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Un dascăl 
 
 
În anul acesta, în data de 3 iulie, distinsa doamnă 

Terezia (Lia) Bolchiş-Tătaru a împlinit frumoasa vârstă de 
75 de ani. Era frumos să fie printre noi, în locurile pline de 
isorie ale satului Săcălăşeni din Ţara Chioarului, de unde 
afirma cu mândrie că se trage „de neam”. Este fiica 
preotului Gheorghe Bolchiş şi a învăţătoarei Valeria 
Costin. Bunicii ei proveneau din familia Radu (1435), cea 
mai veche familie din Chioar. Şi satul stămoşilor săi are 
anul acesta venerabila vârsta de 605 ani (1405).  

Profesoara Tătaru, cum este cunoscută în ţinutul 
nostru, s-a afirmat prin activitatea sa didactică, dar şi prin 
activitatea sa de scriitoare şi prin cercetarea sa ştiinţică în 
domeniul ştiinţelor naturale. Lucrările sale ştiinţifice sunt 
şi reflectă solida pregătire universitară şi preocupările sale 
practice de cercetare după modelul mentorului său, prof. 
Alexandru Borza de la Cluj. Sunt numeroase semnalări în 
presa locală despre acţiunile sale de cunoastere a naturii şi 
de cercetare sub aspect inedit a florei locale. Rodul acestor 
cercetări sunt cărţile: Baia Mare, ghid turistic, 1967, 
Ocrotirea naturii în Maramureş, 1970 şi Monumente ale 
naturii din Maramureş, 1976. În acelaşi an, a plecat din 
România, stabilindu-se în Germania, unde a lucrat ca 
botanist la Übersee-Museum din Bremen, apoi s-a mutat 
în Augsburg, landul Bavaria. Cartea care o individualizează 
în lumea cercetării florei româneşti este Terminologia 
botanică creştină la poporul român, din 1993.  

 
Prof. dr. Vasile RADU, 
Săcălăşeni, 1 iulie 2010 
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Schiţă pentru un portret 
 

 
 „Viaţa-mi e prea scurtă / să pot cuprinde toate / ce'n 
inimă le văd!” mărturisea cândva Teresia B. Tătaru, într-o 
poezie scrisă la maturitate, în 1986, după ce cunoscuse deja 
drama exilului, începută în 1976, când părăsea România cu 
destinaţia R.F.G. 

 Sinceritatea acestui mesaj desigur că ar putea fi 
generalizată la orice persoană trecută prin viaţă şi ajunsă la 
anii senectuţii, indiferent ce formă îmbracă aceste gânduri, ele 
căpătând conotaţii speciale poate doar la cei care au, dincolo 
de experienţa comună tuturor, harul povestirii, har pe care 
Dumnezeu, în nemărginita lui mărinime, i l-a dăruit Doamnei 
Tătaru, cu toată dragostea, iubire pe care autoarea a transmis-
o prin fiecare dintre cărţile sale. Elaborate cu foarte multă grijă, 
care nu lasă să răzbată nici o eventuală latură boemă şi nici 
experimentele atât de sofisticate ale stilului postmodernist, 
chiar dacă romanele au anumite influenţe ale acestui curent 
literar, volumele sale vin, în peisajul literar românesc cu un aer 
aparte care păstrează echilibrul perfect dintre latura 
beletristică pe de-o parte şi cea documentar-ştiinţifică pe de 
alta, aspect care ne reaminteşte că Teresia B. Tătaru a 
profesat, până în 1987, atât în România cât şi în Germania, o 
meserie pur ştiinţifică: cea de profesoară de biologie, timp de 
20 de ani în România şi cea de  cercetătoare în în acelaşi 
domeniu în Germania.  
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 Cunoscându-i în linii mari activitatea ştiinţifică şi 
literară, dar mai ales publicistica în care predomină pledoariile 
pentru credinţă, desigur că toţi cei ce o cunosc mai bine şi ştiu 
că provine dintr-o familie de preot greco-catolic, se pot întreba 
cum a reuşit, de-a lungul vieţii, să păstreze armonia perfectă a 
celor două planuri: ştiinţific, unde, ca profesoară credincioasă, 
a trebuit să demonstreze mereu că omul se trage din maimuţă  
şi cel artistic în care, dincolo de atmosfera boemă spre care te 
împinge situaţia vrând-nevrând, mai trebuie să rezişti calm şi 
în lupta de orgolii nemăsurate care îi ambiţionează, e drept, pe 
cei talentaţi, să iasă în evidenţă mereu, dând deseori în lături 
pe cei mai puţini incisivi, chiar dacă şi talentul lor e vizibil. 
Pendularea continuă între aceste două domenii atât de diferite 
prin însăşi structura lor, nu a fost însă deloc întâmplătoare, 
dacă ne gândim la una dintre mărturisirele autoarei, pe care o 
face aproape la fiecare lansare de carte, fiind o obsesie care 
probabil îi dă mereu un prilej de introspecţie: „ când am ajuns 
singură să îmi dau seama cam pe ce linie ar trebui să o apuc, 
a venit asupra noastră barda plină de sânge criminal a 
«regimului socialist» care a tăiat nu numai aripi, ce atunci 
încercau a se deschide, ci şi talente de mare valoare naţională 
şi umană. Aşa deci mi-au fost retezate şi mi aripile încă mult 
prea tinere, dar nu inconştiente în a-şi da seama de ce se 
întâmplă. Şi cum «măreţele realizări» nu le puteam cânta, m-
am retras în ştiinţă, crezând că gâza este hexapodă, peste tot 
în lume ...,dar ce naivă am fost să pot să cred una ca asta! 
Peste tot în lume, gâza a fost şi a rămas hexapodă, în afară 
de Moscova şi ţările satelite, căci dacă cel mai mare şi mai 
mare generalissim al lumii, care a condus spre victorie poporul 
sovietic împotriva fascismului german, s-a găsit să spună, că 
gâza are, trebuie să aibă, zece, douăsprezece, ba chiar 
treisprezece picioare, în loc de şase, atunci o armată de 
trepăduşi, în „Pravda” sovietică iar la noi în „Scânteia” 
socialistă, se grăbeau să «producă» o asemenea gâză 
sovieto-comunistă, care nu exista decât în marea Uniune 
Sovietică unde totul era posibil...” Meditaţia pe marginea 
acestui adevăr al realităţilor comuniste, spus acum, după 
căderea Cortinei de Fier, când uitarea se aşează peste 
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amintiri cu o pâclă tot mai deasă şi de nepătruns, poate părea 
ceva ce ţine de fabulos pentru tânăra generaţie, dar dramatică 
pentru cei ce au trăit acele vremuri pe care autoarea le redă 
fidel, cu rare accente de revoltă care nu sunt însă atât de 
pătimaşe încât să contorsioneze adevărul, în special în 
romanul Restituiri şi în cele două volume memorialistice: Anii 
noştri de şcoală. Sovietizarea-1948-1956 şi Liceu, cimitir al 
tinereţii mele ..., volume care marchează cel mai bine acea 
sinceritate debordantă a Teresei B.Tătaru care nu a 
abandonat niciodată lupta pentru adevăr, încercând, ca 
profesoară, să canalizeze atenţia tinerilor spre ocrotirea naturii 
şi nu spre adevăruri biologice mai mult sau mai puţin 
verificabile şi să-şi manifeste, concomitent, talentul literar, la 
Cenaclul Nord al oraşului Baia Mare, iar după plecarea din 
ţară, la cenaclul Apoziţia din München, toate preocupările 
literare fiind fructificate nu doar articole în presa românească 
şi germană, ci şi în volumele de beletristică şi istorie destinate 
adulţilor precum şi în minunatele cărţi pentru copii care, 
dincolo de efectul moralizator şi educativ, cuceresc şi pe cei 
mari prin gingăşia cu care autoarea se apleacă asupra lumii 
celor mici.  

 Manifestate în cele două direcţii care i-au marcat 
cariera: ştiinţa, unde pe lângă activitatea propriu-zisă s-a 
remarcat prin trei volume deosebite: Terminologia botanică 
creştină la poporul român, Floarea de piatră (poveşti ecologice 
creştine), Legende botanice creştine româneşti şi literatura, 
preocupările hunedorencei care este, prin adopţie, 
băimăreană şi, prin forţa împrejurărilor, nemţoaică vădesc un 
singur lucru care nu ţine nici de un intelectualism sofisticat şi 
nici de un cosmopolitism orgolios: că, până la cei 75 de ani 
atinşi în 3 iulie 2010,  şi-a împlinit menirea pe care fiecare 
dintre noi, ca unelte ale lui Dumnezeu, suntem datori ca, prin 
talanţii ce ni se oferă, să sfinţim locurile care ne sunt hărăzite 
în viaţă.  

                                                     Antoaneta TURDA 
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A. REPERE  BIOGRAFICE 
 
 

 Scriitoarea şi botanista Teresia B. Tătaru s-a născut la 3 
iulie 1935, în Silvaşu de Sus, judeţul Hunedoara. Numele la 
naştere: Teresia Cecilia Bolchiş. 

 Şcoala primară a făcut-o în Boineşti (Ţara Oaşului), 
clasa I de gimnaziu, la Baia Mare (1945-1946). În perioada 
1946-1952, a urmat cursurile Liceului „Doamna Stanca” din 
Satu Mare, devenit, apoi, Liceul de Fete Român. 

 Este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Naturale-Chimie 
a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj (1952-1956).  

 A fost profesoară la şcolile din Tămădău (Bucureşti), 
Tăuţi Măgherăuş (Maramureş) şi Baia Mare. A deţinut funcţia 
de director adjunct, a condus practica pedagogică a studenţilor 
de la Facultatea de Ştiinţe Naturale – Biologie a Institutului 
pedagogic din Baia Mare, a realizat numeroase inspecţii 
speciale pentru cadrele didactice. 

 În anul 1976, părăseşte România şi se stabileşte în 
Germania, unde lucrează ca botanist la Übersee Museum în 
Bremen şi la Grădina Botanică şi Muzeul din Augsburg. 
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 Participă la numeroase conferinţe naţionale şi 
internaţionale pe teme privind ocrotirea naturii şi geo-botanica, 
publicând şi lucrări în domeniu.  

 Debutează în anul 1969, în suplimentul Maramureş al 
ziarului local Pentru socialism, cu schiţa Lumini sângerii. Pe 
plan naţional, a debutat tot în 1969, în revista de turism 
România pitorească.  

 Colaborări la: Nord, Archeus, Pro Unione, Graiul 
Maramureşului, Glasul Maramureşului, Informaţia zilei de 
Maramureş (Baia Mare), Provincia Corvina (Hunedoara), 
Viaţa creştină, Cetatea Culturală (Cluj-Napoca), Unirea, 
Cultura creştină (Blaj), Aurora (Oradea), Aradul literar, Viaţa 
de pretutindeni (Arad), Săptămâna müncheneză, Observator 
München, Curentul, Perspective, Apoziţia (München), Lumea 
liberă, Micro-Magazin (New York), Căminul românesc 
(Geneva), Balada (Bonn), Origini (USA). 

 A colaborat la Radio „Europa Liberă”, la emisiunea 
„Tinerama” (1976-1980), sub pseudonimul Mara Mădăleanu, 
la ziarul românilor din Canada, Cuvântul românesc (1977-
1989), sub pseudonimul Cornelia Baltag, apoi, din 1986, sub 
numele real, Teresia B. Tătaru. 

 Membră a Societăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografie 
din România; 
 Membră a Cenaclului literar „Nord” din Baia Mare; 
 Membră a Cercului cultural-artistic „Apoziţia” 
München;  
 Membră LiterArt-XXI, USA; 
 Membră a Asociaţiei Botaniştilor din Schwaben 
(Augsburg);  
 Membră U.C.I.P. – Union Catholique Internationale de 
la Presse; 



Caiet  biobibliografic  aniversar  

 9

 Membră în Colegiul redacţional al revistelor de cultură 
Familia română şi Pro Unione, din Baia Mare şi în Colegiul 
redacţional al revistei Provincia Corvina, din Hunedoara; 
 Preşedinte de onoare al Asociaţiei Educatorilor Catolici 
din judeţul Maramureş (AECJM); 
 Membru activ al Fundaţiei „Pro Unione”, Filiala Baia 
Mare. 

