cãrþi erau locuri destinate iubitorilor de cuvinte scrise
pe hârtia unor vremuri greu de înþeles, ºi atunci ca ºi
acum. De fapt, erau douã categorii de consumatori. În
prima am regãsit oameni care cumpãrau carte pentru
cã dãdea bine, în a doua categorie, mult mai restrânsã,
au fost ºi vor fi întotdeauna cunoscãtorii, „les connaisseurs”, cum ar spune francezul. Printre cei din urmã,
evident, Teodor Ardelean. Cred cã de atunci i se trage,
sau poate de dinainte. De fapt, dragostea pentru cãrþi
e ceva ce vine din interior, un microb de care nu poþi
scãpa niciodatã. Dupã 1989, Tedi a intrat în politicã ºi
a ajuns, la un moment dat, unul dintre cei mai importanþi oameni de stat. A fost în top trei cei mai
importanþi politicieni, a fost cel care s-a ocupat de
privatizãrile din România într-o perioadã dificil de
gestionat o astfel de activitate, a fost un remarcabil
orator la tribuna Parlamentului. Cu toate aceste îndeletniciri, Teodor Ardelean nu a uitat gândul ce nu
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„Teodor Ardelean construieºte
Biblioteci româneºti în lumea întreagã.
Este menirea lui, destinul lui…”
i-a dat pace, probabil niciodatã. O Bibliotecã adevãratã în oraºul minerilor ºi domniþelor. În Baia Mare.
De puþini înþeles în demersul sãu, era perioada
în care se construiau crâºme, el a purces la realizarea
celui mai important demers cultural care s-a fãcut în
Baia Mare. Nu are rost sã amintesc de multele bãtãlii
pe care le-a purtat pentru a obþine banii necesari construcþiei celei mai frumoase Biblioteci din România.
Pe cine mai intereseazã? Doar sufletul lui mai ºtie,
probabil. Au trecut anii, ºi brusc, noi, bãimãrenii ºi
românii de pretutindeni, ne-am trezit într-o dimineaþã cu o bijuterie de Bibliotecã. Mare ca o catedralã,
frumoasã precum o icoanã, prietenoasã precum Tedi.
A mai trecut un numãr de ani, ne aflãm în 2011,
ºi am ajuns sã spunem cã Biblioteca din Baia Mare este
chiar micã ºi se cautã posibilitãþi de o eventualã extindere. De asta îl preþuiesc pe Teodor Ardelean. A
avut încãpãþânarea, „nebunia” de a merge pânã la
capãt. Fãrã nici o exagerare, minunata Bibliotecã din
Baia Mare existã datoritã lui Tedi. „Cea mai minunatã” dintre toate câte existã în þara asta! Acum, Teodor Ardelean construieºte Biblioteci româneºti în
lumea întreagã. Este menirea lui, destinul lui ºi nu pot
fi decât bucuros cã ne-am cunoscut în urmã cu treizeci
de ani printre rafturi de cãrþi. Dumnezeu sã-i dea
putere în continuare!
Nicolae TEREMTUª
redactor-ºef „Gazeta de Maramureº”
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Miºcarea secretã a cãrþilor
pe raftul din Bibliotecã ºi
iubitorul lor, Teodor Ardelean

L

a 19 octombrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna un decret privind înfiinþarea
bibliotecilor publice, în special pentru a veni în sprijinul elevilor sãraci, care nu aveau posibilitãþi de a
studia. De atunci, o reþea de astfel de instituþii de
culturã s-a extins în întreaga þarã venind în întâmpinarea doritorilor ºi iubitorilor de cunoaºtere. Dacã,
în general, se spune cã primele biblioteci publice au
apãrut odatã cu tãbliþele de lut în jurul anilor
3.500 î. Hr. ºi cã discipolii lui Epicur ºi cei ai lui Platon
preþuiau în mod cu totul deosebit bibliotecile, la noi,
putem spune cã acestea ºi-au intensificat rolul dupã
primul rãzboi mondial.
De-a lungul anilor, în istoria culturii noastre, au
fost cãrturari care ºi-au pus întreaga viaþã în slujba
muncii cu cartea, ºi în special dezvoltãrii bibliotecilor
prin mãrirea fondului de carte ºi atragerea de noi
cititori, aºa cum fondatorii bibliotecii din Alexandria
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ºi-au propus sã colecþioneze toate cãrþile greceºti sub
forma copiilor bine pãstrate ºi aranjate sistematic.
Aceºti bibliotecari erau, ºi trebuie sã fie consideraþi ºi azi, adevãraþi savanþi, ei sunt agenþi de
schimb ºi promotori ai informaþiei. Ei nu sunt doar cei
care dau cartea cititorului, bibliotecarul este ºi institutorul lui, el organizeazã acþiuni culturale, îi învaþã
pe cititori cum sã foloseascã mai eficient resursele
informaþionale ale bibliotecii, care astãzi se foloseºte
de o tehnologie IT tot mai sofisticatã.
Unul din aceºti bibliotecari a cãrei activitate a
depãºit graniþele judeþului Maramureº este TEODOR
ARDELEAN, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” Baia Mare, care de-a lungul activitãþii sale
depuse în slujba „luminii cãrþii”, a rãspuns bine ºi
eficient la principiile biblioteconomice enunþate de
bibliologul ºi matematicianul indian S. R. Ranghanathan, care în anul 1931 spunea: „economisiþi timpul
cititorului”, actual astãzi, când omenirea se globalizeazã ºi viteza ocupã timpul ºi spaþiul omului.
Am participat în ultimii ani la douã activitãþi
organizate de acest mare iubitor de culturã ºi amintirile acestora mai stãruie ºi acum în memoria mea.
Cunoscându-l, mi-am dat seama cã la cei 60 de ani pe
care îi împlineºte acest promotor cultural este ceea ce
spunea Octavian Goga: „Viaþa unui om nu trebuie
judecatã dupã aventurile cu care a pornit la drum, ci
dupã obstacolele pe care societatea le-a pus de-a curmeziºul gândurilor lui”, sau parafrazându-l pe Eugen
Lovinescu, pot spune cã Teodor Ardelean nu este
numai manager cultural remarcabil, ci ºi punct din
frontiera hãrþii noastre spirituale.
Citind în presa localã maramureºeanã ºi în cea
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centralã despre diversitatea acþiunilor organizate de
Teodor Ardelean, împreunã cu colectivul bibliotecii
pe care o conduce, mi-am dat seama cã acest OM a
creat profesia de bibliotecar, transformând Biblioteca
pe care o conduce într-un Templu al Culturii, transformând aceastã muncã într-o nobilã profesie.
Existã o miºcare secretã a cãrþilor pe rafturile
bibliotecilor. Ceea ce într-o epocã istoricã se aflã în
primul rând, în altã perioadã, unele cãrþi se retrag în
rândul din spate. Acest fenomen þine de talentul cu
care au fost scrise ºi de imperativul politic care le-a
promovat, aceastã translatare este cunoscutã de „iniþiaþii” din interiorul bibliotecilor.
Benjamin Fundoianu scria: „Cãrþile vechi trebuie recitite. Cãrþile noi sunt trenuri pentru Europa ºi
pentru prezentul prea zgomotos ºi febril. Ar trebui
cãutate trenurile care duc în trecut. Sunt epoci ºi sunt
cãrþi în care e necesarã diligenþa…” În viaþa de om
cinstit ºi de truditor pe ogorul culturii a directorului
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, capabil
ºi dornic sã facã un lucru în folosul culturii naþionale,
cu promptitudine de reflex, s-a declanºat reacþia în lanþ
a fãcãtorilor de nimic, cum ar spune Aurel Baranga.
Pot spune cã Teodor Ardelean a creat profesia
de manager al biblioteconomiei, fiind arhitectul meseriei sale, pe care o iubeºte, ºi ºtie sã lupte pentru
promovarea acesteia.
În contextul intrãrii þãrii în Europa ºi al fenomenului de globalizare, bibliotecile sunt „lãzile de
zestre” ale culturii ºi tradiþiilor neamului nostru. În
acest spirit lucreazã Teodor Ardelean, cãruia la cei 6o
de ani pe care îi împlineºte, îi dorim mulþi ani de-acum
înainte în slujba culturii române. Monseniorul Vladi-
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mir Ghika scria cã: „Omul este una dintre fãpturile
care se alcãtuiesc cel mai încet ºi care trec cel mai
repede” ºi singurul animal care ºtie cã totul are un
sfârºit. Dar este, în acelaºi timp, ºi singura fiinþã care
ºtie cã ºtie acest lucru, ºi asta i-a dat pasiunea pentru
munca sa.
La Mulþi Ani! Iubitor de CARTE.
Al. Florin ÞENE
Preºedintele Ligii Scriitorilor din România

