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 Mulþumirile noastre Consiliului Judeþean Maramureº care a
fãcut posibilã apariþia acestui numãr al revistei „Fa milia românã” prin
finanþarea parþialã, nerambursabilã, acordatã în cadrul proiectelor din
domeniul cul tural pe anul 2009.



Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, 
Domnului sã ne rugãm!



Bisericuþa din sat a fãcut cã neamul nostru ºi azi mai existã! Pentru

aceea cu toþi câþi suntem cu tragere ºi iubire adevãratã faþã de neamul

nostru, cu bucurie ºi cu deosebitã plãcere observãm când poporul e cu

tragere ºi iubire faþã de bisericã, cãci, suntem siguri, poporul nostru pânã 

umblã la bisericã se roagã româneºte, vorbeºte cu preotul sãu româneºte

ºi el rãmâne român.
Vasile Lucaciu - Un smerit memoriu. 

(Revista Catolicã, 1904)



Închinare Maramureºului

Maramureºul este o stare de spirit, este vatrã ºi temelie. Nu este uºor sã scrii despre
Maramureº când îl porþi în sângele tãu. Maramureºul este cotropitor, te contamineazã dacã te
sta bileºti în zonã sau dacã treci pe aici ºi inevitabil îþi doreºti sã revii, sau dacã îi vezi pur ºi
simplu chipul sau îi auzi cântecele.

Ochi al lumii deschis spre cer, Maramureºul pare sã fie, pentru români, un „acasã”
fabulos ºi mitologic – maramureºenii înºiºi, în legendele lor, spun cã se trag dintr-un neam de
uriaºi.

Toate popoarele au un pãrinte fondator care le-a creºtinat, uneori prin foc ºi sabie. Dar
noi nu. Sufletul acestui popor s-a deschis spre învãþãtura lui Hristos ºi a îmbrãþiºat-o firesc,
pentru cã era pe potriva structurii lui lãuntrice. ªi apoi a apãrat-o cu preþul vieþii. Iar dacã
sinaxarele nu sunt pline de sfinþi români, asta nu înseamnã cã nu au existat, pânã în zilele
noastre, drepþi mãrturisitori care ºi-au adus jertfa lor de credinþã. Sunt locuri în care ºi azi
românii luptã ºi suferã pentru credinþa lor, deºi, aºa cum spunea Mihai Eminescu, despre cei
rãmaºi pe vetrele strãmoºeºti: „Românii nu sunt nicãieri coloniºti, venitúri, oamenii nimãnui,
ci pretutindeni unde locuiesc sunt autohtoni, populaþie nemaipomenit de veche, mai veche
decât toþi conlocuitorii lor.”

Se presupune cã primele biserici ale românilor au fost din lemn ºi am vãzut vechi
bisericuþe în care poþi intra numai aplecându-te, fãcute aºa ca sã nu intre nãvãlitorii pãgâni
cãlare. ªi am citit povestea unei biserici de lemn mu tate într-un an de zile, atunci când satul
nevoit sã-ºi pãrãseascã vatra ºi-a luat biserica în bejenie. În lungul drum, convoiul se oprea
duminica ºi în sãrbãtori pentru slujbele datorate. Peste ani, uluitoare a fost ºi povestea
bisericilor din Bucureºti, mu tate ca sã scape de prigoana comunistã, alunecând nãlucitor
printre construcþiile noi, pre mierã tehnicã mondialã, mãrturisind un acelaºi imbold.

În Transilvania, românii nici nu au avut voie sã dureze lãcaºuri de piatrã, care sã
dãinuie. Iar dupã ce le-au fãcut, totuºi, au trebuit sã îndure episodul de groaznicã amintire,
când tunurile austriece le-au spulberat, dar nu le-au putut ºterge din conºtiinþe ºi acum
reînvie. Ce splen didã revanºã îºi iau azi bisericile maramureºene de lemn, care nu numai cã
au supravieþuit secolelor, ci, mai mult, au devenit parte a patrimoniului uni ver sal. Expresie
desãvârºitã a culmilor atinse de arta milenarã a lemnului, arce strãbãtând valurile vremurilor
tulburi, bisericile de lemn din Maramureº, cu turlele lor zvelte ºi ascuþite, þintesc prin sufletele
noastre, spre cer. Devenite simbol incontestabil al Maramureºului, bisericile de lemn cuceresc 
lumea, ajunse în cele mai îndepãrtate teritorii.

În Maramureº, la fiecare rãscruce de drumuri este o troiþã ºi încã se mai face auzit
strãvechiul salut de recunoaºtere al primilor creºtini:

Lãudãm pe Domnul nostru Iisus Hristos!
Lãudat sã fie în veci, amin!

Izvor de populaþie ºi tradiþii, toþi ne revendicãm dintr-un Maramureº ideal, care, încet,
încet ajunge sã fie doar în amintire, pentru cã Maramureºul real îºi schimbã faþa de la o zi la
alta, cotropit de progres ºi contemporaneitate, sub valul globalizãrii. Rãmâne Maramureºul
din sufletul nostru, cu bisericile ºi troiþele lui, cu credinþa ºi statornicia lui, la care ne raportãm 
ca la matricea noastrã originarã.

De aceea îi închinãm acest numãr al revistei noastre. Pentru neuitare.
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Bisericile de lemn din Maramureº,
Catedrale ale credinþei, demnitãþii ºi dãinuirii

neamului românesc

JUSTIN HODEA SIGHETEANUL
Arhiereu-vicar al Maramureºului ºi Sãtmarului

Maramureºul este un spaþiu binecuvântat,
îmbibat de sacralitate ºi împodobit cu
frumuseþi naturale unice. Este locuit de

oameni care îºi poartã cu multã demnitate ºi dârzenie,
cuminþenie ºi smerenie, peste veacuri, desti nul ºi viþa
voievodalã. Aºezat în Nord-Vestul României, în
depresiunea cu acelaºi nume, þinutul sau Þara Mara -
mureºului, este for mat din localitãþi foarte întinse, aºe -
zate pe malurile râurilor importante (Iza, Viºeu, Mara,
Cosãu), pe vãi ºi dealuri, pe distanþe de mai mulþi kilo -
metri. Frumuseþea nat u ralã a satelor maramureºene este
sporitã de prezenþa caselor de lemn ºi a porþilor mara -
mureºene, ce strãjuiesc intrarea în gospodãria fiecãrei fa -
milii de oameni credincioºi ºi harnici, primitori ºi darnici.

Însã cea mai desãvârºitã expresie a artei con struc -
þiilor în lemn este fãrã îndoialã, biserica maramureºeanã,
aºezatã în centrul satului, de obicei ºi con form tradiþiei,
pe un loc înalt, de unde dominã, vegheazã ºi bine cu -
vânteazã oamenii ºi natura. În ciuda faptului cã nu este
op era unor arhitecþi specializaþi în biserici de lemn, bi -
serica maramureºeanã, creaþie a meºterilor populari, de
geniu, este o capodoperã. Meºterii populari au dat dovadã
de o atât de mare mãiestrie, încât fãrã sã urmãreascã acest
lucru, au creat ºi au construit adevãratele bijuterii re -
prezentative ale Maramureºului.

Rivalizând cu cele mai înalte construcþii de lemn
din Europa, bisericile maramureºene au constituit de-a
lungul secolelor (unele au depãºit cinci secole de exis -
tenþã) regãsirea limbajului de di a log cu Dumnezeu. A -
cesta este motivul pentru care ele se înalþã spre cer, cu
modestie smeritã ºi cãldura graiului lemnului, dar ºi cu
mãreþia ºi grandoarea catedralelor.

De fapt, bisericile maramureºene pot fi con sid er ate 
ºi sunt o istorie a Maramureºului ºi a oamenilor de aici,
povestitã în lemn. Ele au ajutat pe maramureºeni sã
rãmânã legaþi prin rãdãcini adânci, de pãmântul unde s-au 
nãscut. Ele au adunat ºi au pãstrat de-a lungul secolelor,
cele mai valoroase colecþii de carte veche, de manuscrise, 
icoane ºi tot ce înseamnã tezaur sacru. Aici se întrupa
Cuvântul în viu grai ºi era rostit nu numai de cãtre cel ce
avea darul ºi mandatul cuvântului, ci ºi de înþelepþii
satului, care împreunã cu poporul cereau sfatul lui
Dumne zeu prin rugãciune. Aici ºi-au adus ºi au
încreºtinat rodul iubirii binecuvântate – „Coconii” – pe
care apoi i-au crescut tot în Bisericã, în iubire de
Dumnezeu, de neam ºi de credinþã. Aici ºi-au legat tinerii
destinele pe vecie, în familii frumoase ºi numeroase, ºi
tot de aici au plecat în veºnicie, lãsând în urma lor drept
moºtenire toatã zestrea ºi tezaurul sacru pe care l-au

creat, l-au iubit, l-au apãrat ºi l-au sporit. Biserica Mara -
mureºeanã este expresia cea mai sublimã a sufletului care 
se doreºte înãlþat de pe pãmânt la cer, care doreºte întâ l -
nirea cu Dumnezeu Creatorul.

ªi dacã marele nostru filosof Lucian Blaga a spus
cã: „veºnicia s-a nãscut la sat”, poate a avut în vedere ºi
bisericile maramureºene, despre care, tot el, a spus cã
sunt: „printre cele mai preþioase ºi mai fãrã de rezervã
admirate produse, ale geniului nostru pop u lar”. Tocmai
de aceea ele au devenit emblema Maramureºului, prin
care acesta este cunoscut în toatã lumea, ºi tot datoritã lor
Maramureºul este una dintre atracþiile turistice ale Ro -
mâniei, situându-se pe locul 3 într-o evaluare a celor mai
vizitate locuri din þarã.

Dintre cele aproximativ 100 de biserici de lemn
din arealul maramureºean, opt au fost înscrise pe lista
UNESCO, a moºtenirii culturale universale. Este vorba
de bisericile din Bârsana, Budeºti-Josani, Deseºti,
Ieud-Deal, ºi Poienile-Izei din Maramureºul Voievodal,
Plopiº ºi ªurdeºti din Þara Chioarului ºi Rogoz din Þara
Lãpuºului. 

Pe lângã echilibrul arhitectural ºi armonia desã -
vârºitã a proporþiilor, care le con ferã monumentalitate ºi
grandoare, bisericile maramureºene sunt totuºi adevãrate
locaºuri de cult, pãstrând tradiþia Rãsãriteanã – Ortodoxã.