Premii: 
2001 - La Salonul Internaţional de Carte de la Oradea – premiu 
pentru coordonarea lucrării Maramureş - mîndria şi durerea 
noastră; 

2004-2005 - Premiul Asociaţiei LiterArt XXI – Asociaţia 
Internaţională a Scriitorilor Români şi Oamenilor de Artă 
Români cu sediul în Canada şi al revistei Origini – Romanian 
Roots pentru volumul Anii noştri de şcoală. Sovietizarea 
1948-1956; 

2007 – Premiul special pentru Proză scurtă în Limba Română 
pentru povestirea Desigur, nu era decât vântul, la Concursul 
Internaţional „Poesie, Prosa e Arti figurrative” al Academiei 
Internaţionale „Il Convivio” din Sicilia; 

 
 
 

Confesiunile unei scriitoare... 
 
 

 Am copilărit în Ţara Oaşului, în Boineşti şi Trip unde m-am 
şi căsătorit, sate ce apar în schiţele mele literare sau în 
memorialistica documentară. 
 Am făcut şcoala primară în Boineşti, în timpul ocupaţiei 
ungureşti, 1940-1944, liceul la Satu-Mare, la „Doamna Stanca” – 
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1945-1952, şcoală căreia tovarăşii i-au zis: „Liceul de Fete 
Român”, iar Facultatea de Ştiinţe Naturale – Chimie la Cluj, 1952-
1956, la Universitatea „Victor Babeş”, devenită după 1956 (după 
revoluţia anticomunistă din Ungaria, octombrie 1956) Universitatea 
Babeş-Bolyai”. M-am retras în ştiinţă, refugiindu-mă din faţa 
„realismului socialist” şi a „artei cu tendinţă”, a „marilor 
realizări” comuniste, abandonând literatura timp de 20 de ani, deşi 
din copilăria mea mi-am dorit să mă fac... „să spun poveşti!” 
 La sfârşitul anilor ’60, în uşoara perioadă de liberalizare, 
mi-am făcut ucenicia literară în „atelierul de creaţie” al Cenaclului 
literar „Nord” din Baia Mare (unde ne înfiinţam şi desfiinţam 
reciproc, după legile exigenţei literare). 
 Am debutat în 1969, cu schiţa „Lumini sângerii”, în 
suplimentul „Maramureş” al ziarului local, „Pentru socialism”. Am 
continuat să public în presa locală şi în „Pagini Maramureşene” 
(colecţie care a purtat şi alte titluri), colecţie anuală, de poezie şi 
proză, a Casei Creaţiei Populare, din cadrul Comitetului pentru 
Cultură şi Artă (mai târziu, cred că din a doua jumătate a anilor ’70, 
s-a numit „pentru Cultură şi Educaţie Socialistă”). Pe plan naţional 
am debutat tot în 1969, în revista de turism „România pitorească”. 
 Am lucrat în învăţământ, în România, 20 de ani. 
 Am deţinut şi o mulţime de funcţii în şcoală, director 
adjunct, pionieri, sindicat, Societatea de Ştiinţe Naturale-Geografie, 
cercuri pedagogice. Timp de 14 ani am condus practica pedagogică 
a studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Naturale – Biologie a 
Institutului Pedagogic din Baia Mare. Am făcut şi multe inspecţii 
speciale pentru cadrele didactice înscrise la examenul de definitivat 
sau de grade didactice (toate „funcţiile” astea, fără valoare pentru 
sufletul şi creaţia mea). 
 Am ţinut conferinţe, în cadrul Casei de Cultură, pe tema 
protecţiei mediului şi de călătorii, după cele efectuate în ţară, cu 
Taberele de Geobotanică, în Moldova, Banat, Maramureş, Munţii 
Apuseni, apoi cu motonava „Olteniţa” pe Dunăre, cu Societatea de 
Ştiinţe Naturale – Geografie, în Iugoslavia, Ungaria, cu autocarul, 
Cehoslovacia, Polonia (astea mă interesau!). 
 Neglijând interdicţiile tovărăşeşti, la începutul anilor ’70, 
am început să ne interesăm mai îndeaproape de protecţia mediului şi 
mai ales de ocrotirea naturii maramureşene. În ce mă priveşte, cu 
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tertipuri şi „motive” reuşeam să mă eschivez de la educaţia 
tovărăşească (de la cea ateistă, oricum) şi să-mi iau câte o 
săptămână liberă, mai ales în perioada de primăvară-vară, mai-
iunie, când plantele sunt în floare, şi să „facem teren” de la noi 
putere, în căutare de rarităţi floristice, monumente ale naturii. Aşa 
am început să cutreierăm Munţii Maramureşului, Pietrosul Rodnei, 
Munţii Oaş, Gutâi, Ţibleş (Cibleş). Rezultatul a fost prima lucrare 
monografie: „Monumente ale naturii din Maramureş” (Editura 
Sport-Turism, Bucureşti, 1976), autori Ioan Nădişan, Elvira Gabor, 
T. B. Tătaru, Vasile Mareş (ing. silvic). Era a doua lucrare, atunci, 
de acest fel pe ţară, prima fiind publicată înaintea noastră, de 
colegii de la Suceava, judeţul nostru vecin. Aşa a fost prezentată 
cartea de TV, în martie 1976, când i-am făcut lansarea, cu mult 
interes de public, la librăria „Şuta” (cum se numea neoficial în oraş, 
după sufletiştii librari, soţii Şuta) din Centrul nou, pe atunci unica 
librărie din oraş (papetării mai erau câteva). Oficial, după ce un 
timp a fost „Cartea rusă”, se numea Librăria „Cartea românească”. 
 Ani la rând am participat la „acţiunea de culturalizare a 
maselor”, sarcină esenţială, trasată de partid, pentru cadrele 
didactice. Sufletiştii din Maramureş (oameni de cultură, presa) au 
organizat ceva care să ne placă şi nouă, „propagandiştilor” şi 
ţăranilor, obligaţi să ne asculte aşa-numitul „Almanah cultural”, la 
care luau parte cinci, şase, şapte „conferenţiari” pe diverse teme. 
Primul cuvânt i se acorda tovarăşului (care putea fi şi un coleg de-al 
nostru, profesor de istorie), care făcea cunoscută auditorului politica 
partidului şi măreţele lui realizări, „traduse în viaţă” în satul în care 
mergeam. Conform „preţioaselor îndrumări”, trebuia să-i urmeze 
„educaţia ateistă”, în cadrul căreia profesorul de biologie avea 
„sarcina” să convingă despre originea omului din maimuţă. Doar că 
noi toţi aceşti sufletişti obligaţi la activitate culturală eram mai mult 
sau mai puţin convinşi de teoriile lui Darwin; în afară de asta se 
găseau destule teme de dezbătut, mult mai atractive, inclusiv pentru 
colegii de specialitate, filozofie, aşa încât, ne alcătuiam noi 
„Almanahul” după „durerile” inimii noastre, ceea ce-i satisfăcea şi 
pe sătenii obligaţi să participe duminica după amiază la Căminul 
cultural. Aşa, eu n-am prezentat niciodată tema indicată de partidul 
„iubit părinte”, ci despre ocrotirea naturii şi protecţia mediului. 
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Întotdeauna mi-am însoţit expunerea de imagini, peisaje, animale şi 
flori, ceea ce ne plăcea reciproc. […]. 
 La finele lui iulie, 1976, am plecat în Occident, cu o viză 
turistică pentru Austria, cu fiica mea, Sanda-Maria (n. 1958) şi cu 
fiul meu Mihai-Ovidiu (n. 1957) ca şofer, „uitând” a ne mai 
reîntoarce la „fericirea” socialistă a „anilor lumină!” Soţul meu, 
Mihai Tătaru (căsăt. în 1956), inginer constructor, nu ne-a urmat 
(un capitol complicat de sănătate şi destin). 
 În Germania Federală am obţinut statutul de „refugiat 
politic”, pentru tovarăşi – „fugiţi”, „trădători de patrie” etc. După 
cinci ani, ni s-a acordat cetăţenia germană. Ca refugiaţi politic = 
duşmani ai regimului comunist, ceea ce am fost şi am rămas, nu ne-
am mai văzut ţara până după revoluţia din decembrie 1989 şi nu mai 
aveam speranţa să o mai revedem vreodată! […]. 
 Odată ajunsă în Occident, am căutat să recuperez ceva din 
anii răpiţi de communism, când nu puteam „cânta” „măreţele 
realizări”. Am colaborat la Radio Europa Liberă, emisiunea 
„Tinerama” din 1976-1980, sub pseudonimul Mara Mădăleanu. Am 
colaborat mulţi ani, de prin 1977-1989, la cel mai mare ziar al 
românilor din exil, „Cuvântul românesc” din Canada, la început sub 
pseudonimul Cornelia Baltag, apoi Teresia B. Tătaru. 
 Colaborări la: Săptămâna müncheneză, Observator 
München, Curentul, Perspective, revista Apoziţia (München), Lumea 
liberă (New York), Căminul românesc (Geneva), Balada (Bonn), 
Origini (S.U.A.). În ţară, Viaţa creştină (Cluj), Unirea şi Cultura 
creştină (Blaj), Provincia Corvina (Hunedoara), Aurora (Oradea), 
Aradul literar şi Viaţa de pretutindeni (Arad) şi în presa băimăreană 
Pro Unione, Archeus, Graiul şi Glasul Maramureşului, Informaţia 
Zilei de Maramureş. […]. 
 Membră a Cercului cultural-artistic „Apoziţia” München; 
Membră LiterArt XXI, USA; Membră a Asociaţiei Botaniştilor din 
Schwaben, Augsburg; Membră UCIP – Union Catholique 
Internationale de la Presse; Preşedinte de onoare al Asociaţiei 
Educatorilor Catolici din judeţul Maramureş (AECJM); Membră în 
Colegiul redacţional al revistei de cultură „Pro Unione”, Baia 
Mare; Membră în Colegiul redacţional al revistei „Nova Provincia 
Corvina”, Hunedoara. 
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 În Germania, după ce am învăţat limba, la Göthe Institut, 
am lucrat patru ani Übersee Museum în Bremen, ca botanistă, la 
cartarea florei şi vegetaţiei din regiune, pentru lucrarea ce era în 
pregătire în anii ’80, „Flora Europei Centrale”, apoi patru ani în 
Augsburg, la Grădina Botanică şi Muzeu în aceeaşi calitate. Am 
publicat două lucrări ştiinţifice, de botanică, în germană, şi sunt 
citată coautoare la lucrarea „Flora von Augsburg”, 1986. 
 Din 1987, am încheiat alergarea pe două piste: botanică şi 
condei. Am depus botanica, angajându-mă într-o altă sferă de 
muncă ce mi-a oferit timp liber pentru condei. De la această dată au 
început să-mi apară cărţile. Înainte de asta, am publicat doar 
articole în revistele din exil. 
 Două maxime îmi sunt îndrumare şi model: „Ad majorem 
Dei gloriam” (Sf. Ignaţiu de Loyola) (Spre mai mare mărirea lui 
Dumnezeu) şi „Eu nu sunt decât o unealtă în mâna lui Dumnezeu” 
(Mutter Tereza de Calcutta). 
 Îndreptar moral de conduită: Poruncile şi legile lui 
Dumnezeu: să nu furi, să nu curveşti, să nu ucizi, să-ţi iubeşti 
părinţii, să-L iubeşti pe Dumnezeu şi pe aproapele tău, să cinsteşti 
ziua duminicii, să nu râvneşti la ce-i al altuia, să nu minţeşti, să nu 
te îmbeţi, să fii cumpătat, să nu fii lacom, să ajuţi pe cei în nevoi etc. 
etc., legi ce niciodată nu dau greş! Doamne ajută! 
 