În faþa imensitãþii operei astriste, nu cred cã ne
putem declara pãrtaºi decât la o cercetare de decupaje
ºi secvenþe, care poartã în sine mãrturia întregului,
fiindu-le altora lãsatã ocazia de a încerca o viziune
mai integralã ºi mai reuºitã. Elementele luate în
analizã, credem, totuºi, cã ating circumscrierea
propusã ºi anume de a face sã înþelegem din marile
contribuþii ale ASTREI latura demiurgicã pe care a
jucat-o în sine ºi în toate celelalte LIMBA ROMÂNÃ.
(Teodor Ardelean, Limba românã ºi cultivarea ei
în preocupãrile ASTREI, Ed. Limes, Cluj-Napoca,
2009)
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Un Domn al Cãrþii

C

u fiecare an, extazul pãleºte, clepsidra îþi
cuibãreºte în spirit o teamã ce te face mai misterios.
Pasul începe sfios sã se apropie de lirã. Cu sfiala
declanºatã doar de revelaþia cã vârsta a devenit „o
runã magicã ce ne ajutã sã deschidem enigma creaþiei
ºi sã pipãim lucrul în sine”, o spune poetul referindu-se la poezie, ci nu la vârstã.
Devenit „omul dintre umbre“, adicã bibliotecar,
Teodor ARDELEAN este, alãturi de colectivul pe care
îl pãstoreºte, o stare de graþie a unei limbi universale,
o prezenþã discretã, profesional, producând însã efecte de ducere în ispitã.
Lui Teodor ARDELEAN, Palatul Cãrþii, azi Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, i-a fost
chiar viaþa cu meandrele ºi înfãþiºãrile ei. Mi se pare a
fi acordul final al vârstei sale de pânã acum.
În multele noastre întâlniri, de ieri ºi de astãzi,
am întâlnit ºi descoperit nu doar un om de o culturã,
delicateþe ºi eleganþã deosebite, ci ºi un veritabil profesionist, unul care ºi-a pus pecetea pe destinul unei
instituþii, ca ºi pe „destinul” cãrþii ºi, dacã acceptaþi,
pe destinul unor oamenicãrþi – dacã admiteþi sã-i
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„Pentru mine Teodor Ardelean, Tedi
pentru prieteni, rãmâne omul aºezat
în primãvara unei luni nemuritoare.”
numim aºa pe cei a cãror viaþã se confundã cu cãrþile,
îmbiindu-ne la raft ca la un ospãþ, cu cãldurã, cu pricepere, cu generozitate.
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” ridicatã
întru zidirea limbii române, a „sentimentului românesc al fiinþei”, ar fi fost mult mai sãracã fãrã Teodor
ARDELEAN, cel care a dat ºi dã prestanþã ºi respectabilitate acestei instituþii.
Pentru ceea ce a înfãptuit, pentru carte, în plan
judeþean, naþional ºi internaþional, lui Teodor ARDELEAN i s-ar potrivi, cred, titlul de Domn al cãrþii.
Pentru mine Teodor ARDELEAN, Tedi pentru
prieteni, rãmâne omul aºezat în primãvara unei luni
nemuritoare. Este soldatul unui batalion de tainã.
Acela al bibliotecarilor. Un înrãit întru Cuvânt. Întru
Carte. Aprilie-i o mãnãstire înmierismând dealurile
Porolissum-ului la ceas de primãvarã în faþa cãreia mã
închin pãgân.
La mulþi ani, Teodor ARDELEAN!
Meseria noastrã-i sã aprindem cititorului lampa
sub care sã viseze!
„din ochi îmi curge pe figurã, –
lacrima sãratã
pentru altãdatã.”
Echim VANCEA,
directorul Bibliotecii Municipale
„Laurenþiu Ulici” Sighetu Marmaþiei

Sunt ani la mijloc…

TEODOR ARDELEAN - 60

109

„Omul sfinþeºte locul”