Spaþiul bisericii, adecvat desfãºurãrii serviciilor
di vine ºi mai ales Sf. Liturghii din Duminici ºi Sãrbãtori,
la care participã toatã suflarea satului, este împãrþit în
trei: pronaos, naos ºi al tar. Naosul este despãrþit de al tar
prin acel perete despãrþitor, numit catapeteasmã sau tâm -
plã, deoarece spaþiul altarului este rezervat doar persoa -
nelor consacrate sau sfinþite: Episcop, Preot ºi Diacon. ªi
în spaþiul bisericii exista în Maramureº o rânduialã, care
în bisericile vechi se mai pãstreazã încã. Naosul era
rezervat doar bãrbaþilor, care stãteau în faþa sfântului al -
tar, în timp ce femeile rãmâneau în prima încãpere, adicã
în pronaos ºi pentru cã întotdeauna erau mai multe la
bisericã, ocupau ºi pridvorul ºi adesea stãteau de jur
împrejurul bisericii, ascultând cu evlavie Sf. Liturghie.
Peste pronaos este prevãzut un balcon sau cafas, în ter -
meni bisericeºti, rezervat tineretului ºi corului bisericii.
Pereþii bisericilor de lemn se terminã în bolþi care sunt
simbol al cerului, de unde vegheazã Dumnezeu asupra
„poporului sãu”. Atât pereþii interiori cât ºi bolþile, sunt
înnobilate cu picturi murale de inspiraþie rãsãriteanã,
post-bizantinã, iar începând cu secolul al XVIII-lea cu
interferenþe renascentiste ºi de facturã barocã. Dacã în
perioada de început post-bizantinã secolele XV-XVII,
pic tura era de facturã as ceticã, coloritul mai potolit, iar
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miºcarea sfinþilor era hieraticã, mai târziu figurile sfin -
þilor au devenit mai pline, coloritul mai viu, aceasta în
spe cial în perioada de inspiraþie barocã. Acest amestec de 
stiluri, se explicã prin faptul cã, zugravii locali, de cele
mai multe ori anonimi, nu aveau o pregãtire spe cialã, ci
aveau doar tal ent ºi lãsau imaginaþia sã-ºi spunã cu -
vântul, trecând peste norme ºi canoane.

De departe, cea mai spectaculoasã laturã a bisericii 
de lemn este turla, aºezatã peste pronaos ºi care se înalþã
zeci de metri spre cer. Pânã în anii ’90, cea mai înaltã
bisericã de lemn era cea din ªurdeºti, 54 metri înãlþime.
Aceasta a fost depãºitã de biserica mãnãstirii Bârsana, cu
58 de metri înãlþime, ºi apoi de biserica mãnãstirii Sã pânþa
Peri, cu 75 de metri înãlþime la baza crucii. Aceasta din urmã
devine cea mai înaltã construcþie de lemn din Europa. 

Turlele maramureºene au la jumãtatea lor un foiºor 
în care sunt instalate toaca ºi clopotele, care servea drept
loc de observare a unor pericole care ar fi putut sã se
abatã asupra satului. 

Aºezatã pe blocuri mari de piatrã, biserica ma -
ramureºeanã era construitã în vechime doar din bârne
masive de stejari seculari. Astãzi mai pãstreazã doar talpa 
de jos din stejar masiv, mai departe folosindu-se frecvent

bradul. Îmbinãrile bârnelor aºezate orizontal, sunt pre -
vãzute la capete cu cheutori de diferite tipuri. Acoperiºul
este din ºindrilã de diferite modele: sãgeatã, cioc de raþã,
coadã de rândunicã. Pentru a câºtiga în înãlþime s-a trecut 
la acoperiºul în douã ape, bolta având un acoperiº se -
parat, datoritã înãlþãrii ei peste înãlþimea pereþilor bise -
ricii. Turla se terminã cu un coif aºezat peste foiºor, iar în
vârf este fixatã o cruce de fier forjat, care în vechime avea 
la bazã uneori semiluna, arãtând cã în acel spaþiu domnea
Hristos ºi Biserica Lui. 

Un el e ment im por tant al bisericii de lemn îl consti -
tuie portalul de la uºa de intrare în bisericã, care era ºi este 
încrustat cu mo tive geometrice ºi simboluri ale vieþii,
continuitãþii ºi credinþei: soarele, funia, arborele vieþii,
diferite rozete ºi alte elemente tradiþionale, multe dintre
ele preluate de la case ºi porþi, sau invers, preluate de la
bisericã la case ºi porþi.

Prin aceste capodopere ale stilului, Maramureºul ºi 
meºterii maramureºeni au creat unul dintre cele mai re -
prezentative monumente româneºti, asigurându-ºi ne mu -
rirea ca artiºti populari, continuitatea ca spaþiu etnic ºi
dãinuirea ca neam. Orice ctitorire ºi dãruire lui Dum -
nezeu asigurã nemurirea ºi dãinuirea.

Biserici de lemn din Maramureº
în patrimoniul uni ver sal

Ana GRIGOR

ICOMOS, Organizaþia Mondialã de Protecþie a Mo -
numentelor Istorice, considerã monumentele de arhitecturã
popularã, deci, inclusiv bisericile de lemn, o expresie a
specificului poporului ºi a capacitãþilor creatoare ale culturii 
unei þãri.1.

Convenþia pentru Protecþia Patrimoniului Cul tural
ºi Nat u ral Mondial (semnatã în 1972) a fãcut posibilã
identificarea, protecþia ºi conservarea monumentelor cul -
turale ºi naturale ale lumii. Lista patrimoniului uni ver sal
ce cuprinde, deocamdatã, 878 proprietãþi, s-a îmbogãþit,
începând din anul 1991, ºi cu obiective culturale ºi na -
turale din România.

Adevãrate tezaure de artã ºi istorie, bisericile de
lemn din România sunt popasuri necesare în calea celui
ce doreºte sã înþeleagã originalitatea ºi forþa spiritualã a
poporului român, capacitatea sa de a crea întru frumos,
chiar ºi în condiþiile grele ale unor secole de asuprire. 

Meºteºugul construcþiei în lemn este ridicat de
oamenii din Maramureº la rang de artã, inclusiv la im -
presionantele biserici de lemn. Biserica creºtinã – edi -
ficiu religios, loc de rugãciune ºi de comuniune cu
Dum nezeu – cunoaºte, prin intermediul bisericuþelor de
lemn maramureºene, forme el e vate de exprimare ar tis -
ticã. Dãltuite în lemn cu mãiestrie de cãtre þãranii locului,

bisericile din Maramureº fac parte din marea familie a
arhitecturii de lemn europene. Cu turle înalte, având alura 
unor adevãrate catedrale, prin dimensiuni ºi, mai ales,
prin cutezanþa liniilor ºi proporþiilor, bisericile de lemn
din Maramureº reprezintã valori ce pot sta alãturi de
marile capodopere ale arhitecturii universale.

Bisericile de lemn din Maramureº se remarcã prin
planimetrie, prin ingenioasa tehnicã a îmbinãrilor din lemn 
ºi a realizãrii învelitorilor de ºindrilã. 

Interiorul bisericilor este împãrþit în 3 camere:
pronaos, naos ºi al tar, unele dintre ele având adãugat un
pridvor înaintea intrãrii în bisericã. Deasupra pro nao -
sului se înalþã turnul – clopotniþã, ale cãrui dimensiuni
sfideazã de cele mai multe ori legile gravitaþiei.2 

În pictura bisericilor întâlnim douã stiluri: post -
bizantin ºi baroc.

În semn de recunoaºtere a valorii lor deosebite, opt
„bijuterii de lemn” reprezentative din Maramureº au fost
înscrise, în anul 1999, pe lista patrimoniului uni ver sal.

Cele opt biserici in cluse în patrimoniul mondial,
datate între mijlocul secolului al XIV-lea ºi sfârºitul
secolului al XVIII-lea, sunt:

- Biserica „Naºterea Maicii Domnului” Ieud Deal,
sec. al XIV-lea; 
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1  Ioan Godea, Biserici de lemn din Europa, Bucureºti, CD PRESS, 2008, p. 239.
2  Monumente UNESCO din România, Baia Mare, Proema, 2008, p. 9.
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- Biserica „Sf. Paraschiva” Poienile Izei, 1604;
- Biserica „Sf. Nicolae” Budeºti Josani, 1643;
- Biserica „Sf. Arhangheli” Rogoz, 1663;
- Biserica „Intrarea Maicii Dom nului în Bisericã”

Bârsana, 1720;
- Biserica „Sf. Arhangheli” ªurdeºti, 1766;
- Biserica „Sf. Paraschiva” Deseºti, 1770;
- Biserica „Sf. Arhangheli” Plopiº, 1792.1

Lãcaºurile de cult selectate, prin vechime, situare,
ambianþã, tratarea arhitecturalã, tehnica construcþiei, pic -
tura interioarã ºi starea lor de conservare pot sã de -
fineascã bisericile de lemn din Maramureº. Au fost
se lectate ºi în ideea de a evidenþia tipurile principale de
biserici din aceastã zonã, ºase dintre ele definind biserica
de tip maramureºean, una (cea din Rogoz), bisericile de
tip nord-transilvãnean, iar cea de la Plopiº, tranziþia între
ele. Toate, fãrã excepþie, reprezintã monumente de val -
oare excepþionalã ce justificã includerea lor în patri -
moniul mondial.

Bisericile de lemn din Budeºti Josani, Deseºti,
Bârsana, Poienile Izei ºi Ieud Deal se aflã în Mara -
mureºul istoric, cele din ªurdeºti ºi Plopiº sunt în ve chea
Þarã a Chioarului, iar biserica „Sf. Arhangheli” din
Rogoz este situatã în Þara Lãpuºului. Împreunã, aceste
opt biserici de lemn reprezintã un ansamblu de exemple
remarcabile ale diverselor soluþii arhitecturale din di -
ferite perioade ºi zone. Ele sunt înguste, dar înalte, cu
turle suple ºi lungi la capãtul vestic al clãdirii, expresie a
particularitãþii peisajului cul tural al acestei zone montane 
din nordul României.

În lãcaºurile din Maramureº s-au pãstrat hrisoave ºi
însemne dintre cele mai vechi ale limbii româneºti; aici s-au
adunat înþelepþii satelor pentru a hotãrî în clipe de restriºte;
aici s-au legat cãsãtoriile, s-au botezat pruncii ºi tot aici au
fost îngropaþi moºii ºi strãmoºii noºtri.2

Cu turnuri înalte, ca sã fie cât mai aproape de
Dumnezeu, cu stâlpi grei de brad sau stejar, sculptaþi
man ual, ºi cu acoperiºuri de ºindrilã, cu valoroase picturi
interioare, de o vechime impresionantã, fiecare bisericã
îºi are istoria ºi povestea ei încrustatã în lemn.

Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului
în Bisericã” din Bârsana

Situatã în partea cen tral-nordicã a satului, în cimitirul 
cu morminte ve chi, aceastã bisericã este una din cele mai
vechi ºi mai bine pãstrate dintre bisericile de lemn din
Maramureº. Ma rea vechime este atestatã de urmã toa rele
elemente: pronaosul cu di mensiuni deosebit de restrânse
(1,90 m), fãrã ferestre, uºile cu înãlþimea extrem de redusã,
încât nu se poate intra decât cu capul aplecat.3

Lãcaºul de cult, ridicat în 1720 în locul altuia mai
vechi, ars de tãtari, este martorul fenomenului de strã -
mutare, frecvent întâlnit în cazul bisericilor ºi caselor de
lemn. 