 (Dârţu, Constantin Toni.  Personalităţi române şi faptele lor : 
1950-2000. Vol. 29.  Iaşi : Editura Panfilius, 2008, p. 254-266). 
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VOLUME: 

  Baia Mare : Ghid turistic / Text: 
prof. Terezia Tătaru ; Fotografii: Iuliu Pop.  
[Baia Mare, 1967].  23 p. : foto. 

  Comoara pierdută : Povestiri 
albe, negre, gri, albastre. [Cuvânt 
înainte de Radu Bărbulescu].  München : 
Editura Ion Dumitru, 1987.  182 p. 

 Ediţia a 2-a. [Postfaţă de Mihai 
Olos].  Cluj Napoca : Viaţa Creştină, 1997.  
160 p. 

 [Ediţia a 3-a]. [Postfaţă de Ioan Iancu].  [Norcross 
(S.U.A.) : Criterion Publishing, 2004].  201 p. 
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  Maramureşul, leagăn românesc.  Bruxelles : Editura 
Nistru, 1989.  60 p. : 6 h. 

  Terminologia botanică creştină la poporul roman 
: studiu etnobotanic : Omagiu profesorului Alexandru 
Borza.  Augsburg : Gesamtherstellung Missionsdruckerei, 1993.  
262 p. : il. 

  Floarea de piatră : [Poveşti].  Baia Mare : Gutinul, 
1997.  100 p. : il. 

  Liceu, - cimitir al tinereţii mele : Sovietizarea 
învăţământului românesc 1946-1952. Vol. 1.  Baia 
Mare : Gutinul, 1998.  244 p.  
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  Amintiri silvăşene din Ţara Haţegului : 
Portretul unui sat haţegan din anii ’30.  Timişoara : 
Signata, 2001.  120 p. : il. 

  Anii noştri de şcoală : Sovietizarea 1948-1956. 
Vol. 2.  Norcross : Criterion Publishing, 2004.  380 p. 

  Lacrimarium : poeme.  Hunedoara : Biblioteca 
„Provincia Corvina”, 2005. 

  Măriuca : roman.  Baia Mare : Gutinul, 2005.  290 p. 
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  Maramureş - mândria şi 
durerea noastră : culegere de 
studii şi comentarii despre 
realităţi, fapte şi documente 
mai puţin cunoscute. Vol. 3.  Baia 
Mare : Gutinul, 2007.  386 p. : il.  

 

 

 
 

  Calendarul naturii pentru Pimpinell şi 
Pimpinella, pentru toţi copiii lumii : valabil pentru 
fiecare an, iar cu mici diferenţe, pentru oricare 
regiune din zona temperată.  Baia Mare : Gutinul, 2008.  
64 p. : il. parţial color. 

  Găina cea neascultătoare : o poveste 
adevărată. [Grafică de] Mihaela Florentina Ganţa.  Baia 
Mare : Editura Surorilor Lauretane, 2008.  12 p. : il. color. 
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  Restituiri : roman.   

Bucureşti : Criterion Publishing, 2008.  
263 p. 

 

 

 

 

 

 

 

  Nemaipomenita vizită a lui PIMPINELL şi 
PIMPINELLA cu zâna CITRINA la unchiul 
PORTOCAL.  Baia Mare : Editura Casei Corpului Didactic 
„Maria Montessori”, 2009.  31 p. : il. color. 
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VOLUME ÎN COLABORARE: 

 

Ocrotirea naturii în Maramureş / [Text: Terezia Tătaru, Ioan 
Nădişan ; Fotografii: C-tin Chiculiţă, Ioan Nădişan, Iuliu Pop ; 
Macheta: Ilie Cămărăşan].  [Baia Mare, 1970].  [16 p. : foto]. 

Monumente ale naturii din Maramureş / Ioan Nădişan, Elvira 
Gabor, Terezia Tătaru, Vasile Mareş.  Bucureşti : Sport-Turism, 
1976.  159 p. 

Ieşirea la lumină : Carte de rugăciuni pentru credincioşii 
Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolici) / [Terezia B. 
Tătaru, ing. Victor Bolchiş].  Augsburg, 1991.  192 p. : il.   

 Ediţia a 2-a.  Varşovia, 1997.  

Legende botanice creştine româneşti / Dr.Constantin 
Drăgulescu, Teresia B. Tătaru ; [Prefaţă de] Gheorghe Susa.  Baia 
Mare : Gutinul, 1998.  119 p. : il. 

 

 

ALTE RESPONSABILITĂŢI: 

 

Flora von Augsburg : Nachtrag / Fritz Hiemayer ; Mitarbeiter 
des Augsburger botanischen Arbeitskreises [...], Frau Terezia 
Tataru und [...].  1984. 

Biotoppflege im Augsburger Stadtgebiet, 1986 : Projectbericht 
– Amt für Umweltschutz und Grünordnung / Verandtwortlich: 
Kurt R. Schmidt ; Bearbeitung: Terezia Tataru.  Augsburg, 1987. 
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Apariţiile şi mesajul Sfintei Fecioare de Lourdes / Editat de 
Teresia B. Tătaru.  Baia Mare : Parohia română unită (greco-
catolică) „Buna Vestire”. Diecesa de Maramureş, 2003. 

Maramureş - mândria şi durerea noastră : culegere de studii 
şi comentarii despre realităţi, fapte şi documente mai puţin 
cunoscute / Geol. Vasile Bologa, dr. Victor baron de Coroianu, 
prof.dr. Ion Iacoş,....; Ediţie coordonată de prof. Teresia B. 
Tătaru. Vol. 1-2.  Baia Mare : Gutinul, 2001. 

 

 

 SCRIERI ÎN VOLUME: 

 
Neîmplinite statui... : [proză scurtă].  În: Pagini maramureşene 
(1969).  Baia Mare : Casa Creaţiei Populare Maramureş, 1970, p. 
97-99. 

Un semn către lună : [proză scurtă].  În: Azururi.  Baia Mare, 
1971, p. 110-116. 

Piatra : [proză scurtă].  În: Nord statornic.  Baia Mare, 1973, p. 
226-228. 

Sacii : [proză scurtă].  În: Nord statornic.  Baia Mare, 1973, p. 
220-225. 

Der Dank eines Gemeindemitgliedes.  În: 100 Jahre 
Katholische Kirchengemeinde Delmenhorst 1879-1979.  
Delmenhorst, 1979, p. 95-96. 

Aus der Zeit als...  În: Zuagroaste : Rumänische Prosa aus 
München und Bayern : [antologie].  München : VRB, 1995, 
Seite 153. (Deutsche Übersetzung von Sanda-Maria Tătaru-
Schneider). 
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Der Alte Ariton.  În: Zuagroaste : Rumänische Prosa aus 
München und Bayern : [antologie].  München : VRB, 1995, 
Seite 159-176. (Deutsche Übersetzung von Sanda-Maria Tătaru-
Schneider). 

Mit der Selben Münze.  În: Zuagroaste : Rumänische Prosa 
aus München und Bayern : [antologie].  München : VRB, 
1995, Seite 156. (Deutsche Übersetzung von Sanda-Maria 
Tătaru-Schneider). 

Bocet : [poezie].  În: Antologie de poezie : Oglinda literară 
2000-2007 / ed. îngrij. de Laurian Stănchescu.  Bucureşti : Do-
MinoR, 2008, p. 67-68. 

Alexandru Borza – ctitorul Rezervaţiei Pietrosu Mare.  În: De 
la Pietrosu Mare la Parcul Naţional Munţii Rodnei 
Rezervaţie a Biosferei : 75 ani : Lucrările Simpozionului 
aniversar : Borşa, 23 noiembrie 2007.  Baia Mare : Editura 
Universităţii de Nord, 2009, p. 25-43. 

Cîteva gînduri în urma manifestărilor de la Şişeşti, 2007.  În: 
Şişeşti – Vatră străbună. Vol. 4.  Baia Mare : Eurotip, 2009, 
p. 69-72. 

 

 

SCRIERI ÎN PERIODICE: 

 

 Versuri: 

Viaţa mea.  Apoziţia (München), nr. 10-11, 1986-1988, p. 121. 

Martirilor Naţiunii Române...  Micro Magazin (New York), 15, 
aug. 1987, p. 25. 

Gând.  Săptămâna müncheneză, nr. 11, 1988, p. 6. 
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Viaţa mea.  Provincia Corvina (Hunedoara), 9, nr. 35, mart. 2005, 
p. 3. 

Dimensiunea aurie.  Provincia Corvina (Hunedoara), 9, nr. 38, 
iun. 2005, p. 43. 

Poezie ; Viaţa mea.  Graiul Maramureşului, 20, nr. 5570, 12-13 
iul. 2008, p. 5. 

 

 Proză, studii, articole: 

Lumini sîngerii.  Maramureş, aug. 1969, p. 15. 

Gustul vremii.  Maramureş, mai 1971, p. 19. 

Arpegii de vară.  Pentru socialism, 21, nr. 5469, 28 aug. 1971, 
p. 3. 

Rezonanţe.  Pentru socialism, 22, nr. 5647, 25 mart. 1972, p. 3. 

Eram un cristal…  Pentru socialism, 22, nr. 5784, 3 sept. 
1972, p. 2. 

Un singur fir de floare albă.  Nord (Baia Mare), nr. 1-2 (10-
11), 1972, p. 27-28. 

Realităţi şi întrebări.  Cuvântul Românesc (Canada), 3, nr. 27, 
iul. 1978, p. 1. 

A fi „cineva” acasă şi în pribegie.  Cuvântul Românesc 
(Canada), 3, nr. 28, aug. 1978, p. 6. 

A doua generaţie protestează.  Cuvântul Românesc (Canada), 
3, nr. 29, sept. 1978, p. 1. 

Gânduri de Crăciun.  Cuvântul Românesc (Canada), 3, nr. 32, 
dec. 1978, p. 4. 

Întreb…  Cuvântul Românesc (Canada), 3, nr. 32, dec. 1978, 
p. 14. 
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Chemări.  Cuvântul Românesc (Canada), 4, nr. 34, febr. 1979. 

Între piscul Caucazului şi… Luceafăr.  Cuvântul Românesc 
(Canada), 4, nr. 34, febr. 1979. 

Sfinţească-se numele Tău!  Cuvântul Românesc (Canada), 4, 
nr. 35, mart. 1979, p. 6. 

Hristos a înviat!...  Cuvântul Românesc (Canada), 4, nr. 36, 
apr. 1979, p. 11. 

Sovrom-Uraniu.  Cuvântul Românesc (Canada), 5, nr. 46, febr. 
1980. 

Ni se mută ţara.  Cuvântul Românesc (Canada), 5, nr. 54, oct. 
1980, p. 27. 

Elena Ceauşescu calcă din nou în străchini.  Cuvântul 
Românesc (Canada), 6, nr. 57, ian. 1981, p. 27. 

Sufletul poporului nostru a ajuns ciung.  Cuvântul Românesc 
(Canada), 6, nr. 65, sept. 1981, p. 14. 

O „reuşită” comunistă în ziua de Paşti.  Cuvântul Românesc 
(Canada), 8, nr. 85, mai 1983. 

Colecţia „Judeţele Patriei”.  Cuvântul Românesc (Canada), 8, 
nr. 87, iul. 1983, p. 6. 

Corespondenţă din ţară. Greva minerilor de la Baia Borşa.  
Cuvântul Românesc (Canada), 9, nr. 93, ian. 1984, p. 21. 

Un îndreptar bine venit.  Cuvântul Românesc (Canada), 9, nr. 
98, iun. 1984, p. 2. 

Fünf neue Fundorte von Elatine hydropiper L. in Bayern.  
Ber. Bayer. Bot. Ges., 55, 59-62, 30 Dez 1984. 