D

acã cineva mi-ar cere sã-i spun ceva în
douã-trei cuvinte despre domnul Teodor Ardelean
(sau Tedi, cum îi spun mulþi dintre cei apropiaþi sau
cunoscuþi) i-aº spune cã este un director de instituþie
vrednic, destoinic. Aceasta deoarece de numele domniei sale se leagã – cel puþin pentru mine – imaginea
acestei instituþii de culturã funcþionale ºi eficiente
(într-o lume a românescului în care funcþionalitatea ºi
eficienþa sunt o rara avis). Dar atunci când mã refer la
imaginea bibliotecii, nu mã refer la imaginea concretã
a clãdirii – de altfel impunãtoare ºi încântãtoare – ci la
instituþia în sine, cu oamenii ei, o instituþie care îºi
îndeplineºte pe deplin rosturile sale. Venind de ani
buni aici, la bibliotecã, pot mãrturisi cã am simþit cã
funcþionarii acestei instituþii dovedesc amabilitate sau
promptitudine atunci când li se solicitã ajutorul, ceea
ce în alte instituþii am resimþit rareori. O mare parte
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din meritele pentru aceastã atmosferã de lucru în
instituþie i se datoreazã, cred, ºi domnului Ardelean.
Totuºi, dacã un cunoscut mi-ar cere sã-i spun
mai mult decât douã-trei vorbe despre domnul
Teodor Ardelean, aº mai putea spune cã este un om
de cuvânt, ceea ce, iarãºi, întâlnim destul de rar azi.
De asemenea, cel puþin în ceea ce mã priveºte, am
simþit cã dã dovadã de solicitudine ºi înþelegere. Dar
cred cã ºi alþii, dintre cei care au scris, au publicat ºi
i-au solicitat sprijinul la lansarea unei cãrþi, pot sã
confirme acest fapt. Am participat doar la câteva lansãri de carte, aici la bibliotecã, moderate de cãtre domnul Ardelean. Totuºi pot sã afirm, fãrã rezerve, cã
meseria de „lansator de cãrþi” i se potriveºte ca o
mãnuºã. Cu vocea sa puternicã, baritonalã, cu tonul
sãu foarte persuasiv, poate convinge pe oricine cã
ceea ce susþine despre cartea respectivã este chiar aºa
(cel puþin, în ceea ce priveºte cartea mea, chiar m-a
convins). Pe de altã parte, chiar ºi este aºa, deoarece
dânsul are capacitatea de realizare a unei analize de
text aprofundate, temeinice, surprinzând ceea ce este
esenþial în cartea respectivã.
În ceea ce priveºte activitatea ºtiinþificã recunosc
faptul cã, datoritã unor cauze diverse, îi cunosc mai
puþin preocupãrile. ªtiu însã faptul cã teza de doctorat
a domniei sale a realizat-o pe o temã de istoria ideilor
culturale (Limba românã ºi cultivarea ei în preocupãrile
Astrei). De asemenea, am vãzut unele articole ale
domniei sale pe teme de biblioteconomie ºi cunosc o
parte dintre iniþiativele susþinute de cãtre dânsul (inclusiv proiectul de înfiinþare ºi de susþinere a unor
biblioteci româneºti în strãinãtate). În concluzie, domnul Ardelean este omul potrivit la locul potrivit, fiind
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un intelectual veritabil la conducerea unei instituþii de
culturã, fapt care ar putea aproape trece neobservat
dacã nu ar exista azi atâtea instituþii de culturã în care
se erijeazã veleitari în conducãtori.
Mugur VOLOª

Sã înþelegem aºadar bibliotecile ca niºte tezaure,
ca niºte incinte sacre, în care sunt depozitate prin
voinþa umanã elemente ale creaþiei umane produse de
cãtre cea mai minunatã creaturã adusã în existenþã de
atotputernicul creator.
Bibliotecile, vechi sau noi, mari sau mici, mai
moderne sau mai puþin moderne nu sunt doar depozite
ale creaþiei, doar stocuri de concepþii ºi imagini.
Învãþãturile creºtine fac sublinierea cã unde sunt doi
sau trei adunaþi în numele Domnului, acolo este ºi
Domnul. Cei doi sau trei formeazã în acest fel ceva mai
mult decât mulþimea lor calculatã strict matematic,
cãci cei adunaþi formeazã un sistem, în cazul dat o
«adunare», o «bisericã». Tot astfel, acolo unde sunt
adunate mai multe cãrþi, mai multe «biblii» se
constituie o «adunare» de «biblii», adicã o bibliotecã –
sistemul specific de stocare, prelucrare ºi folosire a
cãrþilor.
Evident cã nu tot ce a avut fericirea sã fie închis
între coperþi de carte posedã pecetea de pertinenþã. Evident cã unele cãrþi cuprind ºi rãtãciri sau îndemnuri la
rãtãcire. Trecându-le sub semnul perisabilului,
amprentându-se de efemer nu le vom judeca noi,
aici ºi acum.
(Teodor Ardelean, în „Bibliotheca Septentrionalis”,
buletin semestrial, An IV, nr. 1 (7), mai 1996)
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De la lume adunate

Despre bibliotecã,
cu dragoste...
Iuliana KOMORNYIK

U

nii dintre noi trãim ºi respirãm culturã.
Dacã ni s-ar înmulþi rândurile în aceste zile de vitezã
ºi nepãsare, ar fi o minune. Din fericire, sunt oameni
care pãºesc ºi în secolul XXI cu drag pragul bibliotecii
iubite, descoperind între rafturi magia cãrþilor care ne
coloreazã lumea. Avem în Baia Mare un adevãrat
sanctuar al culturii, un topos al meditaþiei ºi regãsirii
de sine, un mic paradis care creºte frumos sub ochii
noºtri pe zi ce trece. Mulþumim, noi, maramureºenii ºi
nu numai, tuturor celor care muncesc cu drag ca acest
lucru sã se înfãptuiascã, în frunte cu domnul director
Teodor Ardelean, care a înþeles foarte bine necesitãþile
ºi dorinþele comunitãþii, altele decât cele cotidiene. E
vorba aici de prioritãþi care devin vitale în viaþa
noastrã, precum importanþa de a ne spiritualiza ºi de
a ne culturaliza, reuºind astfel sã ne cunoaºtem ca
individualitãþi ºi ca naþiune. Pentru bibliotecar, nimic
nu e mai important decât cartea ºi cititorul. Cei care
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pãºesc prin poarta deschisã a cãrþilor se apropie iminent de Adevãr... cel atât de cãutat de mii de ani de
umanitate. ªi pentru cã fiecare carte, deºi are o viaþã
proprie, se oglindeºte ºi devine una cu cititorul sãu,
iatã ce gândesc cei care iubesc draga noastrã Bibliotecã Judeþeanã ºi cãrþile care o locuiesc:
De când s-a deschis aceastã bibliotecã, am avut parte
cu toþii în interiorul ei de adevãrate lecþii deschise, care din
fericire au un caracter permanent. Este un spaþiu al creativitãþii, al imaginaþiei, al inteligenþei emoþionale. Toþi care
au intrat cel puþin o datã aici ºi pe care îi cunosc mi-au spus
cã e un loc minunat, nu existã sã nu fi dat un feedback
pozitiv despre ceea ce au descoperit aici. Lucrez foarte bine
în special cu echipa de dezvoltare a proiectelor, sunt oameni
eficienþi, care ºtiu ce au de fãcut, ºi le mulþumesc pentru
susþinere. Aceastã bibliotecã e o minune a oraºului nostru
ºi a întregului judeþ!”
(Amelia Baciu, Inspector ºcolar pentru proiecte
educaþionale - activitate formalã ºi nonformalã)