Este uni ca bisericã din cele opt aflate pe lista
monumentelor UNESCO care, iniþial a fost bisericã mã -
nãs tireascã, transformatã în bisericã parohialã. Dupã re -
tragerea monahilor spre Moldova, biserica a fost salvatã de
cãtre localnici, care au demontat-o ºi, în jurul anului 1880,
au reconstruit-o pe amplasamentul ac tual.

Edificiul are un plan simplu, dreptunghiular, cu
patru camere: pridvor, pronaos, naos ºi al tar. Orna men -
taþiile sunt identice cu cele ale pridvoarelor caselor tra -
diþionale, iar decorul sculptat în lemn utilizeazã motivul
funiei rãsucite sau al Soarelui. 

Lãcaºul de cult fost pictat de Toader Hondor ºi
Ioan Plohod, dupã cum reiese din inscripþia de pe peretele 
sudic. Pictura are o valoare deosebitã, fiind cel mai coe -
rent ansamblu decorativ din Maramureº, structurat dupã
legile barocului.4 Iconografia prezintã un registru dens ºi
larg în care spaþiile sunt valorificate prin medalioane sim -
ple, împodobite cu ornamente florale despãrþite prin brâuri.
În mod deosebit se remarcã uºile împãrãteºti, cu picturã în
medalioane, icoanele tipiconale împãrãteºti, sau Sfinþii Ar -
hangheli Mihail ºi Gavril. Pe bolta naosului se pot admira:
Soborul Arhanghelilor, Înãlþarea Sf. Ilie, Înãlþarea Fecioarei 
Maria, Scara lui Iacov. Adevãrate creaþii originale sunt
scenele din Genezã sau cele cu Spãlarea picioarelor apos -
tolilor, Cina cea de Tainã, Patimile Domnului sau Ridicarea
la Cer a Maicii Domnului. Bolta altarului înfãþiºeazã Înco -
ronarea Fecioarei de cãtre Sfânta Treime; pe pereþii altarului 
se desfãºoarã cetele îngereºti, scenele care simbolizeazã
euharistia, alãturi de reprezentarea unor legende apocrife.
Din pictura pronaosului se pãstreazã doar un mic frag ment
reprezentând, probabil, cetele drepþilor care fãceau parte din 
ansamblul Judecãþii de apoi. Programul iconografic al Bi -
sericii din Bârsana se caracterizeazã prin: predominarea
sensului eshatologic [...], prevalenþa caracterului mo ra liza -
tor [...] ºi relevarea laturii umane a naraþiunii.5

1 Lista monumentelor istorice 2004, În: Atelier (Baia Mare), 1, nr. 1, dec. 2004, p. 4.
2 Cf. Mihai Dãncuº, Zona etnograficã Maramureº, Bucureºti, Sport-Turism, 1986
3 Emil Costin, Biserici de lemn din Maramureº, Baia Mare, Gutinul, 1999, p. 95.
4 Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Bisericã”... = The wooden church „The Holy Mother’s Entrange in the

Church” Bârsana, Maramureº, Baia Mare, Cromatica Press, [2003], p. 9.
5 A. Pop-Bratu, Pictura muralã maramureºeanã, Bucureºti, Meridiane, 1982, p. 66.
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„Biserica de lemn «Intrarea Maicii Domnului în
Bisericã» din Bârsana rãmâne peste veacuri o adevãratã
poveste în lemn a maramureºenilor, o cetate de unde Cu -
vântul se aude în fiecare zi peste toatã Valea Izei.”1

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”
din Budeºti-Josani

Biserica este aºezatã în mijlocul cimitirului din cen -
trul satului ºi este datatã pe baza unei inscripþii de deasupra
uºii, care spune cã a fost ridicatã în 1642. În bisericã se
pãstreazã coiful ºi cãmaºa de zale a lui Pintea Viteazul,
haiducul care ºi-a legat numele de aceste locuri.

Lãcaºul de cult se remarcã prin dimensiuni: 18 m
lungime ºi 8 m lãþime, prin acoperiºul etajat ºi prin soluþia
adoptatã pentru susþinerea pereþilor. Acoperiºul ºi pereþii
sunt îmbinaþi în mod armonios; cele douã trepte ale aco -
periºului înconjoarã biserica de jur-împrejur, îmbinãrile de
la colþuri fiind adevãrate opere de artã. 

Construcþia are trei compartimente: pronaos, naos
ºi al tar. Un el e ment spe cific, nemaiîntâlnit la alte biserici, 
este peretele supraînãlþat, dublat în ex te rior de stâlpi ºi ar -
cade de lemn, ceea ce asigurã un plus de originalitate.
Acoperiºul este în douã trepte; etajul su pe rior este sus -
þinut pe câte ºapte stâlpi laterali, prinºi de cununa de -
coratã cu zimþi.

Iconografia, pãstratã parþial, se aflã sub influenþa
postbizantinã, prin pictura lui Alexandru Ponehalschi
(1762), precum ºi sub cea barocã, prin pictura altarului,
realizatã de cãtre Ioan Opriº (1812).2 În pronaos ºi naos,
chipurile ºi scenele sunt încadrate în chenare negre ºi
brâuri longitudinale, cu mo tive vegetale; în al tar sunt
încadrate în chenare de tip he ral dic. Pictura din al tar
cuprinde pe Diaconul ªtefan, Sf. Spiridon, Sf. Vasile cel
Mare etc. Pe un registru su pe rior sunt reprezentate Sfânta 
Treime, Jertfa lui Avram, Evangheliºtii Matei ºi Ioan.
Impresionantã este o scenã din Apocalipsa Sf. Ioan, pre -

cum ºi Aflarea capului Sf. Ioan Botezãtorul. Com po -
ziþiile se remarcã prin amploare ºi dinamicã, iar per -
sonajele prin supleþe ºi graþie.

În bisericã se pãstreazã ºi o colecþie de icoane pe
lemn ºi una de icoane pe sticlã, datând din secolele al
XVII-lea ºi al XVIII-lea, precum ºi un excepþional can -
delabru de lemn cu suporþi pentru lumânãri.3

Biserica de lemn „Sfânta Paraschiva” din Deseºti

Lãcaºul de cult este situat în cimitirul din partea cen -
tral-vesticã a satului, fiind construit în anul 1717, dupã alte
surse în 1770, pe locul altuia mai vechi. Legenda spune cã
în 1717, în urma unei invazii, tãtarii au incendiat biserica
satului, iar sãtenii au avut nevoie de cinci încercãri pentru a
gãsi locul potrivit pentru piatra de temelie.

Biserica a fost construitã din grinzi pãtrate de ste -
jar ºlefuit, pe o fundaþie din pietre de râu. Arhitectura se
înscrie în linia tradiþionalã. Îmbinãrile de lemn, echilibrul
ºi armonia elementelor de arhitecturã, impresia de sim -
plitate ºi eleganþã vãdesc o perfectã cunoaºtere a artei
lemnului ºi o mãiestrie fãrã cusur. Nota de originalitate
este datã de bârnele din partea superioarã ce susþin ºar -
panta acoperiºului, prelungite ºi sculptate în scarã, con -
ferind ansamblului o siluetã deosebitã. Construcþia este
alcãtuitã din pronaos, naos ºi al tar decroºat, având acces
pe latura de vest printr-o micã uºã cu ancadrament rect an -
gu lar din bârne groase sculptate cu mo tive dec o ra tive
geometrice (dinþi de ferãstrãu), vegetale (frunze stilizate)
ºi simbolice (tor sade). Transformarea celor douã aco -
periºuri într-unul singur deasupra altarului constituie o
ingenioasã soluþie arhitectonicã.4

Biserica „Sf. Paraschiva” din Deseºti este singura
în care pictura interioarã, foarte bine pãstratã, se poate
vedea aºa cum a arãtat în 1780, la momentul execuþiei ei.
Catapeteasma bisericii a fost pictatã de cãtre Alexandru

1  Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Bisericã..., p. 21.
2  Monumente UNESCO..., p. 18.
3  Grigore Man, Biserici de lemn din Maramureº, Baia Mare, Proema, 2005, p. 77.
4  Monumente UNESCO..., p. 9.
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Ponehalschi între 1778-1780. Tema dominantã a cata -
petesmei este cea a Rãstignirii, ca de obicei. Pe fiecare
parte a rãstignirii sunt chipurile Fecioarei Maria ºi a Sf.
Ioan Evanghelistul. Dedesubt, figura lui Dumnezeu, în -
conjurat de profeþii aranjaþi în douã rânduri de me da -
lioane sub formã de inimã. Sub acestea se aflã Apostolii,
tot în douã rânduri, înconjurându-l pe Isus Hristos. Pic -
tura pronaosului, foarte frumoasã, dateazã de la 1780,
fiind realizatã de Radu Munteanu din Ungureni ºi Gheor -
ghe Zugravu. Farmecul acestei picturi constã în sin ceri -
tatea ºi spontaneitatea figurãrii unei lumi colorate ºi
dec o ra tive, amintind de pictura naivã, nesofisticatã. Te -
ma principalã din pronaos este Judecata de Apoi, care se
întinde pe mai mulþi pereþi. În centrul bolþii este Isus
Hristos, înconjurat de îngeri ºi Fecioara Maria, iar pe pãrþile
bolþii se aflã teme din Vechiul Tes ta ment. Pictura de tradiþie 
postbizantinã post-rusticã, specificã tradiþiilor Mara mu re -
ºului, realizatã de Radu Munteanu, dã naºtere unui an -
samblu arhitectural de mare virtuozitate, fiind una din
ope rele reprezentative pentru pictorul de fresce. Ca o parti -
cularitate, scena inspiratã din Apocalipsã conþine personaje
de etnii diferite: nemþi, tãtari, turci. Pe peretele vestic al
naosului, în 1920, a fost adãugat un balcon pentru cor, care a 
distrus câteva din picturile originale.

Biserica se face remarcatã în contextul altor bise -
rici de lemn prin armonia bine dozatã a elementelor con -
sti tu tive, prin structura aparentã decoratã cu ornamente
sculptate, prin amploarea spaþiului in te rior, prin masi -
vitatea ºi expresivitatea volumelor. În cimitirul din jurul
bisericii se aflã multe cruci celtice înscrise într-un cerc
sau semicerc.

Biserica de lemn „Naºterea Maicii Domnului”
din Ieud-Deal

Una dintre cele mai frumoase biserici din Ma ra mureº,
lãcaºul de cult din Ieud a fost construit din lemn de brad, de
cãtre fa milia nobilã localã Balea, în cimitirul satului.

Unele documente o considerã cea mai veche bi -

sericã de lemn din Maramures, datatã 1364, fãcând-o cea
mai faimoasã în regiune; con form altor pãreri, ea dateazã, 
probabil, din secolul al XVII-lea. Acum se cunoaºte
faptul cã tãtarii jefuitori au incendiat biserica iniþialã ºi au 
distrus-o în totalitate în secolul al XVII-lea. Existenþa
unei biserici mai vechi se certificã prin descoperirea a
douã cãrþi din secolul al XVI-lea în edificiul ac tual.