Folclor creştin : Brâul Maicii Domnului.  Perspective 
(München), 7, nr. 3 (27), ian.-mart. 1985, p. 11-14. 
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Folclor creştin : colinde.  Perspective (München), 7, nr. 30, 
oct.-nov. 1985, p. 25-26. 

Cozile de topor.  Cuvântul Românesc (Canada), 11, nr. 122, 
iun. 1986, p. 3. 

Imnul de declaraţie şi rezistenţă al Bisericii Române Unite.  
Perspective (München), 9, nr. 33, iul.-sept. 1986, p. 11-13. 

Târgul de carte de la Frankfurt/Main.  Cuvântul Românesc 
(Canada), 12, nr. 129, ian. 1987. 

Mărţişorul – un obicei românesc.  Săptămâna müncheneză 
(München), nr. 10, 1987, p. 5, 8-9. 

Gunoiul : Gânduri la un volum: „Comoara pierdută”.  
Lumea Liberă (New York), 1, nr. 2, 15 oct. 1988, p. 21. 

Mă doare mintea de gâlceavă.  Observator (München), nr. 1, 
dec. 1988, p. 19-20. 

Undeva cânta un cuc…  Observator Literar, iun. 1989, p. 13-14. 

Tot ceea ce fac este pentru nefericita mea ţară. Expoziţia lui 
Mihai Olos în Olanda.  Graiul de Duminică, 1, nr. 2, 25 febr. 
1990, p. 1, 2. 

Aseară. [Fragment din volumul „Comoara pierdută”].  Graiul 
Maramureşului, 2, nr. 66-67, 10 mart. 1990, p. 4. 

Pagina neagră a Istoriei naţionale. Falsificarea alegerilor din 
1946.  Observator (München), 3, nr. 2-3 (7-8), apr.-aug. 1990, 
p. 32. 

Apostolatul rugăciunii.  Viaţa Creştină (Cluj-Napoca), 2, nr. 
19 (41), oct. 1991, p. 3. 

La ce ne trebuie Dumnezeu? (I).  Viaţa Creştină (Cluj-
Napoca), 3, nr. 6 (52), mart. 1992, p. 2. 

La ce ne trebuie Dumnezeu? (II).  Viaţa Creştină (Cluj-
Napoca), 3, nr. 13 (59), iul. 1992, p. 3. 
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Întru amintirea lui George Ciorănescu.  Apoziţia (München), 
nr. 14-15, 1992-1994, p. 107-110. 

Un artist practică mesajul evangheliei : Mihai Olos, imagine 
din atelier.  Observator (München), 6-7, nr. 4 (21), nov. 1993-
ian. 1994, p. 20. 

Note de lectură.  Cuvântul Românesc (Canada), sept. 1994, p. 11. 

Gânduri de Crăciun.  Viaţa Creştină (Cluj-Napoca), 5, nr. 24 
(118), dec. 1994, p. 2. 

Atenţie la filmele despre Isus Cristos.  Viaţa Creştină (Cluj-
Napoca), 6, nr. 15 (133), aug. 1995, p. 3. 

Valoarea esteticului.  Unirea (Blaj), ian. 1996, p. 3. 

Prezenţa lui Isus pe drumul vieţii.  Viaţa Creştină (Cluj-
Napoca), 7, nr. 5 (150), apr. 1996, p. 2. 

Un obicei de Sfintele Paşti.  Vatra, 26, nr. 302, mai 1996, p. 
41-42. 

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în Germania, o victorie şi un 
triumf.  Unirea (Blaj), iul. 1996, p. 2. 

A ne căciuli, căciulire.  Căminul românesc (Geneva), nr. 4, 1996, 
p. 12. 

Blăstăm : [povestire].  Archeus (Baia Mare), 3, nr. 1-2 (13-14), 
ian.-febr. 1997, p. 5, 15; Origini (S.U.A.), 3, nr. 29-30, nov.-dec. 
1999, p. 21. 

Cea de-a XII-a întâlnire mondială a tineretului catolic, Paris, 
21-24 aug. 1997.  Unirea (Blaj), 8, nr. 9 (74), sept. 1997, p. 2. 

Colonia de pictură băimăreană.  Archeus (Baia Mare), 1, nr. 2 
(16), oct. 1997, p. 35-39. 

O descoperire importantă.  Unirea (Blaj), nov. 1997, p. 6. 
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Vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în Cuba, 
21-25 ianuarie 1998.  Unirea (Blaj), febr. 1998, p. 2. 

Au bisericile maramureşene de lemn un stil?  Archeus (Baia 
Mare), 2, nr. 1 (18), mart. 1998, p. 12-16. 

Scrisoare deschisă adresată Patriarhului Teoctist.  Căminul 
românesc (Geneva), iun. 1998, p. 8. 

„Trăiască Congresul”.  Origini (S.U.A.), 2, nr. 15-16, sept.-
oct. 1998, p. 6. 

Mai sănătoşi, prin participarea la Sfânta Liturghie.  Unirea 
(Blaj), dec. 1998, p. 3. 

Noi vrem pământ?  Căminul românesc (Geneva), dec. 1998, p. 
13. 

Elogiul caselor de lemn.  Curierul românesc (Bucureşti), 11, 
nr. 1 (144), ian. 1999. 

Casele de lemn.  Archeus (Baia Mare), 3, nr. 1-2 (20-21), apr. 
1999, p. 92-98. 

Negurile albastre.  Pro Unione (Baia Mare), 2, nr. 1 (2), apr. 
1999, p. 56-58. 

Un ambasador îmi vorbeşte de rugăciune!  Unirea (Blaj), apr. 
1999, p. 4. 

Un pătrăţel din viaţa de sertar.  Pro Unione (Baia Mare), 2, nr. 
2, iul. 1999, p. 69-70. 

O simplă întrebare.  Origini (S.U.A.), 3, nr. 25-26, iul.-aug. 
1999, p. 10. 

Umorul la români.  Origini (S.U.A.), 3, nr. 25-26, iul.-aug. 
1999, p. 30. 

Valoarea morţii Preasfinţitului Ioan Suciu.  Viaţa Creştină 
(Cluj), aug. 1999, p. 9. 
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Ziua ofrandei.  Origini (S.U.A.), 3, nr. 27-28, sept.-oct. 1999, 
p. 10. 

In memoriam Vasile Bologa.  Graiul Maramureşului, 12, nr. 
2967, 8-9 ian. 2000, p. 2. 

O poveste cu sarmale.  Origini (S.U.A.), 4, nr. 31-32, ian.-febr. 
2000, p. 13. 

Boicotarea exilului?  Origini (S.U.A.), 4, nr. 33-34, mart.-apr. 
2000, p. 12. 

O vizită ; O poveste cu sarmale.  Archeus (Baia Mare), 4, nr. 
1-2 (24-25), iun. 2000, p. 22-27. 

A greşit Eminescu sau urmaşii lui?  Origini (S.U.A.), 4, nr. 
37-38, iul.-aug. 2000, p. 11. 

Spovedanie.  Pro Unione (Baia Mare), 3, nr. 1-2, aug. 2000, p. 
77-79. 

Progres sau regres?  Origini (S.U.A.), 4, nr. 11-12, nov.-dec. 
2000, p. 26. 

A greşit Eminescu sau urmaşii lui? „De la Nistru pân' la 
Tisa”.  Pro Unione (Baia Mare), 3, nr. 3-4 (7-8), dec. 2000, p. 
41-45. 

D’ale circulaţiei.  „Mici” necazuri în Baia Mare.  Graiul 
Maramureşului, 13, nr. 3279, 16 ian. 2001, p. 1, 5. 

Meditaţie.  Origini (S.U.A.), 5, nr. 1-2 (43-44), ian.-febr. 2001, 
p. 19. 

Cuvântul, Cuvântul...!  Provincia Corvina (Hunedoara), mart. 
2001, nr. 17, p. 2. 

Descalificarea morală a lui Alexandru Ivasiuc.  Archeus, 4, 
nr. 1 (26), mart. 2001, p. 37-39. 

Creştin sunt din leagăn.  Origini (S.U.A.), 5, nr. 3-4 (45-46), 
mart.-apr. 2001, p. 6. 
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Ce facem cu cîinii vagabonzi? Intrarea în Europa.  Graiul 
Maramureşului, 13, nr. 3350, 9 apr. 2001, p. 9. 

Toate fără îndurare.  Provincia Corvina (Hunedoara), nr. 18, 
mai 2001, p. 5. 

Revizuirea literaturii române.  Origini (S.U.A.), 5, nr. 5-6 (47-
48), mai-iun. 2001, p. 7. 

Să ajungi mare ca şi Coşbuc.  Origini (S.U.A.), 5, nr. 7-8 (49-
50), iul.-aug. 2001, p. 19. 

Europa! Europa! Dar, cu ce condiţii?  Origini (S.U.A.), 5, nr. 
9-10, sept.-oct. 2001, p. 7. 

Haina de mireasă.  Origini (S.U.A.), 6, nr. 1-2 (55-56), ian.-
febr. 2002, p. 9. 

Apostolii slavilor, Ciril şi Metodiu.  Provincia Corvina 
(Hunedoara), 6, nr. 23, mai 2002, p. 19. 

„Punct”.  Origini (S.U.A.), 6, nr. 5-6 (59-60), mai-iun. 2002, 
p. 20. 

Maramureş, etimologie.  Pro Unione, 5, nr. 1-2 (13-14), iul. 
2002, p. 67-68. 

Dumnezeu nu bate cu bota.  Origini (S.U.A.), 6, nr. 7-8 (61-
62), iul.-aug. 2002, p. 18. 

O vizită.  Provincia Corvina (Hunedoara), 6, nr. 24, aug. 2002, 
p. 34. 

Memorialul Sighet.  Origini (S.U.A.), 6, nr. 9-10 (63-64), sept.-
oct. 2002, p. 38. 

A îndrăzni să spui adevărul, acum.  Provincia Corvina 
(Hunedoara), 6, nr. 25, oct. 2002, p. 23. 

Cap de lemn.  Origini (S.U.A.), 6, nr. 11-12 (65-66), nov.-dec. 
2002, p. 11. 
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„Să ştiţi că toate se plătesc pe lumea asta”.  Origini (S.U.A.), 
7, nr. 1-2 (67-68), ian.-febr. 2003, p. 26. 

Surpriză românească de Sfintele Sărbători, 2002.  Provincia 
Corvina (Hunedoara), 7, nr. 27, mart. 2003, p. 3-4. 

Stalin şi miciurinismul.  Reflex (Reşiţa), 4, nr. 4-6, apr.-iun. 
2003, p. 29-30. 

„Întâlnire” cu Dimitrie Cantemir.  Observator (München), 
16, nr. 2-3 (60-61), apr.-sept. 2003 ; Pro Unione, 7, nr. 1-2, iun. 
2004, p. 23-26. 

Limba te face să fii ceea ce eşti.  Origini (S.U.A.), 7, nr. 5-6 
(71-72), mai-iun. 2003, p. 17. 

Al cincilea anotimp.  Origini (S.U.A.), 7, nr. 7-8 (73-74), iul.-
aug. 2003, p. 1. 

Gomatch.  Origini (S.U.A.), 7, nr. 9-10 (75-76), sept.-oct. 
2003, p. 8. 

Revedere, după...  Provincia Corvina (Hunedoara), 7, nr. 23, 
oct. 2003, p. 26-27. 

Marele Sadoveanu.  Origini (S.U.A.), 7, nr. 11-12 (77-78), nov.-
dec. 2003, p. 30. 

Vaca Kostroma : Vacile komsomoliste.  Provincia Corvina 
(Hunedoara), 7, nr. 29, dec. 2003, p. 13. 

Câteva cuvinte despre Biserica Română Unită (I-II).  Origini 
(S.U.A.), 8, nr. 1-2-3, ian.-febr.-mart. 2004, p. 16-17; nr. 4-5, 
apr.-mai 2004, p. 81-83. 