Mã mândresc cu aceastã bibliotecã aflatã la standarde
internaþionale, în care calitatea este primul lucru care îþi
sare în ochi. Cei care lucreazã aici sunt oameni profesioniºti
ºi simþi cã aici poþi avea parte de învãþãturã superioarã,
aerul ºi atmosfera academice fiind evidente. Biblioteca
abundã în diversitate, ceea ce e o bucurie pentru fiecare
cititor, iar fondul de carte este unul valoros ºi util, gãsind
aici cu mare fericire cãrþi rare. Segmentul de cititori este
variat, ceea ce este un lucru bun.”
(Prof. dr. Constantin Corniþã, Universitatea de
Nord Baia Mare)
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Apreciez în special proiectele bibliotecii. M-am bucurat enorm de proiectul intitulat Lecturi urbane la care am
participat cu plãcere. Am observat cã la astfel de evenimente participã tineret în numãr mare ºi mã încântã sã
vãd cã generaþiile viitoare încã citesc. Cultura nu a murit
încã, iar biblioteca o susþine în viaþã ºi sunt sigur cã pe
viitor numãrul cititorilor va creºte! Este o bibliotecã
modernã, mare, unde au loc diverse activitãþi pentru vârste
variate, chiar ºi pentru copii, care acum au ºansa unicã de
a-ºi forma personalitatea! Citind, citind, citind!”
(Cristian Popovici, artist-fotograf, Baia Mare)

Când intru în Biblioteca Judeþeanã, simt cã mã aflu
în castelul poveºtilor, unde fiecare raft din acelea
nenumãrate gãzduieºte o mulþime de cãrþi, fiecare având un
secret aparte care vrea sã fie dezvãluit.
Acest tãrâm al cãrþilor, obiecte cu gângãnii de foc în
ele, respirã ordine, fiecare raft fiind aranjat meºteºugeºte,
de la poezii, la povestiri, poveºti, fabule, basme, romane ºi
altele care sunt pãstrate în cea mai mare grijã de soldaþii
castelului.
Atmosfera de acolo este emoþionantã ºi simþi cã sufletul ºi mintea îþi joacã cu nerãbdare: misterele, secretele ºi
legendele te învãluie cu vraja lor într-o plãcutã stare de
meditaþie ºi abandonare totalã.
(Vasile Giurgi, elev în clasa a VIII-a, ªcoala cu
clasele I-VIII Preluca Nouã)