Construcþia urmeazã canoanele tradiþionale; pic -
tura ºi iconostasul, bine conservate, sunt de secolul al
XVIII-lea. Prin comparaþie cu alte biserici de lemn din
aceeaºi perioadã, cea din Ieud-Deal face parte din cate -
goria celor mari, având 7,15 m lãþime ºi 11,87 m lungime, 
cu o ca pac i tate maximã de cca. 340 credincioºi.

Biserica din lemn din Ieud-Deal este reprezentativã
pentru bisericile din Maramureº, înzestratã cu o generoasã
suprafaþã interioarã, în care elementele structurale sunt uti -
lizate ºi ca elemente dec o ra tive. Înãlþimea naosului, care
este principala încãpere, este egalã cu lãþimea ei, o pro -
porþie întâlnitã ºi la alte biserici de la începutul secolului
al XVII-lea din Maramureº. Ceea ce este remarcabil
pentru aceastã bisericã este spaþiul in te rior, cel mai ela -
borat din punct de vedere al concepþiei, al detaliilor
sculptate cãrora li s-a adãugat pictura acoperind întreaga
suprafaþã.

Picturile interioare formeazã una din cele mai bine
pãstrate entitãþi ale picturilor murale post-bizantine din Ma -
ra mureº. Programul iconografic e spe cial ºi impresionant. 
Nici un colþ al bisericii nu a rãmas nepictat. Inscripþiile sunt
scrise în românã, cu caractere chirilice. Alexandru Pone -
halschi, un cunoscut pictor de biserici ºi icoane care a
deschis o ºcoalã artisticã în Maramureº, s-a ocupat de acest
edificiu în 1782. Combinând spontaneitatea artei folclorice
cu elemente ale barocului vestic, Ponehalschi a reuºit
sã-ºi creeze propriul stil, iar pereþii bisericii din Dealul
Ieudului au fost consideraþi în gen eral apogeul carierei
sale. Pereþii pronaosului ilustreazã Judecata de Apoi, des -
fã ºuratã pe peretele de apus. Pe bolta naosului este re -
prezentat „Cel-Vechi-de Zile”, cu Sfântul Duh sub formã
de porumbel. Pe peretele lat eral al bolþii sunt repre -
zentate scene din Vechiul Tes ta ment. În al tar, printre
Sfinþii Ierarhi se aflã mitropoliþii Alexei al Moscovei ºi
Petru al Kievului.1 În bisericã existã icoane vechi de lemn
(sec. XVI-XVII), o valoroasã colecþie de icoane pe sticlã
aduse de la Nicula, covoare vopsite în culori vegetale ºi cãrþi 
de mare valoare: „Întrebare creºtineascã” ºi „Apostolul”
datând din secolul al XV-lea, tipãrite de Coresi, precum ºi
alte documente tipãrite la Iaºi ºi la Blaj. În podul bisericii a
fost descoperit „Codicele de la Ieud”, manuscris de o va -
loare inestimabilã, datat 1391, considerat ca fiind cel mai
vechi text în limba românã, scris cu litere chirilice.

O clopotniþã de lemn amplasatã într-unul din
colþu rile cimitirului ºi „Drumul crucii”, for mat din 14
mici construcþii de zidãrie, realizat la începutul secolului
al XX-lea, completeazã acest ansamblu.

Biserica de lemn din Ieud Deal reprezintã un vârf al
artei ºi tehnicii de a construi biserici de lemn în Mara mureº

Biserica de lemn „Sfinþii Arhangheli” din Plopiº

Biserica din Plopiº, amplasatã în vârful unui deal,
poate fi consideratã sora mai micã a celei din ªiºeºti. 

1  Grigore Man, Op. cit., p. 193.
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Locuitorii Plopiºului au început în anul 1798 edi -
ficarea unei noi biserici, menite sã înlocuiascã vechiul
lãcaº de cult, finalizatã la 12 noiembrie 1811. Datele care
atestã sfinþirea bisericii sunt extrase dintr-un doc u ment
gãsit în piciorul prestolului. 

Clãdirea bisericii e micã, 17 m lungime, 7 m lãþime 
ºi 47 m înãlþime, însã dovedeºte un deosebit simþ al
proporþiilor, fiind poate cea mai unitarã ºi mai bine echi -
libratã bisericã de lemn a Maramureºului, lucru ce o face
sã se înscrie în categoria construcþiilor religioase bine
închegate.

Din punct de vedere arhitectonic, se compune din
pridvor, pronaos, naos ºi un al tar, toate ridicate pe o fundaþie 
din piatrã. Biserica oferã o mãrturie a mãiestriei meºterilor
lemnari de pe Valea Cavnicului.1 

Picturile au fost fãcute în 1811 de cãtre ªtefan din
ªiºeºti, aºa cum aratã inscripþia unei icoane, dar creaþiile
acestea sunt pãstrate doar pe bolþile din naos, al tar ºi pe
catapeteasmã. Bolta naosului pãstreazã în condiþii bune
scene cu Sfânta Treime ºi Maica Domnului. Nota do -
minantã a iconografiei este datã de reprezentãri ale Apo -
calipsei, ocupând întregul perete de vest al naosului. Acest
ansamblu iconografic este înconjurat de sfatul celor
douãzeci ºi patru de bãtrâni. Reþine atenþia zugrãvirea spa -
þiilor libere de pe bolta naosului ºi al tar cu stele strãlucitoare
în culoare roºie. Arhanghelul Mihail, patronul bisericii, se
înfãþiºeazã victorios deasupra balconului. Altarul s-a pãstrat 
ºi conservat foarte bine, impresionând prin fineþea exe -
cuþiilor artistice ºi acurateþea detaliilor.2

Biserica din Plopiº poate fi consideratã rezultatul
influenþei bisericilor de tip maramureºean ºi a celor de tip 
nord-transilvãnean.

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”
din Poienile Izei

Biserica, situatã în incinta cimitirului, la apro xi -
mativ 200 de metri de centrul satului, a fost construitã în

1604, fiind printre cele mai vechi biserici de lemn din
Maramureº. Se spune despre ea cã „lemnul de temelie” a
fost pus în secolul al XIV-lea, edificiul fiind apoi refãcut la
începutul secolului al XVI-lea.

Planul lãcaºului de cult conþine porticul sau prid -
vorul, pronaosul, naosul ºi altarul.

Biserica a fost pictatã în întregime în 1794, con -
form menþiunii din inscripþia de la piciorul bolþii din
naos: ,,s-a început pictarea acestei sfinte biserici în tim -
pul vieþii înãlþimii sale împãratul Franz ºi a excelenþei
sale episcopul Andrei Bacevski”. 

Picturile în stil bizantin care împodobesc biserica
impresioneazã prin tematicã ºi abordarea originalã a ico -
nografiei tradiþionale. Ele sunt adevãrate opere de artã în
care culoarea are o importanþã majorã, dând unitate sce -
nelor realizate de pictorul Gheorghe din Dragomireºti;
sunt scene din Noul Tes ta ment ºi din Vechiul Tes ta ment.
Principala temã din pronaos este Judecata de Apoi, care
ocupã peretele de vest, sud ºi de nord, sugerând pri -
vitorului cã imoralitatea, minciuna, invidia sau rãutatea
sunt caracteristici nedemne de un bun creºtin. Pe bolta
naosului se remarcã Sfânta Treime, iar în absida altarului, 
Duhul Sfânt sub formã de porumbel, Bunavestire ºi Înãl -
þarea la cer a Preasfintei Fecioare Maria. O scenã nemai -
întâlnitã în zonã este reprezentarea simbolicã, în naos, a
jertfei lui Isus: un pel i can care-ºi sfâºie pieptul cu ciocul,
pentru a-ºi hrãni puii cu propria carne, o tragicã metaforã ce
vorbeºte despre sacrificiul lui Hristos, dar ºi despre jertfa
oamenilor acestor locuri.3 Iconostasul cuprinde icoane ce
dateazã din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea.
Uºile împãrãteºti sunt unice: Pomul Vieþii este prezentat
prin vrejuri împletite, ce formeazã niºte ochiuri sub for -
ma unor medalioane mari cu cei patru Evangheliºti ºi
medalioane mici cu Bunavestire ºi alte chipuri de Sfinþi.
Intrarea în bisericã se face printr-o uºã dublã pictatã
frumos, a cãrei parte superioarã înfãþiºeazã figurile Sfin -
þilor Petru ºi Pavel, iar partea de mai jos – viþa-de-vie
agãþãtoare. 

1  Monumente UNESCO..., p. 40
2  Grigore Man, Op. cit., p. 256.
3  Monumente UNESCO..., p. 46.
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Biserica este unul dintre cele mai frumoase mo -
numente ale arhitecturii din Maramureº, vãdind înaltul
nivel ar tis tic atins de meºterii lemnari ai Maramureºului
ºi, în acelaºi timp, una din cele mai bine conservate
biserici de lemn din aceastã zonã.

Biserica de lemn „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavril” din Rogoz

Situatã în centru, biserica a fost ridicatã în anul 1663.
Se pare cã lãcaºul de cult a supravieþuit invaziei tãtare din
1717.

Dimensiunile edificiului sunt de 14 x 5,5 m, înca -
drându-se în categoria bisericilor mari din zonã. Uni -
citatea construcþiei este datã de acoperiºul asimetric ºi de
intrarea lateralã. 

Planul edificiului este alcãtuit din pronaos, naos ºi
al tar; planul pronaosului ºi absenþa pridvorului sunt spe -
cifice vechilor biserici din secolul al XVII-lea ºi chiar de
dinainte. Acoperiºul, unitar, prezintã o uimitoare asi -
metrie. Turnul este tratat cu multã dibãcie pentru evitarea 
unui efect de verticalitate exagerat; în colþuri, patru tur -
nuleþe reproduc întocmai forma turnului însuºi.1

Pictura a fost realizatã în anul 1785 de cãtre meºterii
zugravi Munteanu Radu din Ungureni ºi Man Niculae de la
Poiana Porcului. Ea se pãstreazã doar în naos ºi pronaos, cu
unele scene fragmentate ºi altele ºterse. Programul ico -
nografic, incoerent în ansamblu, cuprinde teme din Vechiul
ºi Noul Tes ta ment. Principalele teme iconografice sunt:
Cina cea de Tainã, Spãlarea picioarelor, Ciclul Patimilor,
Geneza, precum ºi pa rab ola Bunului Samaritean. În 1834
biserica a fost repictatã pe tavanul pronaosului, bolta nao -
sului ºi pe cafas, de un zugrav neidentificat. Catapeteasma
pictatã ºi un candelabru din lemn cu ornamente sculptate în
formã de pãsãri sunt adãugate decoraþiunilor interioare ale
edificiului.