Iar penelul cădea... : [fragment din romanul în pregătire 
„Măriuca”].  Graiul Maramureşului, 16, nr. 4216, 14-15 feb. 
2004, p. 3. 

A fi sau a nu fi : Corespondenţă din Germania.  Informaţia 
zilei de Maramureş, 4, nr. 743, 16 mart. 2004, p. 5. 
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Prescurele : (Legendă botanică din Maramureş.  Provincia 
Corvina (Hunedoara), 8, nr. 30, mart. 2004, p. 41. 

Surpriză românească de Sfintele sărbători, 2002.  Provincia 
Corvina (Hunedoara), 8, nr. 30, mart. 2004, p. 3-4. 

De ce vă lăsaţi fraţilor? (I-II).  Informaţia zilei de Maramureş, 
4, nr. 822, 18 iun. 2004, p. 4 ; nr. 823, 19 iun. 2004, p. 4. 

Aici nu agonizează nimeni.  Origini (S.U.A.), 8, nr. 6-7-8, 
iun.-iul.-aug. 2004, p. 81. 

Stimată Doamnă Anda Raicu.  Provincia Corvina 
(Hunedoara), 8, nr. 32, aug. 2004, p. 17. 

Un scurt concediu pe… Malta?  Provincia Corvina (Hunedoara), 
8, nr. 32, aug. 2004, p. 4-6. 

De ce vă lasaţi fraţilor?  Origini (S.U.A.), 8, nr. 9-10 (87-88), 
sept.-oct. 2004, p. 21-22. 

In memoriam.  Origini, nr. 9-10 (87-88), sept.-oct. 2004, supl. 
Ion Şiugariu, vol. 8. 

Biserica Greco-Catolică şi Cavalerii Ioaniţi. „Our Lady of 
Damascus”.  Cultura Creştină (Blaj), 7, nr. 3-4, 2004, p. 155-
191. 

Afară-i frig : Colecţia Terezia Bolchiş-Tătaru.  Memoria 
ethnologica, 5, nr. 14-15, ian.-iun. 2005, p. 1470. 

Îl luăm la răspundere pe Dumnezeu.  Provincia Corvina 
(Hunedoara), 9, nr. 35, mart. 2005, p. 1. 

O rază de soare a fost... : (Fragment) : [proză scurtă].  Nord 
Literar, 3, nr. 4, apr. 2005, p. 8. 

Românul frate cu... gunoiul (I-II).  Informaţia zilei de 
Maramureş, 5, nr. 1140, 30 iun. 2005, p. 4; nr. 1141, 1 iul. 
2005, p. 4. 
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Împărăţia albastră (I) : [proză].  Pro Unione, 8, nr. 1-2, sept. 
2005, p. 183. 

„Pro Unione”, fără niciun adaos, ne reprezintă cel mai bine.  
Pro Unione, 8, nr. 1-2 (21-22), sept. 2005, p. 214. 

Ce vreţi domnilor, cu comunismul…?  Origini (S.U.A.), 9, nr. 
11-12 (101-102), nov.-dec. 2005, p. 10. 

Legi şi reguli tovărăşeşti (I-II).  Informaţia zilei de Maramureş, 
5, nr. 1279, 9 dec. 2005, p. 4; nr. 1280, 10-11 dec. 2005, p. 4. 

Împărăţia albastră (II).  Pro Unione (Baia Mare), 8, nr. 3-4 
(23-24), dec. 2005, p. 134-137. 

Pentru adevărul istoric.  Pro Unione, 8, nr. 3-4 (23-24), dec. 
2005, p. 66-71. 

Rectificare.  Origini (S.U.A.), 10, nr. 1-2-3 (103-104-105), 
ian.-febr.-mart. 2006, p. 85. 

Nu mi-e ruşine că sunt român.  Origini (S.U.A.), 10, nr. 4-5 
(106-107), apr.-mai 2006, p. 15. 

Să mai tacă buruienarii ăştia.  Origini (S.U.A.), 10, nr. 6-7-8 
(108-109-110), iun.-iul.-aug. 2006, p. 5; Nova Provincia 
Corvina (Hunedoara), 10, nr. 41, aug. 2006, p. 22-23. 

Să mai tacă buruienarii ăştia (I-II-III-IV).  Informaţia zilei de 
Maramureş, 6, nr. 1454, 8-9 iul. 2006, p. 4; nr. 1455, 10 iul. 
2006, p. 4; nr. 1375 [1458], 13 iul. 2006, p. 4; nr. 1459, 14 iul. 
2006, p. 4. 

Armata Roşie eliberatoare.  Origini (S.U.A.), 10, nr. 9-10 
(111-112), sept.-oct. 2006, p. 75-79. 

De ce pleacă tinerii din România?  Origini (S.U.A.), 10, nr. 
11-12 (113-114), nov.-dec. 2006, p. 41. 

Jocul pietricelelor : [proză].  Nova Provincia Corvina, 10, nr. 
5, 2006, p. 54-55. 
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Copilărie.  Origini (S.U.A.), 11, nr. 1-2-3 (115-116-117), ian.-
febr.-mart. 2007, p. 39-41. 

Poveste adevărată : Femeia ortodoxă.  Învierea, 18, nr. 12 
(414), 15 iun. 2007, p. 2. 

Desigur, nu era decât vântul.  Nova Provincia Corvina, 11, nr. 
7 (44), iun. 2007, p. 39-41. 

Principii şi instrucţiuni tovărăşeşti moscovite.  Origini 
(S.U.A.), 11, nr. 6-7-8 (120-121-122), iun.-iul.-aug. 2007, p. 5-6. 

Cîteva gînduri în urma manifestărilor de la Şişeşti, 2007.  
Graiul Maramureşului, 19, nr. 5296, 21 aug. 2007, p. 1, 5. 

O pagină din Istoria Bisericii Universale : A investi şi a 
învesti.  Pro Unione, 10, nr. 3 (31), sept. 2007, p. 47-53. 

Ajută Sfântul Anton şi astăzi?  Mesagerul Sfântului Anton 
(Roman), 14, nr. 84, sept.-oct. 2007. 

Al 83-lea papă, papa Conon, de origine dacică.  Pro Unione, 
10, nr. 4 (32), dec. 2007, p. 55-56. 

Întâlnire cu Făt Frumos ; O hotărâre eroică.  Nova Provincia 
Corvina, 11, nr. 9 (46), dec. 2007, p. 37-38. 

Opinii din strana cealaltă.  Graiul Maramureşului, 20, 5413, 9 
ian. 2008, p. 13. 

Prescurele : legendă botanică din Maramureş.  Provincia 
Corvina (Hunedoara), 8, nr. 30, mart. 2008, p. 41. 

A (se) mira, mirare.  Cetatea culturală, 9, seria a III-a, nr. 4 
(76), apr. 2008, p. 79-81. 

Aşa era pe acele vremuri.  Perspective (München), 30, nr. 80, 
mai-sept. 2008, p. 7-10. 

Desigur, nu era decât vântul : [povestire].  Glasul Maramure-
şului, 12, nr. 3425, 12 iul. 2008, p. 6. 
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Pîntru porodicii din Mocira... : Corespondenţă din Germania.  
Graiul Maramureşului, 20, nr. 5585, 30 iul. 2008, p. 13 : foto. 

Maramureş – mândria şi durerea noastră. „Întregirea” 
Maramureşului.  Familia Română, 9, nr. 4 (31), dec. 2008, p. 
14-18. 

Strigăt în pustiu : Pentru un cimitir naţional la Sighet.  Pro 
Unione, 11, nr. 3-4 (35-36), dec. 2008, p. 52-56. 
Florile Paştilor : [proză].  Cetatea Culturală, 10, nr. 4 (88), apr. 
2009, p. 73-74. 

Interferenţa culturilor (I) : Camino de Santiago.  Pro Unione, 
12, nr. 1-2 (37-38), iun. 2009, p. 42-48. 

Stejarul.  Cetatea Culturală, 10, nr. 6 (90), iun. 2009, p. 82-83. 

Ne pierdem identitatea.  Graiul Maramureşului, 21, nr. 5876, 
15 iul. 2009, p. 1, 12. 

Interferenţa culturilor (II).  Pro Unione, 12, nr. 3-4 (39-40), 
dec. 2009, p. 51-55. 

După mărţişor… Badiei : [dedicat lui Corneliu Florea]. Posted 
by Stefan Strajer.  Curentul Internaţional, 28 mai 2010. 
http://curentul.net/tag/corneliu-florea/ 

 

 Recenzii: 

Reflexii la o carte : [Baciu, Mioriţa.  Polenul clipei : poeme.  
Bucureşti : Teora, 1996].  Unirea (Blaj), mai 1997, p. 4. 

„Vâltoarea” un roman „de-o noapte” : [Igna, Radu.  Vâltoarea : 
roman.  Deva : Corvin, 2000].  Provincia Corvin (Hunedoara), 4, 
nr. 23, mai 2002, p. 14-15. 

Păreri despre o carte a Floricăi Bud : [Bud, Florica.  Bărbatul 
care mi-a ucis sufletul într-o joi.  Cluj-Napoca : Dacia, 2005].  
Informaţia zilei de Maramureş, 6, nr. 1408, 16 mai 2006, p. 5. 
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Despre Maramureş, altfel decât am ştiut pînă acum. „Codice 
pentru mileniul următor (o geografie a Maramureşului 
interior)” de Alec Portase : [Portase, Alec.  Codice pentru 
mileniul următor (o geografie a Maramureşului interior.  Baia 
Mare : Editura Maria Montessori, 2006].  Familia Română, 10, nr. 
2-3 (33-34), sept. 2009, p. 112-114. 

 

 

 
INTERVIURI DATE ŞI LUATE: 

 

Ewald, Reinhold.  Călătoria în Cosmos şi trăirea lui Dumnezeu 
sunt două perechi, diferite, de pantofi.  Unirea (Blaj), oct. 1987, 
p. 6. 

Sentimentul naţional este legat de limba pe care o vorbeşti. [a 
consemnat Augustin Cozmuţa].  Graiul Maramureşului, 2, nr. 
111-112, 5 mai 1990, p. 4. 

Cu d-na Teresia B. Tătaru despre „Maramureş, mândria şi 
durerea noastră”. [a consemnat Ştefan Bellu].  Graiul 
Maramureşului, 13, nr. 3271, 6-7 ian. 2001, p. 1, 5. 

După experienţa unui sfert de secol de exil : Scriitoarea 
Teresia B. Tătaru ne îndeamnă: „Readuceţi-l pe Dumnezeu în 
mijlocul vostru” : [Interviu] cu Teresia B. Tătaru realizat de 
Marian Ilea.  Glasul Maramureşului, 5, nr. 1356, 15 sept. 2001, 
p. 2. 

„În Occident sîntem necunoscuţi pe mîna noastră” : Interviu 
prin corespondenţă din Germania cu prozatoarea Teresia B. 
Tătaru. [A consemnat Ion Burnar].  Informaţia zilei de 
Maramureş, 2, nr. 412, 11 febr. 2003, p. 7.  
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Dialoguri în ritm impus: „Literaţii să nu mai facă 
compromisuri precum cei de ieri” - Îi sfătuieşte pe tineri 
prozatoarea Teresia B. Tătaru, din Germania : [Interviu] cu 
prozatoarea Teresia B. Tătaru realizat de Ion Burnar.  
Informaţia zilei de Maramureş, 2, nr. 516, 17 iun. 2003, p. 7. 

Gabriel Stănescu (S.U.A.), Terezia B. Tătaru (Germania), 
despre cărţi şi despre Maramureş : Dialog între două 
continente, găzduit de Informaţia Zilei. [A consemnat Gabriel 
Stănescu] ; Pagină coordonată de Ion Burnar.  Informaţia zilei de 
Maramureş, 5, nr. 996, 11 ian. 2005, p. 5. 

Comunismul mi-a răpit mai mult de jumătate din viaţă [a 
consemnat George Ştefan].  Origini (S.U.A.), 9, nr. 6-7-8, iun.-
iul.-aug. 2005, p. 89-90. 