Biblioteca Judeþeanã din Baia Mare este asemenea
New York-ului. De fiecare datã când intru în ea mã pierd
într-o lume magicã, înconjuratã de cãrþi care stau nerãbdãtoare ºi aºteaptã sã le rãsfoiesc .
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Când pãºesc în tãrâmul lor fermecat, niºte mâini de
luminã rãsãrite parcã din neant mã mângâie, fiecare
atrãgându-mã spre ea. Sunt mâinile cãrþilor, care nu se
supãrã dacã nu au fost alese, care continuã sã spere cã le
voi citi si pe ele într-o zi. Oricare ar fi alegerea mea, ele nu
se dau bãtute.
Geometria încâlcitã a rafturilor e ca o închisoare a
trandafirilor veºnici ºi a minþilor însetate de cunoaºtere.
Dar odatã ajunsã acolo, nu mai vreau sã ies, pentru cã e o
închisoare prea superbã ca sã nu-mi placã. Iarna, când
iluzia lacrimilor îngheþate se pierde prin albul ce dominã
peisajul, doar o carte mã ajutã sã ies din acea monotonie,
îndreptându-mã spre curcubeu. În toate acele titluri magnifice sunt adunate crâmpeie rupte din întregul univers
multicolor. Biblioteca «Petre Dulfu» e ca un suflu primãvãratic ce trimite sufletului meu parfum de speranþã.
Acolo, viaþa, iubirea, totul capãtã alte proporþii. Toate sunt
aºa cum vreau eu, aºa cum îmi imaginez.
Cu paºi mãrunþi, însãºi biblioteca mã îndeamnã sã-i
descopãr tainele, s-o privesc ºi sã desluºesc misterele adânci
ce dorm în ochii ei. Cititul NU dãuneazã sãnãtãþii!”
(Andreea Pop, elevã în clasa a VII-a, ªcoala cu
clasele I-VIII Lãpuºu Românesc)
Dacã Biserica este casa lui Dumnezeu, biblioteca este
templul spiritului uman, este blazonul unei nobleþi care are
infinitul ca strãmoº ºi ca posteritate, tot aºa ºi Biblioteca
Judeþeanã aratã ca un templu în care pãºeºti cu smerenie ºi
admiraþie pentru tot ceea ce se gãseºte în incinta ei. Este
renumitã nu numai prin construcþia ei deosebitã, ci ºi prin
aranjamentul, dotarea, atât cu mobilier, cât ºi cu varietatea
de documente aranjate pe categorii ºi limbi. Este cea mai
frumoasã bibliotecã din þarã ºi printre primele din Europa,
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pragul ei fiind trecut de personalitãþi din multe þãri din
întreaga lume, în vizitã sau în schimb de experienþã.
Dupã ce ai pãºit pragul acestui Templu, ai vãzut, ai
auzit, ai consultat; ieºind, îþi scoþi pãlãria în faþa acestei
minunãþii care se cheamã Biblioteca „Petre Dulfu”.
(Elisabeta Pop, bibliotecar la Biblioteca Comunalã
Bãiuþ)
Anul 2005 a reprezentat pentru mine primul contact
cu Biblioteca Judeþeanã din Baia Mare; mi s-a pãrut o
bibliotecã mare, pentru cã pânã atunci nu mai fusesem
într-un spaþiu al cãrþilor atât de vast. Dupã ce mi-am fãcut
permis de intrare, am hotãrât sã scot niºte cãrþi care îmi
trebuiau pentru facultate; pot zice cã gãseºti aici tot ce vrei,
în orice domeniu, în aceastã bibliotecã. În momentul în care
pãºeºti într-o bibliotecã, mirajul cãrþilor te atrage, te fascineazã, ºi o lume nouã, necunoscutã, îºi deschide porþile ºi
aºteaptã a fi exploratã de fiecare cititor în parte, fie el mic
sau mare... Nu putem uita zicala marelui romancier francez
Victor Hugo, care a afirmat urmãtorul lucru: cãrþile sunt
prieteni reci ºi siguri. Nu te trãdeazã niciodatã, pãstreazã
în interiorul lor toate trãirile, sentimentele tale, cu fiecare
nouã filã pe care o rãsfoieºti sau cu fiecare carte pe care
începi sã o citeºti...
Universul magic al cãrþii îþi oferã o ºansã dublã în
dezvoltarea ta ca personalitate culturalã ºi socialã de a te
cultiva pe tine în primul rând în spiritul frumosului ºi al
binelui, iar în al doilea rând te învaþã despre alþii... secole la
rând s-au scris cãrþi de cãtre oameni iluºtri, s-au evocat
lumi dispãrute, civilizaþii apuse în negura vremii, rãzboaie,
drame umane, dragostea dintre un bãrbat ºi o femeie,
succesiunea anotimpurilor, bibliografiile marilor scriitori,
istoria întregii lumi stã într-un manuscris... cartea e eva-
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darea în lumea imaginarului, pãrãsirea propriei persoane ºi
identificarea ta cu personajul îndrãgit; e o viaþã scrisã pe
hârtie, unde gândurile, pasiunile, dorinþa de cunoaºtere
prind viaþa ºi, parcã, personajele din cãrþi sunt reale ºi nu
mai ºtii distinge iluzia de realitate. Eºti acaparat în aceastã
lume la fel ca într-o pânzã de pãianjen ºi deºi nu mai ai
scãpare, mirajul e tot mai puternic, mai atrãgãtor, te cuprinde la fel ca mireasma unei flori.
(Andrea Gyurko, profesoarã de englezã ºi
românã, Târgu Lãpuº)
Pentru mine, literatura este ca o cãlãtorie în timp,
unde întâlneºti aceiaºi oameni, dar parcã sunt mereu alþii...
care te învaþã atât noul, cât ºi vechiul, atât grotescul, cât ºi
frumosul, oameni ºi lucruri de care nu te plictiseºti pentru
cã mereu vor fi pagini noi de citit ºi de analizat în
profunzimea lor.
Biblioteca e locul unde trãieºti ficþiune, dar unde
cunoºti persoane apropiate þie la nivel intelectual.”
(Diana Pop, profesoarã de limba ºi literatura românã, Liceul de Artã „Aurel Pop” Satu-Mare, cititoare
fidelã ºi pasionatã a Bibliotecii Judeþene, dupã cum ea
însãºi afirmã)
Trecãtoare prin Baia Mare ºi mare iubitoare de cãrþi,
am pãºit curioasã pragul Bibliotecii Judeþene ºi am rãmas
uimitã de comorile gãsite aici, minunãþii nevãzute în alte
locuri ale þãrii. Pentru a sãrbãtori întâlnirea mea cu aceastã
frumoasã lume, am compus o poezie:
Mi-ai transpus emoþiile-n cuvinte, iubita mea carte,
Ajutându-mã sã trec peste momente grele ºi cuvinte deºarte,
M-ai condus în lumea ta magicã, plinã de iubire,
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Scoþându-mã dintr-o lume sumbrã, plinã de-amãgire.
ªi-am pãºit într-o lume în care cuvintele domnesc,
Meleaguri nesfârºite pline de basme ºi poveºti,
Am pãºit în lumea ta, ºi acolo vreau sã cresc,
Cãci tu mi-ai arãtat ce-nseamnã cu adevãrat sã iubeºti!
Am decupat din tine o micã parte plinã de soare,
Lipind-o în sufletul meu, la loc de cinste,
Cãci de la tine am învãþat cã dragostea nu moare,
ªi-aº vrea sã-þi mulþumesc prin aceste sincere cuvinte.
(Rebeca Cernamorenco, elevã în clasa a VI-a, Ploieºti)