Impresionante sunt ºi decoraþiunile exterioare: brâul

în formã de funie rãsucitã cu simboluri solare ce înconjurã
biserica ºi îmbinãrile de lemn ce dau pereþilor aspectul unor
ziduri de cãrãmidã. Elementul or na men tal caracteristic a -
cestei biserici îl constituie capetele grinzilor ce sprijinã
streaºina, cioplite în formã de cap de cal - el e ment laic,
întâlnit la multe din casele þãrãneºti. O cruce cioplitã, înaltã
cât peretele pe care este aplicatã, strãjuieºte la vest de
intrare. 

Nici o altã bisericã nu prezintã o asemenea abun -
denþã de decoraþii care fac din aceastã bisericã o ade -
vãratã bijuterie arhitecturalã. 

Biserica de lemn „Sfinþii Arhangheli” 
din ªurdeºti 

Deºi punct cen tral al satului, biserica este localizatã
în prezent spre periferie, ca urmare a faptului cã satul s-a
extins înspre zona de munte. Renumitã ca realizare arhi -
tecturalã ºi înãlþime memorabilã a turnului, biserica a fost
construitã în 1721, sub directa supraveghere a lui Toma
Macarie, dovadã fiind inscripþia aflatã deasupra uºii de la
intrare, scrisã cu caractere chirilice. Deºi aflatã în afara
zonei Maramureºului, biserica este una tipic mara mu re -
ºeanã, din perioada de maturitate a acestui stil.

Este consideratã ca fiind cea mai înaltã construcþie
veche din lemn de stejar, turnul-clopotniþã mãsurând 54
m. El este înconjurat de alte 4 mici turnuleþe, înãlþimea
totalã de la sol fiind de 72 m. Biserica din ªurdeºti a fost
cea mai înaltã bisericã din lemn din toatã Europa pânã
acum câþiva ani, când a fost construitã noua bisericã a
mãnãstirii Peri din Sãpânþa, Maramureº, de 78 m înãl -
þime. 

Planul bisericii este compus din portic sau pridvor, 
pronaos, naos ºi al tar. Monumentalitatea construcþiei este 
subliniatã de felul în care e realizatã turla. Cei care au
conceput întregul edificiu ºi au dimensionat turnul au
avut un deosebit simþ al proporþiilor, fãcând corecþii
optice la toate elementele importante ale acestuia.2 În

1  Biserica de lemn Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril..., p. 11.

2  Emil Costin, Op. cit., p. 65.
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jurul turnului prin ci pal se remarcã patru turnuleþe mici, de
influenþã occidentalã, având ca semnificaþie dreptul de ju -
decatã. Corespunzãtor fiecãrui turnuleþ, în in te rior, la a -
ceeaºi înãlþime, se gãseºte câte un clopot. La toate crucile
existã semiluna, pentru a proteja de o posibilã invazie a
tãtarilor, ul tima invazie fiind datatã în anul 1717.

În 1783 biserica a fost pictatã în in te rior: altarul de
cãtre zugravul ªtefan, naosul de cãtre zugravul Stan, iar
pronaosul probabil de cãtre un ucenic al acestuia din
urmã. Decoraþia sculptatã în lemn este op era meºterului
ªtefan Tãmãran Ciocotiºan. Frumuseþea bisericii este
sporitã de existenþa brâului în funie rãsucitã. Programul
iconografic este asemãnãtor, stilistic ºi tematic, cu cel al 
bisericii din Plopiº; pictura, în stil baroc, se pãstreazã
doar parþial. Pe lângã temele comune, aici se întâlneºte
tema Scãrii lui Iacov. În pronaos, pe peretele de nord, se
desluºesc scene reprezentând: Samariteanca la fântânã,
Toma necredinciosul, pe cel de vest: Orbul din naºtere,
Cele cinci fecioare cuminþi, la est ºi sud: Pa rab ola fe -

cioarelor, Judecata de apoi. Pe bolta naosului se pãstreazã 
pictura, în culori deschise, reprezentând Sfânta Treime,
în centru, Evangheliºtii, în cele patru extremitãþi, în me -
dalioane, Prorocul Ilie ºi Elisei în cãruþã de foc. Pereþii
naosului au o tematicã diversã, conþinând: Sfânta Treime, 
Sf. Gheorghe, Sf. Dumitru, Sf. Teodor, Sfinþii împãraþi
Constantin ºi Elena. Pictura iconostasului se pãstreazã
mai bine, acesta fiind de datã mai recentã, lucratã frumos
ºi suprapusã peste cea veche. În al tar se pot desluºi scene
cu Isus pe cruce, Coborârea lui Isus de pe cruce, Sfinþii
episcopi ºi câteva scene din Vechiul Tes ta ment.

În cimitirul din jurul bisericii existã pietre pline, în
formã de sarcofage din andezit, asemãnãtoare cu sarco -
fagele romane. Nu au inscripþii, dar au elemente de orna -
mentaþie sculpturalã.

Valoarea pe care biserica din ªurdeºti o deþine în
mod ev i dent îi conferã titlul unanim acceptat, atât de
specialiºti cât ºi de publicul larg, de catedralã de lemn ºi
de capodoperã a geniului.

Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail ºi
Gavril” din ROGOZ – Maramureº

(mon u ment UNESCO)

Flo rin POP
Adrian POP

Într-o lume ce navigheazã printre arhetipuri ºi încearcã sã-ºi þinã respiraþia la intrarea în
deplinãtatea conºtiinþei, e nevoie de firul de praf din clopotniþa vechii biserici de lemn,

pentru a înþelege tropotul cohortelor de îngeri... Mirosul acela, de lemn bãtrân de când lumea, e o
poartã cãtre strãbuni, sfinþilor pictaþi  nu li s-a înnegurat aura, iar prin ferestrele mici, la vreme de
miazãzi pogoarã Lu mina... Dãinuie ºi merg peste vremuri ca niºte corãbii binecuvântate ce ies din
furtunã ºi-ºi poartã drumeþii la þãrm... Nu-ºi cunosc pãrãginirea, cãci în ele s-a nãscut veºnicia...
Ocrotitoare pentru toþi, prin dragoste ºi credinþã merg înainte, înfruntând vremurile...

O bisericã ne-ar invita mai degrabã la tãcere ºi nu
la cuvinte... totuºi, apropiindu-ne urechea de grinzile
vechi de lemn simþim cum urcã spre noi scâncete de
copil, bocete de înmormântare, veselia nunþilor, zgomot
de arme, cântece ºi descântece bãtrâne. Istoria acestor
locuri este povestitã în lemnul bisericilor, adevãrate sanc -
tuare ale Cuvântului, pãstrãtoare ale unor monumente de
cea mai veche limbã româneascã.

Bisericile de lemn din Maramureº, cu echilibrul
volumelor, armonia proporþiilor ºi elansarea excep þio -
nalã a turnurilor, reprezintã realizãri tehnice ºi artistice
superioare, unele chiar capodopere, in te grate or ganic u nei
îndelungate evoluþii ale cãrei începuturi se pierd în timp. 

Potrivit tradiþiei, biserica „Sfinþii Arhangheli Mi -
hail ºi Gavril” din Rogoz a fost construitã în anul 1663 din
douã lemne frãþâne uriaºe coborâte din Dealul Popii, fiind
situatã în centrul satului, alãturi de biserica „Sfânta Pa -
raschiva” adusã aici din satul Suciu de Sus în 1883. Pe
fundaþia scundã din piatrã se înalþã pereþi din grinzi masive 

de ulm încheiate în unghi drept ºi întãrite pe alocuri cu cepi 
groºi de lemn. 

Exteriorul bisericii prezintã elemente dec o ra tive,
deosebit de valoroase la nivelul pereþilor. Se remarcã
dintâi, pe peretele sudic al pronaosului, intrarea cu an -
cadrament masiv tratat într-o notã de simplitate rusticã,
cu excepþia acoladei prea ascuþite. Brâul în chip de funie
rãsucitã decoreazã pereþii exteriori, având la mijlocul lui
aplicatã o rozetã - simbol so lar. Mai sus, cele douã rân -
duri de cosoroabe prezintã cunoscutele crestãturi ce imitã 
corniºa în zimþi de cãrãmidã a unei biserici de zid. Ele -
mentul de plasticã ornamentalã, cel mai caracteristic îl
constituie însã capetele de grinzi ce sprijinã streaºina în
dreptul pereþilor de despãrþire ºi în colþurile edificiului,
cioplite în profiluri variate, cele mai multe în forma
tradiþionalã a capului de cal. În partea de est, capetele de
cal, prin gruparea lor, sugereazã un ga lop: încordare ºi
odihnã a unui spaþiu strãbãtut. Elementul e laic (regãsit la
anumite case vechi þãrãneºti) ºi coreleazã fapte etno -



grafice vaste: fie amintim aici calul (alb) drept cursier al
Soarelui ºi Nunþii, fie calul (negru) an i mal psihopomp -
cãrãuº al Morþii.

Alãturi de acest el e ment, atenþia ne este atrasã de un
alt simbol zoomorf mult mai rar întâlnit în arhitectura tra -
diþionalã: este vorba de o piesã de lemn aºezatã „în chituci”
în unghiul drept for mat din douã „capete de cal” mai scurte
decât celelalte - unul ver ti cal lipit de perete, celãlalt în
consolã ºi care oferã o evidentã asemãnare cu un cap de an i -
mal stilizat, având urechi, bot ºi ochii marcaþi prin doi cepi,
even tual un bour. Cât de im por tant este rolul simbolisticii
în ornamentaþia bisericii „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Ga -
vril” o dovedeºte încã un el e ment de sculpturã, neaºteptat de
data aceasta nu prin formã cât, în spe cial, prin locul pe care îl
ocupã, deoarece „capul de cal” (sau lup?) foarte bine modelat 
la care ne referim este cioplit la extremitatea de vest a
meºter-grinzii, prelungitã în podul bisericii, sub turn, unde
este întuneric ºi nu o vede nimeni. Meºter-grinda, puternic
crestatã în lungul liniei mediane prezintã în partea de vest
Soarele, pe pieptul cãruia se aflã Luna, pe umerii cãreia -
Luceferii, pe pieptul cãrora - Stelele. E aici ceva naiv ºi
ireductibil din mitologia româneascã strãveche, expusã în
cântecele ceremoniale.

Acoperiºul prezintã o frapantã asimetrie, deter mi -
natã de supralãrgirea streºinii pe latura de miazãnoapte a
clãdirii, creându-se astfel pe întreaga lungime a bisericii un
amplu spaþiu ce adãposteºte Masa Moºilor, care este, astfel,
nu alãturi ci în structura întregului arhitectonic. Deºi turnul
pare disproporþionat astfel faþã de navã ºi de întregul bise -
ricii, totuºi diviziunea pãrþilor este în numele întregului
infinit distribuit ºi recules în fiecare din ele. „Acoperiºul
seamãnã, spunea un pelerin, cu o pãlãrie de oºean pusã
pe-o ureche”. Turnul este tratat cu multã dibãcie pentru
evitarea unui efect de verticalitate exagerat: în acest scop,
turla propriu-zisã a fost „tãiatã” la jumãtatea înãlþimii prin
introducerea unei mici trepte ºindrilite, partea de sus a
segmentului su pe rior fiind ocupatã de pitoreasca galerie
cu câte douã ar cade pe fiecare laturã ºi balustradã de
scânduri traforate dispuse în consolã. 