În viziunea Teresiei B. Tătaru: „Românu-i frate cu gunoiul” 
[a consemnat Ionuţ Horoba].  Glasul Maramureşului, 10, nr. 
2851, 19 aug. 2006, p. 5. 

Tragedia Oaşului şi a Maramureşului : Convorbiri cu Teresia 
Bolchiş-Tătaru.  În: Vălenaş, Liviu.  Cartea neagră a României 
1940-1948.  Bucureşti : Vestala, 2006, p. 247-289. 

„Te izbeşti de o corupţie de care cred că şi satana se poate 
mira” : Interviu cu scriitoarea Terezia Bolchiş-Tătaru 
(Germania). [A consemnat] Adalbert Gyuris.  Cetatea culturală, 
9, seria a III-a, nr. 12 (84), dec. 2008, p. 61-64. 
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C.  REFERINŢE CRITICE DESPRE AUTOR ŞI OPERĂ. 
MENŢIUNI.  CONSEMNĂRI 

 
 

 În volume: 

Azururi.  Baia Mare : Casa Creaţiei Populare Maramureş, 1971, 
p. 2. 

Nord statornic : antologie.  Baia Mare, 1973, p. 219. 

Bărbulescu, Radu.  Cuvânt înainte.  În: Tătaru, Teresia B.  
Comoara pierdută : Povestiri albe, negre, gri, albastre.  München 
: Editura Ion Dumitru, 1987, 7-8. 

Halmaghi, Ion.  Prefaţă.  În: Tătaru, Teresia B.  Terminologia 
botanică creştină la poporul roman : studiu etnobotanic : Omagiu 
profesorului Alexandru Borza.  Augsburg : Gesamtherstellung 
Missionsdruckerei, 1993, p. 7-8. 

Susa, Gheorghe.  Prefaţă.  În: Drăgulescu, Constantin ; Tătaru, 
Teresia B.  Legende botanice creştine româneşti.  Baia Mare : 
Gutinul, 1998, p. 5-6. 

Temian, Laura ; Marinescu, Otilia ; Brezovszki, Ana-Maria.  
Autori maramureşeni : Dicţionar biobibliografic aniversar.  Baia 
Mare : Umbria, 2000, p. 534-535, 9, 159, 161. 

Achim, Valeriu.  Scrieri în timp. Vol. 1: 1946-2003.  Baia 
Mare : Gutinul, 2003, p. 108, 319, 420, 481, 488-492, 494, 
495, 497, 519, 529, 530. 
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Ecouri din scrisori.  În: Tătaru, Teresia B.  Comoara pierdută : 
Povestiri albe, negre, gri, albastre.  [Norcross (S.U.A.) : Criterion 
Publishing, 2004], p. 176-183. 

 Courbevoie, Franţa, 14 februarie 1989: 

 „Stimată doamnă Tătaru. Felicitări pentru curajul de a 
tipări în exil proză românească de calitate. Dumnezeu să vă ajute 
şi mai departe în eforturile dumneavoastră literare, chiar dacă 
lacrimile despărţirii vă podidesc adesea. Cu toată stima. 

Sergiu Grossu, director, 
„Catacombes” Mensuel de L’Eglise du Silence 

Ecouri la Ediţia a doua.  În: Tătaru, Teresia B.  Comoara 
pierdută : Povestiri albe, negre, gri, albastre.  [Norcross (S.U.A.) : 
Criterion Publishing, 2004], p. 185-189. 

Ecouri la prima ediţie : Din presă.  În: Tătaru, Teresia B.  
Comoara pierdută : Povestiri albe, negre, gri, albastre.  [Norcross 
(S.U.A.) : Criterion Publishing, 2004], p. 173-174. 

 Lumea liberă, New York, octombrie 1988: 

 „...Volum care ne prezintă o scriitoare iscusită, un suflet 
sensibil,capabil să prindă, într-o fugară imagine de viaţă, o lume 
eternă de sentimente (...). 

D.C. (Dan Costescu) 

Ecouri la radio.  În: Tătaru, Teresia B.  Comoara pierdută : 
Povestiri albe, negre, gri, albastre.  [Norcross (S.U.A.) : Criterion 
Publishing, 2004], p. 175-176. 

 Radio Vatican, 15/16.02.1989: 

 Cartea doamnei Tătaru cuprinde ceva cu totul original – 
mi se pare – deoarece vrea să fie o reconstituire – pentru 
generaţiile viitoare – a unor aspecte din trăirea vieţii româneşti 
din Ardeal în perioada înscăunării în ţară a „democraţiei 
populare”, adică a regimului de astăzi. (...). 
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Mons. Pierre Gherman, Bruxelles 

Evu, Eugen.  Postfaţă la a Treia Reeditare : De la râul 
Sargeţiei.  În: Tătaru, Teresia B.  Comoara pierdută : Povestiri 
albe, negre, gri, albastre.  [Norcross (S.U.A.) : Criterion 
Publishing, 2004], p. 189-190. 

Iancu, Ioan.  Postfaţă la Ediţia a treia.  În: Tătaru, Teresia B.  
Comoara pierdută : Povestiri albe, negre, gri, albastre.  [Norcross 
(S.U.A.) : Criterion Publishing, 2004], p. 191-192. 

Olos, Mihai.  Postfaţă la Ediţia a doua.  În: Tătaru, Teresia B.  
Comoara pierdută : Povestiri albe, negre, gri, albastre.  
[Norcross (S.U.A.) : Criterion Publishing, 2004], p. 184. 

Burnar, Ion.  În loc de postfaţă : De la Ana a meşterului 
Manole la Măriuca din Chioar şi Maramureş.  În: Tătaru, Teresia 
B.  Măriuca : roman.  Baia Mare : Gutinul, 2005, p. 284-285. 

Coroianu, Victor.  Cuvânt înainte.  În: Tătaru, Teresia B.  
Măriuca : roman.  Baia Mare : Gutinul, 2005, p. 7-8. 

Gaftone, Vasile.  Tranziţia postcomunistă în Maramureş : O 
cronică a anilor 1990-2004.  Baia Mare, 2005, p. 170, 174, 175, 
191, 207. 

Gârbe, Maria.  Publicaţii seriale maramureşene postdecembriste 
: (23 dec. 1989-23 dec. 2004) : Catalog.  Baia Mare : Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu”, 2005, p. 14, 71. 

Bărbulescu, Radu.  Rumänische Schriftsteller in Deutschland.  
München : Verlag Radu Barbulescu, 2006. 

Vălenaş, Liviu.  Cartea neagră a României 1940-1948.  
Bucureşti : Vestala, 2006, p. 247, 289, 291. 

Achim, Valeriu.  Scrieri în timp. Vol. 2: 1946-2007.  Baia 
Mare : Gutinul, 2007, p. 177. 
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Brezovszki, Ana-Maria ; Grigor, Ana ; Vanciu, Florina.  
Mihai Pop : Caiet biobibliografic aniversar.  Baia Mare, 2007, 
p. 38. 

Gaftone, Vasile.  Reformarea administraţiei publice postcomuniste 
în Maramureş : Consiliul Judeţean Maramureş : 1992-2007.  
Baia Mare : Consiliul Judeţean Maramureş, 2007, p. 20. 

Ghenceanu, Vasile Radu. Jurnal de scriitor sau Desacralizarea 
continuă : (Contribuţii la o istorie culturală). Baia Mare : Proema, 2007, 
p. 108, 138. 

Horvat, Săluc.  Nord Literar : nr. 1-50 : iunie 2003-iunie 2007 : 
Indice bibliografic.  Baia Mare : Editura Nord Literar, 2007, p. 35. 

Brezovszki, Ana-Maria ; Grigor, Ana ; Vanciu, Florina.  
Ion Burnar 60 : Caiet biobibliografic aniversar.  Baia Mare, 
2008, p. 10, 51, 65, 73, 74, 80. 

Dârţu, Constantin Toni.  Personalităţi române şi faptele lor : 
1950-2000. Vol. 29.  Iaşi : Editura Panfilius, 2008, p. 254-309. 

Evu, Eugen.  A doua carte a întâlnirilor.  Deva : Tipografia 
Astra, 2008, p. 50, 162, 243, 611. 

Nemecsek, Ştefan.  Literatura hunedoreană : (de la începuturi 
până în prezent). Vol. 3: Scriitori din ţinutul Hunedoarei.  Vulcan 
: Realitatea Românească, 2008, p. 53-58. 

Augustin Cozmuţa : Caiet biobibliografic aniversar.  Baia Mare 
: Cromatica, 2009, p. 124, 147, 157. 

Brezovszki, Ana-Maria ; Grigor, Ana ; Vanciu, Florina.  
Marian Ilea : Caiet biobibliografic aniversar.  Baia Mare, 2009, 
p. 69. 

Brezovszki, Ana-Maria ; Grigor, Ana ; Vanciu, Florina.  
Ştefan Bellu : Caiet biobibliografic aniversar.  Baia Mare, 
2009, p. 65, 70, 75,  
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Dârţu, Constantin Toni.  Personalităţi române şi faptele lor : 
1950-2000. Vol. 38.  Iaşi : Editura Panfilius, 2009, p. 19, 62. 

Evu, Eugen.  A treia carte a întâlnirilor.  Deva : Astra, 2009.  

Goja, Anca.  Un jurnalist prin bibliotecă: (articole publicate în 
„Graiul Maramureşului” în perioada 2004-2008).  Baia Mare, 
2009, p. 26-27, 228-229, 253-254. 

Mihali, Nicoară.  Doi într-o portocală.  În: Tătaru, Teresia B.  
Nemaipomenita vizită a lui PIMPINELL şi PIMPINELLA cu 
zâna CITRINA la unchiul PORTOCAL.  Baia Mare : Editura 
Casei Corpului Didactic „Maria Montessori”, 2009, p. 5. 

 

 În periodice: 

Filip, T.  Pagini maramureşene : [recenzie].  Maramureş : 
Supliment politic, social-cultural al ziarului „Pentru socialism”, 
aug. 1970, p. 22. 

Romfest ’88.  Cuvântul românesc (Canada), nov. 1988, p. 15. 

Florea, Corneliu.  Carnet de cititor : Maramureşul, leagăn 
românesc, de Teresia B. Tătaru.  Observator (München), 4, nr. 1 
(10), ian.-mart. 1991. 

Iliescu, Vasile.  Cărţi româneşti în exil şi diaspora.  
Observator (München), 7, nr. 1 (22), febr.-mart. 1994, p. 43. 

S. R.  Recenzii : Teresia B. Tătaru: Terminologia botanică 
creştină la poporul român.  Căminul românesc (Geneva), mart. 
1994. 

Mareş, Constantin.  Note de lector : Teresia B. Tătaru: 
Terminologia botanică creştină la poporul român, Augsburg, 
Germania, 1993.  Micro-Magazin (New York), 19 mai 1994. 
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D.  DIN REFERINŢELE CRITICE DESPRE AUTOR  

 
„Trebuie să precizăm, de la bun început, că elaborarea 

şi apariţia unei lucrări care constituie un omagiu adus marelui 
savant român, preotul greco-catolic, profesorul universitar 
Alexandru Borza, părintele fitocenologiei de la noi şi 
fondatorul Grădinii Botanice clujene, trebuie să întrunească 
cel puţin două calităţi: valoare şi originalitate. 

Lucrarea doamnei Teresia B. Tătaru, apărută în anul 
1993 la Augsburg (Germania), răspunde acestui deziderat în 
mod strălucit, impresionând, dincolo de calităţile grafice 
deosebite, prin mesajul şi substanţa acestei cărţi, menită să 
umple o lacună, resimţită atâţia ani, în etnobotanica 
românească. […]. 