Într-o zi plictisitoare de varã m-am decis sã merg la
bibliotecã. Intrând în bibliotecã, parcã totul era diferit ºi
magic. Parcã o ploaie de magie ar fi cãzut peste bibliotecã.
Totul era ca într-o poveste…
Plimbându-mã liniºtitã printre rafturi, dintr-o datã
cade o carte de pe raft. Acea carte avea un titlu interesant:
„Povestea fãrã sfârºit”. Parcã acea carte avea ceva special ºi
voia sã ajungã în mâinile mele. M-am aºezat la masã sã
lecturez cartea, iar când sã o deschid, cartea se miºca
singurã ºi s-a deschis la o paginã care avea desenatã o uºã
magicã. Dintr-o datã se deschise uºa ºi o mânã mã trãgea în
acea carte… M-am trezit lângã o uºã mititicã, eram într-o
pãdurice magicã, plinã de flori ºi fluturi multicolori. Era
totul ca într-o poveste, chiar ºi soarele era atât de
strãlucitor, încât pãrea a fi un glob plin cu fluturi sclipitori.
Pãsãrelele din pãdurice cântau minunat, ca o privighetoare.
Mergând tot înainte, mi-au ieºit în cale niºte pitici care mai
de care mai frumoºi. M-au întrebat ce caut în aceastã
pãdure ºi cum mã numesc… Le-am rãspuns cu multã
bucurie la toate întrebãrile . Ne-am împrietenit ºi am plecat
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spre castelul din capãtul pãdurii. Trecând prin pãdure,
toate animalele ºi toþi copacii vorbeau ºi mã salutau, iar un
iepuraº mititel mi-a strâns floricele colorate în mii de culori. Ajunºi la castel, erau mult mai mulþi pitici printre care
ºi ai Albei ca Zãpada. În castel se afla o imensã bibliotecã cu
cãrþi magice. Din acele cãrþi ieºeau toate personajele pe
rând. În centrul bibliotecii era o carte uriaºã cu titlul
«Povestea fãrã sfârºit», identicã cu cea care mi-a cãzut în
mânã la bibliotecã. Apropiindu-mã de acea carte, observam
cum pe fiecare paginã era vorba despre alte poveºti neterminate, de aceea se numea «Povestea fãrã sfârºit».
Dintr-o altã încãpere, apare un copil mai mare decât mine,
de pe lumea mea. Mã speriasem crezând cã e un personaj
rãu care voia sã mã omoare, dar acel copil era foarte prietenos ºi inofensiv. M-a întrebat cum am ajuns în aceastã
Lume Fantasticã. Dupã ce i-am povestit cum ajunsesem
aici, îmi spuse cã ºi el ajunsese tot aºa… ºi cã nu a gãsit
niciodatã cheia pentru ieºirea din aceastã Lume a Cãrþilor.
Dupã ce mi-a povestit toate acestea, mi-am dat seama cã
sunt prizonierã în Lumea Cãrþilor. Pare un gând înfricoºãtor, dar, cui îi plac cãrþile i se pare o binecuvântare.
Lumea Cãrþilor este o lume frumoasã, în care poþi sã evadezi
ori de câte ori vrei. Stând câteva zile în Lumea Cãrþilor, am
început sã citesc ºi nici nu mi-am dat seama ce repede a
trecut timpul. Din acea zi, am descoperit o lume fantasticã
- a cãrþilor. Priveam cuprinsul multor cãrþi. Erau poveºti
care te rugau sã le citeºti, iar eu nu mã puteam abþine sã nu
le citesc. Cãutând cãrþi printre rafturile bibliotecii
fermecate, am gãsit o carte cu titlul „Misterul Lumii
Fermecate”. Începusem sã o citesc, ºi citind, am gãsit un
fragment despre cheie. Era cheia spre ieºirea din Lumea
Cãrþilor… Am plecat repede dupã Tom - copilul din lumea
mea -, sã-i arãt fragmentul despre cheia pierdutã. Am gãsit
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ºi o hartã. Am plecat împreunã dupã cheie. Am strãbãtut
drum lung, dar priveliºtea era minunatã. Am ajuns la
capãtul drumului de pe hartã ºi nici urmã de cheie… Tom
s-a apucat sã sape. Dintr-o datã s-a lovit de un cufãr
strãlucitor, care parcã nici nu era acoperit de pãmânt. Am
deschis cufãrul fermecat ºi am gãsit cheia… dar cum
puteam deschide uºa aceea mititicã cu o cheie aºa de
mare?... Ne-am întrebat noi… Precis existã o altã uºã, un
alt portal spre lumea noastrã… Ne-am întors la castelul
unde era biblioteca magicã. Le-am povestit personajelor
despre cheie ºi despre uºã, iar un pitic - Mâncãciosul - ºi-a
adus aminte cã în timp ce îºi cãuta mâncarea a vãzut o uºã
mare, potrivitã pentru cheia gãsitã. Mâncãciosul ne-a
arãtat uºa, dar înainte de a o fi deschis, ne-am luat rãmas
bun de la toate personajele ºi le-am promis cã o sã ne
întoarcem cât mai curând… Tom ºi-a luat ºi el rãmas bun
de la ei…
Deschizând uºa, ne-am trezit tot aºa, cu cãrþile pe
masã, citind… parcã nici nu a trecut timpul… Biblioteca
revenise la normal, iar eu ºi Tom ne-am dus fiecare acasã, la
pãrinþi… Mã bucur cã l-am ajutat pe Tom sã revinã în
lumea lui, chiar dacã îi plac cãrþile… s-a bucurat cã îºi
poate revedea pãrinþii ºi prietenii, chiar dacã el a fost plecat
doi ani.
Lunile au trecut, iar noi ne-am întors la ºcoalã. Vacanþa aceasta a fost pentru mine cea mai frumoasã, pentru
cã descoperisem ceva nou: Lumea Cãrþilor.
(Timea Szabo, elevã în clasa a VIII-a, ªcoala cu
clasele I-VIII Bãiuþ)
Pentru mine e un mare privilegiu sã fiu bãimãreancã
mai ales datoritã Bibliotecii Judeþene. Este un spaþiu cu care
mã mândresc enorm, oriunde mã duc, în þarã sau în
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strãinãtate, mã laud cu aceastã comoarã la care pot poposi
oricând simt nevoia evadãrii din cotidian sau când mã
chinuie teribila sete de cunoaºtere. Te iubesc, bibliotecã
dragã!
(Cristina Chende, licenþiatã în Litere, Baia Mare)
Din pãcate timpul nu prea îmi permite sã trec pe cât
de des mi-aº dori pe la Biblioteca Judeþeanã. Dar când vin
aici plec cu un teanc de cãrþi, ºtiind cã acestea îmi vor
satisface plãcerea de a citi, pentru o perioadã. Incredibil cât
de mult s-a dezvoltat acest loc într-un timp atât de scurt.
Oamenii de aici sunt extraordinari, atât angajaþii cât ºi
vizitatorii. Toþi te ispitesc parcã sã vii sã iei o carte, sã stai
sã meditezi în liniºtea plãcutã a zilei. Atmosfera aici e
deosebitã, de înaltã culturã ºi clasã.
(Sergiu Pop, cititor)
Biblioteca este locul în care mã formez zi de zi ca om.
Atât timp cât ea va exista în acest oraº, am încredere în
viitorul meu.
(Alexandra Dinu, elevã în clasa a XI-a, Colegiul
Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare)
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La mulþi ani,
dr. Teodor Ardelean!