Din interiorul umbros ºi tãcut, fulgerã uneori din
culoare în lu mina strecuratã pe geamurile mici, scene din
Patimile Mântuitorului sau Deºertãciunea Lumii, cu înþe -
lesuri atât de apropiate încât le-ai putea atinge cu gândul.

Biserica de lemn din Rogoz te invitã mai degrabã
la tãcere, dar din ea strãbat pânã la tine cântece de leagãn
ºi bocete de înmormântare stinse în lemnul crucilor din
cimitirul vechi...
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Biserici de lemn maramureºene
în Ucraina

traducere ºi adaptare text
Elvira CODREA

Apºa de Sus, Raionul Rahiv, „Biserica Sfântul
Mucenic Dumitru”, 1870 sau 1893

În anul 1751, în sat exista o bisericã de lemn cu
turlã ºi împodobitã cu icoane, ce purta hramul Sfântului
Arhanghel Mihail. În anul 1801 sunt consemnãri re -
feritoare la vechea bisericã de lemn în pericol de prã -
buºire, dar existã ºi referiri la un plan pentru construcþia
unei biserici noi. Biserica de astãzi a fost construitã în anul
1870 (dupã unele date în anul 1893) sub îndrumarea meºte -
rului Vasile Tafia în stilul caracteristic pentru Potessia.

Datoritã cercetãtorului ceh Florian Zapletal s-au
pãstrat imagini cu biserica din anul 1921. În imagini se
vãd cei cinci pereþi ai altarului, acoperiºurile în mai multe 
ape ale altarului ºi naosului cu înveliº nou, mica turlã
conicã deasupra stranei. Din pãcate, astãzi e foarte greu
de observat cã biserica e construitã din lemn; pereþii sunt
îmbrãcaþi cu stucaturã, acoperiºul este din tablã, turla
conicã a fost înlocuitã cu un turn cu formã nedefinitã, pe
faþada principalã acoperiºul se sprijinã pe douã coloane
din metal. În bisericã se pãstreazã icoana pe pânzã în ulei
„Maria cu Isus” a pictorului P. Tisavolki. Ul tima picturã
în bisericã a fost realizatã de Mihai Kriºenik. Spre sfâr -
ºitul anului 1920 a fost construitã o bisericã de lemn
ortodoxã, care a fost distrusã în anul 1942 de maghiari.
Preotul paroh Tivadar Ferenþic a fost condamnat la 10 ani 
de închisoare. A murit în închisoare din cauze necu -
noscute. (pag. 576-577)

Apºiþa, Raionul Tiaciv, Biserica „Înãlþarea
Domnului”, 1803

Mica bisericuþã a fost asemãnãtoare cu biserica din 

Apºa de Sus – naosul cu strana de formã dreptunghiularã, 
alungitã ºi micuþul al tar în cinci colþuri, acoperiºul înalt,
ascuþit, dar terminat nu cu o turlã ci cu un turn în patru
colþuri. Pereþii naosului sunt decoraþi cu ferestre cu arc în
plin centru, iar pereþii altarului cu ferestre cu arc ogival
echilateral. Turla este micã, cu ferestre pe trei dintre
pereþi ºi cu gãuri rotunde chiar sub acoperiº. Unul dintre
clopote a fost turnat în anul 1618. Iconostasul a fost pictat (se
pare a fost pictat încã o datã) de Ioan Palcuº în anul 1937. 

Cu mare tristeþe, despre biserica din Apºiþa suntem 
nevoiþi sã vorbim la trecut. În vara anului 1992 în jurul
bisericii de lemn a fost ridicatã o bisericã din cãrãmidã,
care nu se încadreazã nici unui stil, iar cea de lemn a fost
dãrâmatã. N-au fost de nici un ajutor nici cererile adre -
sate preotului lo cal, Mihai Fira, nici articolele apãrute în
presa regionalã. Oamenii au fost cei care de bunã voie au
sãrãcit satul lor de cea mai mare comoarã. (pag. 578-579)

Apºa de Jos, Raionul Tiaciv, 
Biserica „Sfântul Nicolae Fãcãtorul de
Minuni”, 1604

În anul 1751 se aminteºte o singurã bisericã (cu o
turlã frumoasã, împodobitã cu icoane frumoase, cu douã
clopote); biserica din partea de sus a satului, a sfântului
Vasile încã nu era construitã atunci. Biserica din partea
de jos a satului a fost construitã în anul 1604 (dupã alte
surse în anul 1561) ºi modificatã în prima jumãtate a
secolului al XVIII-lea. Biserica pãstreazã un echilibru al
proporþiilor – lãcaºul se înalþã cu falã pe culmea dealului
cu turla semeaþã. Construcþia este de dimensiuni reduse,
în comparaþie cu bisericile gotice din regiunea vecinã,
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În anul 2000, la Editura Vidavniþtvo din Lvov, a apãrut
albumul Þerkvi Ukraini Zakarpattia realizat de Mihailo

Sirohman. Într-o prezentare graficã îngrijitã, albumul
prezintã bisericile existente în Ucraina Transcarpaticã, cu
istoria construirii lor, cu descrierea ºi datele tehnice. Pentru 
noi prezintã un interes deosebit bisericile de lemn aflate pe
teritoriul vechiului Maramureº istoric, care azi face parte
din Ucraina. În paginile albumului se regãsesc, splendide ºi 
uºor de recunoscut, minunate biserici de lemn care poartã
amprenta stilului maramureºean. Pentru identificarea lor,
precum ºi în problemele de toponimie ºi onomasticã am
beneficiat de sprijinul doamnei Dorina Oºan ºi al prof. dr.
ªtefan Viºovan. Prezentãm în cele ce urmeazã câteva dintre 
aceste biserici. (n.r)



Hust. Construcþia se compune din douã corpuri din lemn
de stejar, dintre care cel mai vechi fiind cel al altarului, cu 
micuþa fereastrã cu arc. Acelaºi tip de ferestre arhaice se
gãsesc pe pereþii laterali ai stranei ºi naosului. Acoperiºul 
în douã ape este comun celor trei corpuri. Acoperiºul
corpului cen tral ºi estic a fost schimbat cu ºindrilã, dea -
supra stranei acoperiºul este plat. Lângã bisericã se aflã o
clopotniþã de lemn, etajatã, de formã pãtratã cu acoperiº
în opt colþuri. 

Biserica a fost multã vreme închisã credincioºilor,
iar mai apoi a intrat în patrimoniul muzeului etnografic.
Lucrãrile de restaurare s-au efectuat în anul 1961. Bi -
serica a fost restituitã credincioºilor greco-catolici. Preo -
tul paroh Si mon Pop a fost condamnat în anul 1948 la 25
de ani de închisoare. A fost eliberat în anul 1956. (pag.
580-581)

Dumbrava, Raionul Tiaciv, 
Biserica „Sfântul Vasile cel Mare”, sec. XVIII

Biserica de sus nu este menþionatã în înscrisul din
anul 1751, dar apare în înscrisul din anul 1801. Deci, a
fost construitã în a doua jumãtate a secolului al
XVIII-lea, probabil în anul 1776. Cea mai veche imag ine
cu biserica dateazã din anul 1920 ºi aparþine cerce tã -
torului ceh, Florian Zapletal. Posibil, ca prin secolul al
XIX-lea, la stranã sã fi fost adãugatã încã o construcþie
(în înterior se vede foarte bine cã este o adãugare), cu
scopul mãririi spaþiului.

În acest fel, biserica a cãpãtat o formã alungitã, iar
turla bisericii cu un acoperiº ascuþit a ajuns pe la mijlocul
acoperiºului. Intrarea s-a fãcut prin încãperea nou con -
struitã. Scãrile de lemn cu bal us trade de lemn duceau pe
prispa sprijinitã pe patru stâlpi.

Începând cu perioada lui F. Zapletal, biserica a
suferit numeroase schimbãri. În locul acoperiºului gotic,
turla este acum acoperitã cu tablã. În anul 1928 tot aco -
periºul a fost înlocuit cu þiglã. Puþin mai târziu turla a fost
acoperitã cu tablã. Treptele de lemn au fost înlocuite cu
unele din beton. Structura pereþilor a fost vopsitã în
culoarea maro. Interiorul bisericii a fost placat ºi vopsit.
Icoanele sunt noi ºi neinteresante. Lângã bisericã se aflã
clopotniþa de lemn ºi câteva cruci mari de lemn. Biserica
a aparþinut comunitãþii ortodoxe, dar de când aceºtia
ºi-au construit o bisericã nouã soarta acestui mon u ment
din lemn este incertã. (pag. 582-583)

Apºa de Mijloc, Raionul Tiaciv

A. Biserica „Sfântul Nicolae Fãcãtorul de
Minuni” (partea de jos a satului), sec. XVII

În satul românesc s-au pãstrat douã biserici de
lemn, caracteristice atât satelor ucrainene de pe valea
Tisei precum ºi celor câteva sate româneºti. (În regiunea
Zakarpatia/Transkarpatia sunt cîteva sate în care ma -
joritatea locuitorilor este formatã din etnici români pre -
cum: Bila Þerkva/Biserica Albã, Hlebokey Potik/ 
Strâm tura, Dibrova/Apºa de Jos, Serednie Vodiane/Apºa 
de Mijloc, Topceno ºi oraºul Solotvino/Slatina).

Biserica din partea de jos a satului este construitã
din lemn de stejar, cu al tar în cinci colþuri. Acoperiºul
este înalt, în douã ape. În mijlocul compartimentului cen -
tral, tavanul a fost înlocuit cu unul în formã de boltã,
deasupra stranei – cu unul trap e zoidal iar deasupra alta -

rului – cu unul plat. Deasupra stranei este o turlã înaltã,
cu acoperiºul în formã de cort, în stilul caracteristic
multor biserici maramureºene.Acoperiºul este din ºin -
drilã. Biserica este austerã, lipsitã de orice fel de orna mente,
exceptând micuþele ferestre care „sparg” su pra faþa mo -
nolitã a lemnului.

Interesant este faptul cã uºa de intrare se aflã pe
faþada sudicã. Pe un perete al bisericii s-a pãstrat în -
scrisul: „Aceastã sfântã bisericã a fost renovatã în anul
Domnului 1699.” Din inscripþie aflãm cã meºterul care a
executat lucrãrile de reparaþie a fost ucrainean, iar bi -
serica a necesitat lucrãri de înlocuire a bârnelor putrede.
Asta înseamnã cã biserica a fost construitã cu cel puþin 40 
– 50 de ani înainte de data reparaþiilor, adicã prin anii
1640 sau 1650. 

B. Biserica „Sfântul Nicolae Fãcãtorul de
Minuni” (partea de sus a satului), 1428

Biserica din partea de sus a satului este una din cele 
mai vechi biserici de lemn în stil Potesia din U cra i na.
Cele mai vechi pãrþi din construcþie sunt bârnele de lemn
de stejar (anul 1428), restul construcþiei fiind adãu gatã
prin anii 1600.