Apariţia acestei lucrări este, aşa cum am afirmat la 
început, valoroasă şi inedită. Întreg conţinutul său este 
dominat de rigoare ştiinţifică, de informaţie corectă, de date 
inedite, cărora li se adaugă o seamă de comentarii savuroase, 
pline de învăţăminte şi semnificaţii. Salutăm cu căldură şi 
plăcere apariţia acestei cărţi care, prin specificul său, 
completează în chip fericit şi necesar studiul şi cunoaşterea 
unei laturi atât de importante şi proprii a spiritualităţii 
româneşti, integrată dintotdeauna în cultura universală.” 

(Micle, Felician.  O foarte binevenită şi inedită apariţie: 
Teresia B. Tătaru: Terminologia botanică creştină la poporul român – 
Studiu etnobotanic.  Viaţa Creştină, 5, nr. 16 (110), aug. 1994, p. 4.). 
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„Chiar dacă este stabilită în Germania din 1976, 
scriitoarea Teresia B. Tătaru se simte „acasă” cu adevărat 
doar în Baia Mare sau în Ţara Oaşului. Prezentă în paginile 
ziarului nostru cu interviuri sau articole de atitudine. 
Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Naturale – Chimie a 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

Este autoarea a peste 10 cărţi de proză sau de 
specialitate, apărute la edituri din Germania, Belgia şi SUA şi, 
în ultima vreme, România: Monumente ale naturii în 
Maramureş, Maramureş – leagăn românesc, Floarea de piatră, 
Anii noştri de şcoală – Sovietizarea 1948-1956, Comoara 
pierdută, o carte de proză apărută în trei ediţii etc; apariţii 
editoriale scrise în limba română sau care s-au bucurat de 
traduceri în limbi străine. 

Tema obsesivă a autoarei: sovietizarea sufletului 
românesc 

Mai toată beletristica Teresiei B. Tătaru, afară de cea 
care abordează teme de natură ştiinţifică, abordează un capitol 
negru din istoria noastră: cel al mutilării, al „lagalizării” 
conştiinţei acestui neam, obişnuit de secole cu libertatea unor 
cutume proprii: să aibă pământul, casa şi familia lui, să nu 
depindă de nimeni. Ori tocmai aceste lucruri i-au fost răpite. Ba 
un lucru şi mai atroce i s-a întâmplat: a fost obligată să 
gândească după primitivismul sălbatic stalinist. Lucru care nu 
mai trebuie să se întâmple în vecii vecilor. 

Acesta pare să fie, în mare, mesajul cărţilor scrise de 
Teresia B. Tătaru, lansate recent în Baia Mare. Este vorba de 
trei cărţi: Liceu, cimitir al tinereţii mele, Anii noştri de şcoală 
şi Comoara pierdută, toate apărute le Editura Criterion 
Publishing Norcross, SUA.” 

(Cărţile unei „nemţoaice” maramureşence pe nume... 
Tătaru. Pagină coordonată de Ion Burnar.  Informaţia Zilei de 
Maramureş, 4, nr. 885, 31 aug. 2004, p. 5.). 
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 Teresia Lia Tătaru n. Bolchiş, nu mai este un nume 
necunoscut. Prin descendenţa sa voevodală maramureşană şi 
dârzenia greco-catolică oţelită de patru decenii de prigoană 
sistematică, Doamna Teresia, trecută bine de prima tinereţe, 
dar necopleşită de timp, este un militant de elită al Bisericii 
Greco-Catolice, cu toate că de-o bună bucată de vreme (din 
1976) poartă această luptă cu arma condeiului şi propria 
trăire, de la Augsburg, în Germania. 
 Membră a Societăţii Internaţionale a Jurnaliştilor 
Catolici, Teresia Tătaru, specialistă în ştiinţe naturale - ca 
alternativă la pasiunile tinereţii sale pentru literatură – se 
întoarce, după o acumulare de experienţă şi ani, din nou la 
naraţiune pentru a zugrăvi chipul real al atâtor suişuri şi 
coborîşuri pe care le-a parcurs societatea românească în 
deceniile de „glorie şi încercare a românilor.” 
Romanul Măriuca, apărut la Editura Gutinul din Baia-Mare în 
2005 se înscrie în seria de peste zece volume publicate şi 
republicate în ediţii succesive în ţară şi în exil. 
 (Mitrofan, Ioan.  Unirea (Blaj), 16, nr. 9, sept. 2005, p. 6.). 
 
 […] „dificultăţi înfruntă şi Terezia Bolchiş-Tătaru în 
elaborarea cărţii sale, cu titlul niţel pompos, Nemaipomenita 
vizită a lui Pimpinell şi Pimpinella cu zîna Citrina la unchiul 
Portocal (Editura Maria Montessori, Baia Mare, 2009), spre a 
face credibile nu doar aventurile cunoaşterii, în general, ci şi 
ale uneia mai speciale, cu implicaţii ştiinţifice. Fiind botanistă 
de profesie, invitaţia autoarei vizează ştiinţele naturii şi anume 
o incursiune în universul de taină al plantelor, spre a cunoaşte 
complicate procese din lumea vegetală, cum este fotosinteza, 
considerată „cea mai mare şi mai măreaţă lucrare a lui 
Dumnezeu pe Pămînt”. Bazîndu-se pe intuiţie, dar şi pe 
cunoştiinţe dezvăluite treptat, imaginaţia Tereziei Bolchiş-
Tătaru compune o poveste în desfăşurarea căreia sînt implicaţi 
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cei doi eroi – Pimpinell şi Pimpinella – călăuziţi de zîna 
Citrina spre a străbate împărăţia verde şi palatele unchiului 
Portocal pentru a afla miracole din lumea vie, datorate unor 
substanţe cum este şi clorofila, care „are de la Domnul 
Dumnezeu o putere pe care nimeni în lumea asta nu o are”, 
fiind „bucătăreasa Lumii”, de care depinde supravieţuirea 
animalelor şi oamenilor de pe globul pămîntesc”. 
 (Cozmuţa, Augustin.  Dificultăţile literaturii pentru copii.  
Graiul Maramureşului, 21, nr. 5980, 14 nov. 2009, p. 6.). 
 

 „Teresia Bolchiş-TATARU [...], originară din istoricul 
sat haţegan Nadastia de Sus, unde părinţii ei au slujit 
preoţeşte Mănăstirea Prislop, este o venerabilă Doamnă a 
scrisului românesc. Silită de vitregia oprimărilor regimului 
totalitar, Domnia Sa a reuşit să emigreze în Germania, 
pentru a-şi proteja fiinţa şi familia. Militantă exemplară a 
moralei creştine, pe care a deprins-o din familia sa, de 
preoţi maramureşeni, avea să se facă preţuită pe alte 
meridiane prin scrierile şi studiile de specialitate, 
nenumărate fiind referinţele elogioase, meritate, la opera sa, 
cât şi a dimensiunii pe care o cred esenţială, aceea a unei 
mari, statornice şi înalte iubiri faţă de origine. Se reflectă 
aceasta în primul rând, în excelenta lucrare „Maramureşul- 
mândria şi durerea noastră”, monografie amplă de istorie şi 
memorialistică, în două volume, lucrare pe care a condus-o 
Epica Mariei Teresia Bolchiş,- este una evocatoare, un 
reflux al memoriei, un adevărat memorial al dramaticei 
noastre istorii. Romanele, nuvelele ei sunt compozite, fresce 
de familie sau ale unor oameni pe care i-a cunoscut, schiţe 
de portret ce – prin extindere – devin colective. Sunt 
destinele Oamenilor din ţara ei din care a purtat cu 
veneraţie şi religiozitate aparte, amintiri demne a fi 
povestite celor ce ar putea uita. Un patos remarcabil 
transpare din „ Amintiri silvăşene”, dar şi o intactă ţinere 
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de minte şi reflectare fidelă, minuţioasă, de arhivă vie, a 
evenimentelor care i-au marcat copilărie şi adolescenţa, mai 
ales. „Liceu, - cimitir al tinereţii mele”, „Anii noştri de 
şcoală”- Sovietizarea” ,” Măriuca” –un roman eminamente 
creştinesc şi cumva autobiografic, o alegorie întreţesută de 
parabole biblice.; „ Apariţiile şi mesajul Sfintei Fecioare de 
Lourdes” este cea mai documentată şi bine-simţită 
evanghelic carte-mărturie despre locul sfânt de pelerinaj al 
catolicismului universal.” Mo0numente ale naturii în 
Maramureş”; Comoara pierdută; Floarea de piatră; 
Legende botanice creştine româneşti; Lacrimarium ( 
poeme)… 
 Scriitoarea este membră a cercului cultural-artistic 
APOZIŢIA din Munchen. Membră Liter-Art XXI U.S.A; 
Membră a Asociaţiei Botaniştilor din Schwaben Augsburg; 
Membră UCIP de Presse;Opera ei a fost premiată şi asupra 
valorii ei s-au pronunţat oameni de înaltă competenţă  din 
ţară, precum şi din S.U.A., Germania, Italia, Franţa, iar 
colaborările ei cu importante reviste din toată lumea, au dus 
mesajul strălucit, demn de dragoste, respect şi onoare, în 
primul rând unul al Sufletului Românesc ancsetral. Teresia 
Bolchiş Tătaru face cinste literaturii române şi crezului 
neabătut de o viaţă în divinitate şi naţiunea din care s-a 
zămislit. Am avut repetat onoarea să peregrinăm împreună 
locurile natale, evocate tulburător şi inconfundabil de unele 
din cărţile ei. Am refăcut un itinerar ar reversiunii 
temporale, cu fratele ei prof. univ.Theofil Bolchiş, la Haţeg, 
Prislop, la Pădureni sau la Castelul Corvinilor, la Baia 
Mare, unde, cu pietate, revine pentru a-şi regăsi cuibul 
sacru familial, venerabila Doamnă.Energică şi consecventă 
îşi scrie cărţile nu din alte cărţi, ci cărţile trăite cu vigoarea 
şi binecuvântarea harului autentic.  

(Evu, Eugen.  Medalion literar TERESIA BOLCHIŞ TATARU.  În: 
http://www.agero-stuttgart.de/REVISTAAGERO/CULTURA/Medalion 
%20literar%20Terezia%20Bolchis-Tataru%20de%20Evu.htm) 
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  E.  CÂTEVA INTERVIURI 
 
 
I. Cu Ştefan Bellu (ianuarie, 2001): 
 
Cu d-na Teresia B. Tătaru despre „Maramureş, mândria şi 
durerea noastră” 
 
 Deşi stabilită de mai bine de două decenii în Germania, 
Teresia B. Tătaru nu a întrerupt în toţi aceşti ani legăturile cu 
Baia Mare, oraşul începuturilor şi al devenirilor sale literare. 
Dovadă colaborările la cotidianul „Graiul Maramureşului” şi la 
revistele „Archeus” şi „Pro Unione”. După ce debutează 
editorial cu Comoara pierdută. Povestiri albe, negre, gri, 
albastre la München (1988), cu celelalte cărţi se reorientează 
spre Editura Gutinul din Baia Mare: Floarea de piatră (Poveşti, 
1997), Liceu – cimitir al tinereţii mele (1998), Legende 
botanice creştine româneşti (1998, în colaborare). Aşa se face 
că zilele acestea am reîntâlnit-o pe doamna Teresia B. Tătaru la 
Gutinul „plănuind” cu conducerea editurii tipărirea unei noi 
lucrări. 

Lucrarea se intitulează Maramureş, mândria şi 
durerea noastră şi este un omagiu adus Maramureşului la 
aniversarea celor 800 de ani de atestare documentară (1199-
1999) – ne spunea d-na Tătaru. Am dorit ca lucrarea să apară în 
1999, cu ocazia acestei aniversări, dar datorită volumului şi 
complexităţii datelor, a materialelor, nu am reuşit terminarea ei 
la timp. Dar în aceeaşi idee o punem în discuţie şi acuma. 