M

aramureºul are multe ºi întemeiate
motive de mândrie, care i-au asigurat, de-a lungul
timpului, renumele ºi un loc aparte în inimile tuturor.
Depozitar al unor fabuloase tradiþii, el reuºeºte sã nu
rãmânã captiv în trecut. Fiecare nouã generaþie, dupã
vremuri ºi puteri, a adãugat câte ceva la zestrea lui,
consfinþind vocaþia de ctitori a locuitorilor acestor
meleaguri, nãscuþi aici sau luaþi în stãpânire iremediabil de spiritul Maramureºului.
Între ctitoriile ultimilor ani, demonstrând cã
omul sfinþeºte locul, stã Biblioteca Judeþeanã „Petre
Duflu” Baia Mare, instituþie emblematicã a judeþului
nostru. Edificiul material, funcþional ºi elegant, care
plaseazã biblioteca noastrã între cele mai mari ºi mai
moderne din aceastã parte de lume, dar ºi edificiul
spiritual, fac din bibliotecã un nucleu al miºcãrii culturale locale ºi un centru de interes pentru comunitate,
au asigurat Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” un loc
ferm conturat în conºtiinþa maramureºenilor.
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„…noi, angajaþii acestei instituþii vrem
sã-i mulþumim pentru sentimentul de
încredere ºi siguranþã pe care îl avem
ºtiindu-l acolo, la datorie”
Poate pãrea ciudat sã vorbeºti despre o bibliotecã atunci când vrei sã omagiezi o persoanã cu ocazia zilei sale de naºtere. Dar nu este deloc aºa, pentru
cã existenþa ºi realizãrile remarcabile ale acestei instituþii sunt legate în mod indisolubil de numele
dr. Teodor Ardelean, care ºi-a adus o contribuþie decisivã la impunerea instituþiei în conºtiinþa publicã
localã, naþionalã ºi internaþionalã, astãzi, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” fiind un nume cunoscut pe toate
meridianele lumii, acolo unde au ajuns cãrþile - mesageri ai dragostei frãþeºti pentru românii de pretutindeni ºi revista Familia românã, al cãrei redactor-ºef
este.
El a pus piatra de temelie a noului edificiu, sub
managementul lui am fãcut paºii de la un sediu impropriu în care eram toleraþi, la sediul remarcabil de
astãzi, de la o solidã bibliotecã tradiþionalã de provincie, la o bibliotecã ultramodernã, informatizatã, cu
dotãri tehnice de excepþie ºi servicii diversificate pe
mãsurã, de la achiziþii de carte aproape nule, în anii
premergãtori venirii sale la cârma instituþiei, la achiziþii cât ale tututor bibliotecilor din Transilvania la un
loc, spre beneficiul comunitãþii maramureºene. ªi
dacã azi, toatã lumea în Baia Mare poate sã te îndrume
spre Biblioteca Judeþeanã, ºi dacã tot al doilea locuitor
al oraºului îi trece pragul, iar ambiþiile noastre nu se
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opresc aici, biblioteca furnizând servicii de la Ludotecã, pânã la Centrul de zi pentru vârstnici, ºi dacã
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” este un brand
pentru Maramureº, cu siguranþã cã viziunii sale manageriale de excepþie i se datoreazã toate acestea.
Realizãrile de pânã acum ale dr. Teodor
Ardelean sunt mai numeroase ºi mai însemnate decât
cele legate de funcþia de director al bibliotecii, ele sunt
binecunoscute tuturor, dar noi, angajaþii acestei instituþii vrem sã-i mulþumim pentru sentimentul de încredere ºi siguranþã pe care îl avem ºtiindu-l acolo, la
datorie ºi sã-l asigurãm de întregul nostru sprijin în
menþinerea Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” între
bibliotecile de elitã, acolo unde activitatea ultimilor
zece ani a plasat-o.
Se spune cã viaþa unui om este împlinitã atunci
când creºte un copil, sãdeºte un pom ºi construieºte o
casã. Fãurirea de biblioteci, case pentru sufletul românesc, pentru creºterea de noi generaþii în spiritul valorilor perene, rãdãcini pentru pomul cunoaºterii, nu
poate fi decât un superb corolar al acestor împliniri.
Vã felicitãm, domnule dr. Teodor Ardelean, vã
dorim viaþã lungã cu sãnãtate, bucurii ºi împliniri, cu
realizãri pe mãsura proiectelor neodihnei creatoare
care vã caracterizeazã, în numele nostru, al angajaþilor
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, dar ºi în numele
concetãþenilor noºtri care trec zilnic pragul bibliotecii
pentru informare, instruire ºi petrecerea plãcutã a
timpului liber, al celor care au vernisat expoziþii, au
lansat cãrþi, al celor cãrora li s-au editat cãrþi, al celor
care au gãsit sprijin ºi îndrumare în activitatea lor, al
tuturor bibliotecarilor din sistemul bibliotecilor publice din judeþul Maramureº, al comunitãþilor româ-
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neºti din cununa de aur a României, al cititorilor de
peste mãri ºi þãri, care þin în mâini carte româneascã
prin programele pe care le-aþi iniþiat. Suntem mulþi,
foarte mulþi, ºi toþi vã înconjurãm cu gândurile noastre
bune ºi cele mai calde sentimente.
LA MULÞI ANI!
COLECTIVUL BIBLIOTECII JUDEÞENE
«PETRE DULFU» BAIA MARE
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Consãtean
cu
antichitatea
daco-romanã.
Teodor
Ardelean

BIOGRAFIE MAGICÃ
Teodor Ardelean – profesor de filosofie, doctor
în litere, senator în Senatul României (16 octombrie
1992 - 22 noiembrie 1996), vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Maramureº (1 iunie 1992 - 16 octombrie
1996), consilier judeþean în Consiliul Judeþean Maramureº (2000-2004, 2008-prezent), deputat în Adunarea Eparhialã – Episcopia Ortodoxã Românã a
Maramureºului ºi Sãtmarului, director al Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare.