În jurul anului 1760, tavanul plat a fost înlocuit cu
unul trap e zoidal, ferestrele naosului au fost înlocuite cu
unele de formã ogivalã, a fost adãugatã o turlã înaltã cu
acoperiº ascuþit în patru colþuri. Acoperiºul este ascuþit,
în douã ape. Formele aus tere ale bisericii ce amintesc de
construcþiile romane, se profileazã semeþ pe fondul al -
bastru al cerului.

Biserica se numãrã printre cele câteva construcþii
de cult în care mai existã inscripþii pe pereþi, deºi o parte
dintre acestea s-au deteriorat iar o parte au fost acoperite
cu vopsea.

În anul 1601 s-a realizat pictura naosului, iar în
secolul al XVIII-lea, a stranei. Pe plafonul stranei sunt
realizate picturile tematice: „Maica Domnului”, „Adam
ºi Eva”, „Femeile – mironosiþe”, pe pereþi – chipurile lui
Ioan Gurã de Aur, Sfinþii Vasile ºi Grigore. Pe peretele
estic este realizatã pictura „Judecata de Apoi”. Pe pe -
retele vestic al naosului este portretul lui Isaia, pe pereþii
de nord ºi de sud este pictura „Patimile lui Isus”, pe
plafon – „Ochiul atotvãzãtor”, înconjuratã de cele 12
semne zo diacale ºi pictura „ Troiþa”.

Toate aceste picturi sunt creaþii remarcabile ale
pictorilor populari, dar din pãcate, la începutul anilor
1990, aceste picturi au fost refãcute într-un mod gro -
solan. Printre portretele care-i reprezintã pe sfinþi a apã -
rut ºi portretul re al ist al „preotului Nicoarã”, probabil cel
care a comandat lucrãrile de renovare. Iconostasul da -
teazã din anul 1761. Lângã bisericã se aflã o clopotniþã de 
lemn. Restaurarea bisericii a fost realizatã de arhitectul ºi
omul de ºtiinþã Ivan Mohotici, în anul 1968. (pag. 589-595)

Trebuºani, Raionul Rahiv, 
Biserica „Naºterea Maicii Domnului”, 1750

Prima atestare a bisericii dateazã din anul 1750,
dar se considerã cã biserica este mult mai veche. Legenda 
spune cã foarte demult pe locul numit Malei Poderei era o 
capelã. În timpul unei furtuni mari, capela a fost lovitã de
fulger, clopotul s-a desprins ºi s-a rostogolit la vale. În
locul unde s-a oprit clopotul localnicii au ridicat din
bârne de brad biserica de astãzi.
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Lemnul era pregãtit în luna februarie, când con -
þinea concentraþia minimã de apã, era decojit pri mãvara ºi 
lãsat pe loc pânã se usca foarte bine. Astfel se obþinea un
lemn solid ºi trainic.

Existã o însemnare din anul 1801 în care se spe -
cificã: „La Trebuºani este o bisericã de lemn, construitã
cu câþiva ani în urmã de cãtre credincioºi”. În anul 1949
biserica ºi-a încetat activitatea, iar în anul 1960 a fost
deschisã ca muzeu lo cal.

S-a reuºit ascunderea a douã dintre clopote la
Hmelevo. În urmãtorii 10 ani acoperiºul de ºindrilã a fost
înlocuit de douã ori, dar spre sfârºitul anilor 1970 muzeul
trece printr-o perioadã financiarã grea, biserica este la un
pas de prãbuºire, cimitirul vechi din jurul ei este distrus.

Cu toate acestea, biserica nu a fost supusã mo -
dificãrilor. S-au conservat foarte bine ºi complet vechiul
pridvor cu stâlpii ciopliþi ºi acoperiºul de-a lungul pere -
þilor laterali. Frontonul în formã triunghiularã accen -
tueazã intrarea ºi face legãtura cu frontonul mai mare în
formã triunghiularã a acoperiºului. O notã de origi na -
litate o aduce turnul bisericii cu câte patru ferestre în
formã de arc pe cei patru pereþi. În turn sunt douã clopote. 
Monumentul a fost restaurat între anii 1970 ºi 1971.
Biserica a fost retrocedatã credincioºilor greco-catolici
ºi, cu puþin înainte de Sãrbãtorile Pascale ale anului 1995, 
a avut loc prima slujbã ºi sfinþirea bisericii, schim bân -
du-se hramul din Adormirea Maicii Domnului în
Naº terea Maicii Domnului. Se ocupã de lucrãrile de res -
taurare ºeful comitetului parohial Mihai Priþ ºi preotul
Vasili Nosa din Rahiv. O contribuþie însemnatã a adus ºi
directorul combinatului de prelucrare a lemnului, Vasili
Brehliciuk.

În anul 1998 a fost realizat un icono stas. Biserica
se aflã pe fosta stradã Savlyak, care poartã în prezent
numele cunoscutului scriitor sa tiric Marko Baraboli (Ioan
Rozniciuc), care provine din Dilove. (pag. 598 – 600)

Pârâul Alb, Raionul Rahiv, 
Biserica „Sfinþii Petru ºi Pavel”, 1860

Dupã anul 1946, satele Trebuºani ºi Pârâul Alb au
fost unificate cãpãtând denumirea de Dilove. Biserica din 
Pârâul Alb a fost construitã la 110 ani dupã cea din
Trebuºani, dar o copiazã pe cea veche, atât din punctul de 
vedere al proporþiilor cât ºi a elementelor de de cor. Se pot 
observa trei elemente tradiþionale – strana, naosul ºi al -
tarul unitare prin forma bazilicã. Construcþia are unele
elemente caracteristice stilului huþul: turla joasã pe aco -
periºul în patru ape, fronton triunghiular. (pag. 600)

Rãstoace,
Biserica „Sfântul Prooroc Ilie”, 1984

Biserica de lemn a Proorocului Ilie a fost con -
struitã în anul 1925 (dupã alte surse în anul 1929), de
meºterii locali ªtefan Cociº ºi Ionaº.

Dupã stil, biserica se încadra în cel huþul, adicã
naosul dreptunghiular era încadrat din amândouã pãrþile
de douã încãperi ºi avea o turlã nu prea înaltã pe acoperiº.
Specifice acestei biserici erau turlele de pe acoperiºul
încãperilor ce încadrau naosul. Biserica de lemn a ars în
anul 1979.

În anul 1984 comunitatea credincioºilor a reuºit sã
construiascã o bisericã din cãrãmidã, care a reprodus în
varianta ziditã modelul ºi structura bisericii de lemn. În
anul 1998 acoperiºul bisericii a fost schimbat. (pag. 732)

Uglia, Mãnãstirea ºi Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”, 1993

Mãnãstirea ortodoxã de cãlugãri din Uglia a fost
una din cele mai vechi din regiunea Zacarpatia. Înte -
meiatã înainte de perioada mongolã aceastã mãnãstire
este consideratã de unii istorici ca fiind cea mai veche
mãnãstire slavã. Dupã pãrerea lui Ia. Golovaþki, în sem -
nãrile din Cronica Ipativskii din anul 1262 fac referire
tocmai la aceastã mãnãstire.

Una din figurile proeminente ale mãnãstirii Uglia
sau Zanevska a fost episcopul Dosifei (1648 -1734), care
a lãsat moºtenire în cãrþile bisericeºti un mare numãr de
însemnãri personale ºi poezii cu caracter duhovnicesc.

În anul 1788 biserica mãnãstirii era de lemn. De
mãnãstire aparþineau schiturile din Drahov, Odarov, Mi -
cul ºi Marele Ugolika. În secolul XVIII, biserica de lemn
din Odarov, construitã în anul 1470, a fost mutatã la
Kolodnovo. O versiune susþine cã mãnãstirea a fost dis -
trusã în anul 1735.

Dupã alipirea în anul 1920 a regiunii Zacarpatia
teritoriului Cehoslovaciei, în locul în care a fost vechea
mãnãstire s-a pus o cruce. Ieromonahul Vichentie (Vasile 
Oros) a construit în locul vechii mãnãstiri de cãlugãri un
schit de maici. În anul 1921 un sãtean din Uglia, Bogdan
Firineþ a cumpãrat de la un localnic evreu pe nume Ignati
Marcovici, cu douã mii de coroane, o parcelã „Pe Deal” ºi 
în locul unde cândva a fost mãnãstirea a construit o
capelã. Dupã moartea acestuia, pãmântul a devenit pro -
prietate a satului ºi preotul Vichentie a fost nevoit sã
cumpere parcela cu cinci mii de coroane cehoslovace.

Pentru bunul mers al lucrãrilor de construcþie a
mãnãstirii, episcopul Damaschin l-a mutat pe preotul
Vichentie din Nejnie Bistre (Bistra de Jos), unde slujea ca 
preot, la Krecev.

În anul 1934 au fost cumpãrate douã case din
Kricev ºi transportate la locul construcþiei. Casele au
constituit materialul din care au fost ridicate biserica ºi
douã chilii pentru cãlugãrii veniþi de la schitul Goro -
dilivski. La începutul celui de al doilea rãzboi mondial,
cãlugãrii au pãrãsit schitul iar pãrintele Vichentie a adus
în locul lor trei maici de la mãnãstirea Draghivska. Sub
îndrumarea maicii superioare Rafaela, în anul 1947 pe
fundaþia vechii biserici a fost ridicatã una nouã.

În perioada sovieticã, începând cu anul 1959 mã -
nãstirea a fost închisã. Biserica de lemn ºi ba sil ica ziditã
nu au fost distruse dar construcþiile au început treptat –
treptat sã se degradeze. Mãnãstirea a fost reînfiinþatã în
anul 1990 la iniþiativa cãlugãriþelor în frunte cu Cristina
Stan. Cele douã bisericuþe vechi au fost dãrâmate.

Între anii 1991 ºi 1993, în locul basilicii a fost
ridicatã biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Au fost
construite corpuri de noi: chilii, biserica „Sfântul Ioan”,
capela „Sfântul Ilie”.

În anul 1992, în biserica „Adormirea Maicii Domnului”
a fost pus iconostasul de Mihai Rosada. (pag. 770–771)
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Bisericile vechi maramureºene de lemn
din Apºa de Mijloc, Ucraina

Nuþu Laurenþiu POP
Apºa de Mijloc, Ucraina

Biserica de Sus a satului - 
Biserica ortodoxã „Sf. Nicolae” (1428)

Cel mai im por tant secol în istoria satului Apºa de Mij -
loc ºi a celorlalte sate româneºti maramureºene a fost ºi rãmâne 
în continuare secolul al XV-lea – anume în acest secol a fost
înregistrat din punct de vedere ju ridic satul (1407).