- Care este structura şi tematica lucrării? 
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- Lucrarea care se află în pregătire la Editura Gutinul şi 
pe care o coordonez – fiind vorba de o lucrare de colaborare – 
este o culegere de texte, comentarii şi date inedite, structurată 
în două volume, bogat ilustrate. Lucrarea cuprinde date din 
istoria Maramureşului, cu pondere din istoria contemporană, 
despre care s-a scris prea puţin. Spre exemplu, este amplu 
dezbătută „criza maramureşeană” din 1945 şi perioada 
Odoviciuc, când s-a creat aici o situaţie aparte, încercându-se 
alipirea la Ucraina Sovietică a Maramureşului de dincoace de 
Tisa, reacţia populaţiei care s-a ridicat la luptă la aflarea acestor 
fărădelegi. Lucrarea cuprinde date oferite de martori oculari ai 
acestor evenimente. 

- Din trecutul istoric al Maramureşului, asupra cărei 
perioade, mai puţin cunoscute, v-aţi oprit? 
 - Pentru că istoria Maramureşului este legată de istoria 
statului feudal maghiar, lucrarea cuprinde un capitol în care se 
face o scurtă incursiune în istoria ungurilor. Acesta pentru că 
„Diplomele maramureşene” ale Dr. Ioan Mihalyi de Apşa 
citează foarte des numele lui Carol Robert, Ludovic cel Mare şi 
Ludovic de Luxemburg. Să zicem că aceste personaje le 
cunoaştem mai mult sau mai puţin din istorie. În acelaşi timp, 
„Diplomele maramureşene” vorbesc de două regine cu numele 
de Elisabeta şi o regină Maria. Lucrarea caută să aducă lămuriri 
în legătură cu aceste regine care au avut relaţii cu Maramureşul. 

- Ce alte capitole de interes mai cuprinde lucrarea? 
- Un capitol aparte îl ocupă Biserica. O scurtă istorie a 

bisericii creştine, a bisericii din Maramureş, persecuţia bisericii 
greco-catolice în perioadele 1948-1989 şi 1990-2000. Un 
capitol întins cuprinde bisericile de lemn din spaţiul european 
şi cel maramureşean, după tipul de construcţie. Sunt incluse 
aici şi casele de lemn. N-am uitat nici natura Maramureşlui. 
Capitolul cuprinde şi un text al regretatului Vasile Bologa 
despre minerale noi în Maramureş. Ne ocupăm, în mai mică 
măsură, de etnografie, precum şi de turism, cu anumite referiri 
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critice şi propuneri practice. Un capitol este intitulat „Valoarea 
cărţilor”, în care ne ocupăm de problemele limbii, de valoarea 
limbii publicaţiilor vechi. În acest cadru aducem şi un mic 
dicţionar de cuvinte tipic locale. Includem aici şi onomastica 
(nume feminine şi masculine) şi consemnăm nume date de 
popor animalelor domestice. Pe de altă parte, cum etimologia 
termenului de Maramureş nu este rezolvată nici la ora actuală, 
încercăm să dăm un răspuns în lumina ultimelor cercetări. Un 
capitol deosebit de interesant se referă la alimentaţie. 

- Ce tratează capitolul despre alimentaţie? 
- Ne întrebăm care au fost alimentele de bază ale 

maramureşeanului înainte de descoperirile geografice, când nu 
exista porumb, fasole, floarea-soarelui, cartof, pepene, roşii, ardei, 
vinete. Toate plantele aduse în Europa de către conchistatori şi 
care astăzi constituie baza alimentaţiei ţăranului maramureşean. 

- Despre oamenii acestor locuri, ce cuprinde lucrarea? 
- Cuprinde un capitol aparte. Există scrieri pe această 

temă şi noi nu le repetăm. Consemnăm scurte biografii ale 
personalităţilor maramureşene din două grupe: clerici şi laici. La 
clerici sunt cuprinşi mitropoliţi şi episcopi greco-catolici şi 
ortodocşi. Cât privesc laicii, avem sumedenie de oameni de 
valoare despre care chiar dacă s-a scris, aducem date inedite. 
De exemplu despre Dr. Ioan Mihalyi de Apşa. 

- Pe când apariţia? 
- Lucrarea se află în pregătire şi sperăm ca în primăvară 

să-i facem lansarea. 
- În aşteptarea ei, vă mulţumim pentru interviul 

acordat. 
(Graiul Maramureşului, 13, nr. 3271, 6-7 ian. 2001, p. 1, 5.). 
 
 

II. Cu Ion Burnar (iunie 2003): 
 
„Literaţii să nu mai facă compromisuri precum cei de ieri” 
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- Doamna Teresia, nu întreb cu ce ocazie prin Baie, 
doar sunteţi de-aici, aveţi casă aici, fraţi, surori... 

- Ba întreabă-mă! Am venit să mă stâmpăr de dorul de 
voi, oamenii de spirit care şi astăzi, ca şi ieri, văd că-s lăsaţi tot 
la coada cozii. La Revoluţie parcă regretam că m-am mutat în 
altă ţară, acum nu mai regret. Văd că nu prea s-a schimbat 
nimic. Omul de cultură, ca şi Biserica greco-catolică, este doar 
un tolerat, dacă nu pus la colţ de nişte analfabeţi de extracţie 
comunistă, îmbogăţiţi peste noapte. 

- În Occident nu există oameni bogaţi? 
- Există, dar prin muncă cinstită, plus că respectivii au 

şi şcoală, de unde respectul pe care-l au faţă de oamenii de 
spirit. De aceea, printre altele, am luat calea pribegiei. În 
timpul comunismului nu te puteai realiza complex şi complet. 
Nu poţi face pact cu diavolul şi-n acelaşi timp să rămâi tu 
însuţi. Totuşi, prin arta disimilării, a concesiilor s-au scris mari 
cărţi. Fără să mai „perieze” câte-o aşa zisă realizare socialistă, 
azi n-am avea marile cărţi ale lui Preda, Breban, Nichita. Pe 
vremea mea – nu uita, am ceva ani pe răboj – scriitorii erau 
împărţiţi în două mari grupe şi una intermediară: grupa mare, 
cea cu partidul, grupa mijlocie – cea cu literatura de sertar 
(care, fie vorba între noi, s-a dovedit că este neînsemnată) şi 
grupa mică – cea cu împăcarea caprei cu varza, care a salvat 
obrazul literaturii, vezi scriitorii pomeniţi mai sus. Au adoptat 
un limbaj duplicitar, dar în balanţă a atârnat mai mult opera 
valoroasă. Din literatura de sertar, valoroase sunt doar operele 
ce ţin de memorialistică şi reportaj, în rest... 
 Manuscrisele trecute peste graniţă le-am ascuns în 
borcanele cu mâncare. 

- Trecut, prezent şi viitor? 
- Eu am scris în perioada aceea, dar am avut o frică 

cumplită, aşa încât ce îndrâzneam să scriu ieri distrugeam a 
doua zi. Regret enorm că mi-am distrus gândurile literare din 
tinereţe. Acum mi-ar fi greu să le refac la nivelul artistic de 
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atunci. Cele mai bune lucrări ale mele s-au ars la rântaş. Ce-am 
reuşit să scot afară e ce-a încăput în nişte borcane cu mâncare. 
Ca de exemplu Comoara pierdută: Povestiri albe, negre, gri, 
albastre, care a apărut în 1988, la Editura Ion Dumitru din 
München. Ediţia a II-a a apărut tot în Germania, în 1997. După 
’89, în România am scos la editura Gutinul din Baia Mare mai 
multe cărţi. Cea apărută în străinătate va apărea prin LiterArt şi 
în ţară şi va fi difuzată prin librăriile Uniunii Scriitorilor din 
România. Tot anul acesta sper să scot volumul II al romanului 
Liceu, cimitir al vieţii mele, o carte de eseuri. La ce ne trebuie 
Dumnezeu?! şi o alta despre tatăl meu, cunoscut ca un fel de 
Stan Pătraş al picturii pe cruci din Ţara Oaşului. Iar dacă Cel 
de Sus îmi va da putere, vreau să concretizez proiectul unui 
nou roman, Măriuca, pe ideile eterne ale dragostei, căsniciei, 
muncii. 

- Un sfat pentru cei tineri... 
- ...să lupte din răsputeri pentru opiniile lor, să înveţe să 

nu le fie frică de propriile idei, aşa le vor respecta şi pe-ale 
altora. 

(Informaţia Zilei de Maramureş, 2, nr. 516, 17 iun. 2003, p. 7.). 
 
 

III. Cu Adalbert Gyuris (decembrie 2008): 
 
„Te izbeşti de o corupţie de care cred că şi Satana se poate 
mira” 
 

- Cum a început pasiunea pentru scris? 
- Este un microb înnăscut. Am scris despre asta în 

biografiile mele publicate în Amintiri silvăşene. Portretul unui 
sat haţegan din anii 30 (Ed. SigNata, Timişoara, 2001), satul în 
care m-am născut lângă Haţeg, în judeţul Hunedoara, şi unde 
am copilărit până la cinci ani; în Lacrimarium (poeme, 
Biblioteca „Provincia Corvină”, Hunedoara, 2005), cadoul şi 
surpriza făcută la aniversarea de 70 de ani, de către poetul şi 



Teresia Bolchiş-Tătaru -- 75 

 62

omul de cultură hunedorean Eugen Evu, împreună cu familia 
care au adunat „jocul meu de cuvinte” din decursul anilor, într-
un mănunchi, iar mai nou extrase din „Dicţionarul Dârţu” 
respectiv „Personalităţi române şi faptele lor” 1950-2000, de la 
Iaşi, volumul XXIX, din anul 2008. 

Este un microb care te chinuie toată viaţa făcându-te să 
urci mereu stânca lui Sisif şi doar rareori te duce pe Câmpiile 
Elizee. 
 - Cum aţi ajuns în Germania? Aţi găsit aici ce aţi 
sperat? 

- Şi această întrebare îşi primeşte răspunsul, mai mult 
sau mai puţin pe larg, în „Dicţionarul Dârţu”, nu atât din partea 
mea, cât din partea unei eleve necunoscute şi anume Emanuela 
Irina Jentea, din clasa a şasea în anul 2007, de la Şcoala 
europeană George Coşbuc din Baia Mare. Millenium Business 
Center din Baia Mare a organizat în 2006 un „Târg intelectual” 
cu sensibilizare pentru educaţie, mediu etc. În 2007 s-a 
organizat ediţia a doua a concursului pentru elevi lansat de 
Primăria oraşului Baia Mare, Inspectoratul Şcolar şi 
Universitatea de Nord, cuprinzând trei secţii: desen, eseuri şi 
idei de amenajare. Eseurile au ca subiect tema „Mari 
personalităţi feminine din istoria oraşului Baia Mare”. La 
concurs s-au prezentat opt licee şi şapte şcoli generale, cu nouă 
eseuri, unul fiind al sus-numitei eleve, care a prezentat-o pe 
scriitoarea... Teresia B. Tătaru sub titlul „O, mamă, dulce 
mamă...”, biografie ilustrată cu fotografii de familie şi 
activitatea literară şi jertfa adusă de mamă pentru salvarea vieţii 
copilului ei, care a făcut-o să ajungă în Austria la Clinicile 
Universitare. Eleva Jentea a luat premiul al doilea, o diplomă şi 
suma de 600 lei. 

Toată povestea este un capitol lung şi complicat de 
sănătate şi destin. În Germania am găsit ceea ce am căutat din 
punct de vedere psihic, medical şi material pentru mine şi 
copii. Căci l-am luat şi pe fiul meu, absolvent de liceu, ca şofer. 
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Soţul meu nu ne-a urmat. Eu mi-am găsit echilibrul sufletesc 
regăsindu-mi credinţa, având aici posibilitatea de a mi-o 
practica liber, la fel ca şi scrisul. […]. 

- Ce transmiteţi românilor rămaşi acasă şi celor 
răspândiţi în lumea întreagă? 

- Să se întoarcă la Dumnezeu, căci numai El şi sufletele 
curate vor reface şi mântui România. Doamne ajută! 

(Cetatea Culturală, 9, nr. 12 (84), dec. 2008, p. 61-64.). 
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