Î

nceputul a fost în poala Munþilor Meseº,
pe limesul de nord-vest al vechii Dacii (stat nescla-
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vagist, cu alt cuvânt, idealist), peste care au venit
romanii pragmatici. Târzia respublica municipii Septimii Porolissensium a devenit, în timp, Moigrad –
Moigrad-Prolissum din Sãlaj, sat aparþinãtor de comuna Mirºid. Loc care predispune la meditaþie, la
„spionarea” vecinilor din urmã cu milenii, la deducþii
ºi concluzii interogative ori sigure. Plãsmuire, observaþie, analizã, reprezentare: filosofie.
Nativul venit pe lume aici ºi sub bunele auspicii
ale zodiei gândirii va sta o viaþã pe limesul dintre real
ºi metafizic.
1951 (an stãpânit de înþeleptul dar prea puþin
norocosul Saturn), în punctul zodiei Gemeni (a lui
Mercur, patron al inteligenþei, al promptitudinii, al
puterii de adaptare), anume 14 iunie, joi (ziua impozantului, generosului, gentilului Jupiter). Nu ºtim
ora, prin urmare, nu avem ce face cu efemeridele! Ne
vom limita la un crochiu horoscopic. Oricum, avem
elementele-cheie: Elevul (Mercur), Profesorul (Jupiter), Filosoful (Saturn).
Pornind de la biografia „profanã”, se poate vedea punctual, în real, cã Teodor Ardelean este mereu
UN ELEV ºi nu unul oarecare. Cu note demne de
mintea pe care o dã Mercur ºi în calitate de cap de
promoþie a terminat în 1970 Liceul de culturã generalã
din Jibou. Student eminent a fost în continuare la
secþia Filosofie a Facultãþii de Istorie-Filosofie de la
Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca ºi se
dorea reþinerea lui ca asistent universitar la una din
catedrele facultãþii. Apoi a ucenicit în redacþia ziarului „Nãzuinþa” din Zalãu (1972-1974). Cu rapiditatea lui Mercur, a fãcut o revoluþie ºi în jurul
meseriei de emailator, pe care, desigur, mai înainte de
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toate, a trebuit s-o înveþe (1974-1977 – emailator la
Întreprinderea de Conductori Electrici Emailaþi
Zalãu). Pentru cã în anii regimului comunist nu a
existat forma de învãþãmânt postuniversitar de masterat, a urmat studiile masterale dupã vârsta de 50 de
ani (2005-2006) – Managementul administraþiei publice ºi
statutul funcþionarului public, la Facultatea de Drept a
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” din Arad, Filiala
Baia Mare – ºi „elevul” nu s-a oprit la acest stadiu: a
parcurs ºi cursurile doctorale, finalizate în 2008 prin
obþinerea titlului de doctor în litere, cu teza Limba românã ºi cultivarea ei în preocupãrile Astrei (coordonator
ºtiinþific: prof. univ. dr. Gheorghe Pop – Universitatea
de Nord Baia Mare, Facultatea de Litere). Finalizate
cele doctorale, nu ºi studiul, în general. Pentru cã
actualmente este cercetãtor ºtiinþific gradul III la
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare.
Dar elevul este dublat, la Teodor Ardelean, de
UN PROFESOR de vocaþie, calitate pe care i-o împrumutã Jupiter. Ca ºef de promoþie în ºcoalã ºi ca
student excepþional, indirect, constituindu-se într-un
model, a dat clase colegilor lui. ªi poate cã i-a ºi
meditat, pe unii, mãcar prin pauze (nu ºtim), poate cã
(destul de sigur) i-a lãsat sã copieze teme de casã,
lucrãri de tezã, de extemporal, de seminar, poate cã
le-a ºi „suflat” când, nu tocmai pregãtiþi, erau examinaþi la ore. Dupã raidul (cam excentric...) de la
Întreprinderea de Conductori Electrici Emailaþi (dar
ºi acolo va fi fost exemplu, dupã cum îl cunoaºtem ºi
dupã cum indicã horoscopul), a fost profesor în înþelesul propriu al cuvântului, lucru de care, de altfel,
trebuie sã vorbim ºi în timp prezent. În perioada
1977-1979, a fost bibliotecar (profesor de lecturã), pro-
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fesor suplinitor, director educativ la Grupul ªcolar al
Ministerului Industriei Uºoare Baia Mare. Între anii
1979-1985, a fost instructor al Clubului studenþesc de
la Institutul de Învãþãmânt Superior Baia Mare, apoi
(1985-1988) instructor cultural la Consiliul Judeþean al
Sindicatelor, iar în 1988-1990 – instructor cultural la
Comitetul de Culturã ºi Educaþie Socialistã a Judeþului Maramureº. Scurt timp (1990-1992), este director
al Bibliotecii Judeþene Maramureº, la care va reveni
peste câþiva ani, definitiv. În 1998-1999 este Decan al
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” Arad, Filiala
Baia Mare, iar în anii 1996-2001 este director de strategie la S.C. Izoterom S.R.L. Baia Mare. Din anul 2001,
este din nou director al Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” Baia Mare, unde, bineînþeles, are ºi o activitate
de îndrumare. Un profesor.
Fundalul a toate îl face nuanþa de ansamblu a
anului saturnian al naºterii. Culoarea de plumb a
meditaþiei. Particularitatea materiei cenuºii. Teodor
Ardelean este UN FILOSOF. Nu atât pentru cã prima
lui pregãtire superioarã este filosofia, ci mai ales
pentru cã dã atenþie oricãrui lucru ºi merge pânã unde
poate da ºi soluþia. Se gândeºte la românii din afara
graniþelor Þãrii, care, fãrã lecturã în limba maternã,
riscã sã-ºi piardã, în douã-trei generaþii, identitatea de
români, ºi le duce cãrþi, ºi le înfiinþeazã biblioteci, ºi le
editeazã o revistã de culturã. Profesorul de filosofie
dã sugestii de remediere ºi dacã, din vina constructorului, apa se adunã pe balcoanele bibliotecii sau
picurã din tavan. Guvernanþii impun (în mod curent)
reduceri de personal. Directorul vine ºi zice: „Nu mai
pot dormi. Toatã noaptea mã gândesc cum sã fac.”
ªi..., filosofic, de când e la conducere, nimeni n-a
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trebuit sã plece din instituþie altfel decât prin pensionare sau din propria dorinþã. Face ºi politicã – un
fel de filosofie practicã (ºi are simþ pragmatic) pentru
cã trebuie o lege bunã pentru biblioteci ºi pentru cã
trebuie bani pentru biblioteci. În preajma alegerilor
locale dintr-un an, taximetriºtii ziceau: „Votãm Tedi”,
pentru cã „Tedi” va repara drumurile care duc la
Bibliotecã, iar în Baia Mare toate strãzile duc la
Bibliotecã.
ªi unde-i meritul, dacã toate astea vin de la
Mercur, de la Jupiter, de la Saturn...? Pãi meritul stã în
direcþia pe care a ales-o. Cã Mercur e ºi protectorul
hoþilor, Jupiter cedeazã uºor lenei, e ºi ipocrit, suferã
ºi de suficienþã, Saturn vânturã pesimism ºi abandon.
Libertatea omului e de la Dumnezeu. ªi ceasul
planetelor de El e pornit. Astfel încât totul sã poatã
duce spre merit. Care, când zici Teodor Ardelean,
apare în naos de lecturã, hambare de cãrþi, flux neîntrerupt de informare. Ceva dacic ºi roman la un loc.
Un român.
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Acest mic volum, supliment, de fapt, al revistei
„Bibliotheca septentrionalis”, a trecut , de la ideea de
a fi, prin pericolul de a nu fi. Dar auzindu-se aceasta,
s-a pornit cãtre noi galop de Pegaºi ºi a început sã se
aºeze filã peste filã, cu rânduri scrise cu peniþele
muiate direct în Hippocrene. Valoarea intervenþiei lor
nu are de-a face cu numãrul (non numero, sed pondere).
Vã mulþumim, Preasfinþite Pãrinte Iustin,
Vã mulþumim, Pegaºi numiþi Mugur Voloº,
Echim Vancea, Al. Florin Þene, Nicolae Teremtuº,
Timea Szabo, Cristina Surduc, Pavel Suian, pr.
Nicolae Stoia, Nicolae Scheianu, Nicolae Sabãu,
Dumitru Rus, George Roca, Florian Roatiº, Cristian
Popovici, Doina Popa, Sergiu Pop, Elisabeta Pop, Diana
Pop, Andreea Pop, Mihaela Piþiº, Carmen Neacºu,
Gheorghe Moldovan, Nicoarã Mihali, Ioana Lucãcel,
Iuliana Komornyik, Valer Hossu, Sãluc Horvat,
Dragoº Hojda, Andrea Gyurko, Stelian Gomboº,
Vasile Giurgi, Ilie Gherheº, Romulus Fica, Ioana
Dragotã, Alexandra Dinu, Mircea Criºan, Constantin
Corniþã, Gavril Ciuban, Cãtãlin Cherecheº, Cristina
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Chende, Rebeca Cernamorenco, Florica Bud, Ion M.
Botoº, Daniela Cecilia Bogdan, Vasile Baciu, Amelia
Baciu,
Mulþumim, Firuþa ªomcutean, pentru eleganþa
ruptã din propria eleganþã ºi dãruitã acestor pagini,
Mulþumim pentru complicitate, pr. dr. Cristian
ªtefan, Liana Pop, Daniela Pop, Alina Lemnean, Radu
Horvat, Maria Gârbe, Dorina Cadar, Laviniu Horaþiu
Ardelean.

MULÞI ªI BUNI ANI,
Domnule Director!
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