O altã datã marcantã a rãmas anul 1428 – înre -
gistrarea documentarã a Bisericii de Sus a satului. Se
spune cã lucrul acesta a fost fixat, cu dalta ºi ciocanul, pe
stratul in fe rior al bisericii, care a fost îngropat în pãmânt.
Mai mult decât atât, putem întâlni ºi anul 1400 la istoricul 
român Alexandru Filipaºcu, în carte sa Maramureºul.1

Ce putem spune referitor la religia apºenilor? Din
istorie se cunoaºte cã românii au primit creºtinãtatea încã
din sec. III-IV e.n. Ungurii, prin secolul al X-lea au
introdus religia catolicã. Cu timpul, în multe biserici
maramureºene s-a introdus religia greco-catolicã, pe care 
au acceptat-o ºi oamenii din Apºa de Mijloc. Un sa vant al 
timpului Jan Hus (1369-6 iulie 1415) a criticat mult
biserica catolicã, susþinând cã duce o propovãduire falsã
ºi ruºinoasã, neprimitã de cãtre poporul de rând ºi neîn -
þeleasã (fiind în limba latinã). Cãrþile ºi liturghia erau la
acea datã în limba slavonã veche (scrierea biblicã în
potcoave). Jan Hus a fost ars pe rug de cãtre unguri. Au
bãgat spaima în oamenii de rând, cã dacã cineva se va
împotrivi religiei catolice, va pãþi la fel.2

Prin sate, cnejii, pe cont propriu, construiau bi -
serici pentru rugãciuni. Fiecare sat românesc îºi are în
aceastã privinþã istoria lui proprie, mai ales legatã de con -
struirea bisericii.

Biserica de Sus a satului rãmâne pânã în prezent un 
model clasic, de inspiraþie goticã, fãcutã din lemn de
stejar ºi „fãrã nici un cui”. Cum s-a construit aceastã
bisericã? Sãtenii aveau nevoie de o casã de rugãciuni. Pe
atunci, se spune cã în sat erau vreo 80-100 de familii de
gospodari români, se cunoaºte cã au existat case pe dea -
luri: pe Hely, Coastã, Copãciº ºi Stâjerãt.3 Dar în apro -
piere nu erau biserici cu parohii. 

Locul pentru construirea bisericii a fost ales cu
vãrsãri de sânge, deoarece a avut loc un con flict între
locuitorii satului. Pe Stâjerãt era o pãdure frumoasã de

stejari. Ea a fost tãiatã complet ºi pe locul acela s-a clãdit
prima bisericã din sat. De aceea dealul respectiv a fost
numit Stâjerãt.

Iatã în ce mod s-au derulat evenimentele le gate de
construirea bisericii de Sus. La Griga, aproape de fa milia
care locuia sub Coastã, se construiau case numai pe
dealuri. ªesurile erau încã nepopulate de apºeni. În Stâ -
jerãt erau numai 24 de familii. Pe Hely, Coastã ºi Copãciº 
erau trei pãrþi din numãrul to tal de familii ale satului. Ele
au vrut sã punã lãcaºul sfânt pe dealul din Coastã, iar
ceilalþi, de la Griga ºi Stâjerãt, acolo unde se aflã ºi astãzi. 
(Biserica de Jos, din Coastã, a fost construitã mai târziu,
fiind atestatã documentar din anul 1776).

Astfel sãtenii nu s-au putut hotãrî unde sã constru -
iascã biserica ºi a început un con flict. Cei mai numeroºi
au dus bârnele bisericii în Copãciº. Oamenii ce locuiau
pe Stâjerãt, noaptea, le aduceau înapoi. Neînþelegerea a
durat timp de câteva zile. La urma urmelor a fost chematã
o comisie de judecãtori din Slatina (actualmente Solot -
vino), dar n-a avut succes. Peste câteva zile a venit o altã
comisie, mai numeroasã, din Sighet (Maramureº), care a
hotãrât pâra (conflictul) dintre locuitorii satului cu aju -
torul zarului (tragerii la sorþi).

Autorul manuscrisului, domnul Dan Mihai pre -
cizeazã, cã Biserica de Sus a fost înãlþatã în timpul dom -
niei lui Sigismund – rege al Ungariei. Ceva mai târziu a
avut loc un eveniment im por tant, care n-a putut sã rã -
mânã în um bra tuturor evenimentelor istorice ale tim -
pului. În anul 1437, la Bobâlna (pe teritoriul actualei
Românii), s-au rãsculat þãranii români ºi cei maghiari. Ei
au cerut micºorarea impozitelor. Nobilimea maghiarã ºi
românã a fost nevoitã sã înãbuºe aceastã rãscoalã, care
n-a avut succese impunãtoare.4

În anul 1445, la Apºa de Mijloc, parohia a fost
condusã de popa Costa ºi popa Balotha, care terminase
ºcoala duhovniceascã la Mãnãstirea Peri. În 1456, funcþia 
de preot a îndeplinit-o Costa Pap, iar la începutul se -
colului al XVI-lea, nobilii Ioaness Pop, Ignat Pop ºi
Tivadar Pop.5

În timpul invaziei turceºti, Biserica de Sus a fost
pictatã de cãtre turci. Se spune cã ei au dat libertate mai
mare scrisului slavon. Turcii doreau sã aibã mai mulþi

1 Al. Filipaºcu. Maramureºul. Editura Echim, Sighetul Marmaþiei, 2002, p. 16.

2 Cîâåòñ�àÿ ÿñòîðè÷åñ�àÿ ÿ�öè�ëîïåäèÿ, ÿîñyäàðñòâåîííîå íày÷íîå èýäàòåëüñòâî Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, Ìîñêâà, 1963, ñòð.
900.

3 Dan Mihai Ilieº. Istoria satului Apºa de Mijloc. Lucrare în manuscris, caiet albastru gros, aflat în posesia domnului Ma rina Nuþu Vasile,
pensionar din Apºa de Mijloc, p. 18.

4 Dan Mihai Ilieº. Op. cit., p. 18, 19.

5 Tit Bud. Date istorice despre protopopiatele, parohiile ºi mãnãstirile române din Maramureº, din timpurile vechi pânã la anul 1911.
Tipografia Diecezanã, Gherla, 1911.



curieri cunoscãtori ai limbii slave. Apoi, înainte de ple -
carea de pe meleagurile noastre, ei au pictat-o a doua
oarã. Icoanele din interiorul bisericii conþin un scris sla -
vonesc (chirilic).1

Biserica de Sus a satului românesc Apºa de Mijloc
este cea de-a doua, ca vechime, dupã cea din Ieud (1360,
în unele surse – 1365).2

Iatã ce ne istoriseºte dr. Vasile Moldovan în cartea
Vizitaþie canonicã în Maramurãº: „biserica din sus [...] e
aºezatã în celãlalt capãt al satului, pe un deal þãpiº, dar
mai întins deasupra. Din douã dealuri par’cã pãzesc satul, 
care e foarte îndesat, cãsile foarte aproape de olaltã. S’ar
putea foarte uºor administra, prin un preot ºi capelan, mai 
bine poate decât acum, când ambii preoþi sunt bãtrâni. La
bisericã se fac rugã ciunile de la litie, predicând Rs. Do -
mide. Popor a fost mai mult ca la liturghie.”3

În continuare, tot din aceeaºi sursã citãm: „Bene -
ficiul su pe rior, unde e preot Vasiliu Ciora, iar curatori: I.
Moiº, M. Ionaº, G. Dan alui Ionaº, I. Dan, M. Dan alui
Ilie ºi G. Ma rina. Se constatã, cã protocolul esibitor e din
1903, cel postal din 1886. Pro to col despre predici ºi
cateheze nu este. Are însã vre-o sutã de predici scrise.
Matriculele botezaþilor, cununaþilor, morþilor, din 1847.
Circularele episcopeºti din 1867. În arhiva parohialã sunt 
ºi 21 cãrþi do nate bisericii. Ziarul bisericii din 1882.
Averea în bani 575 cor. 78 fil., în obligaþiuni pri vate 720
cor., Porþiunea canonicã 18 jugh. Contribuþia o plãteºte
biserica.

Biserica e de lemn, cu boltiturã de 13 m lungã ºi 6
m latã, în stare slabã. Are 6 rânduri de vesminte.”4

Ce putem spune referitor la descrierea Bisericii de
Sus? „Ea aparþine celor mai bãtrâne locaºuri sfinte de
lemn din regiunea Tisei Superioare ºi a Ucrainei. Cele
mai vechi pãrþi sunt straturile inferioare de stejar (anul
1428), asupra cãrora s-au efectuat reparaþii aproape de
anul 1600.

Pe la anul 1760 a fost modificat acoperiºul plan pe
cel trap e zoidal, s-au pus ferestre noi, un turn înalt de
carcasã, acoperit de «un cort» în patru trepte. Pe strat se
aflã acoperiºuri înalte în douã trepte.

Formele monumentale stricte a sfântului locaº, ce
amintesc construcþiile medievale romane, se prezintã cu
o siluetã curajoasã pe fondul cerului.

Biserica aparþine acelor puþine construcþii reli gi -
oase, ce au picturi pe pereþi, mãcar cã o parte din ele sunt
distruse, iar altã parte – lipite (sau cleite).

În anul 1601 a fost pictatã biserica, iar în secolul
XVIII – «babineþul». Pe tavanul lui sunt «Simbolul Mai -
cii Domnului», «Adam ºi Eva», «Femei purtãtoare de
pace», pe pereþi – figurile lui Ioan Gurã-de-Aur, Vasile ºi
Grigore. Pe peretele din est – «Judecata înspãi mân tã -
toare». Pe peretele din vest – figura lui Iosia, în nord ºi
sud – «plãcerile», pe tavan – «Ochiul atotvãzãtor», în -
con jurat de 12 semne ale zodiacului ºi «Treimea (troiþa)
Noului Tes ta ment».

Restaurarea bisericii a fost înfãptuitã în anul 1968
de cãtre arhitectul ºi savantul Ivan Moghitici”.5 

Dar nu este uni ca relatare referitoare la restaurarea
Bisericii de Sus. Se mai pãstreazã o serie întreagã de
documente la vãduva Ma rina Elena Vasile a lui Bliduþu,
64 de ani, sat Apºa de Mijloc (mai 2006).

Dintre ele fac parte:
1.) documentul alcãtuit la data de 1 martie 1983,

referitor la transmiterea icoanelor din Biserica Sfântul
Nicolae a satului Apºa de Mijloc, în numãr de patru ºi
anume: Hristos-Mântuitorul, Nãscãtoarea de Dumnezeu
cu pruncul, Buna Vestire, Sfântul Nicolae. Toate icoanele 
din secolul al XVIII-lea au dimensiunile 100 x 72 cm.

Mai jos figureazã numele ºi familiile a cinci per -
soane care au alcãtuit acest doc u ment, precum ºi iscã -
liturile lor, urmate de o ºtampilã.

2). documentul (actul) despre preluarea ºi tran -
smiterea icoanelor Bisericii de lemn a Sfântului Nicolae
din anul 1428 a satului Apºa de Mijloc, datat 5 mai 1983,
sat Apºa de Mijloc.

3). documentul (actul) din 1 noiembrie 1984 a
satului Apºa de Mijloc, despre transmiterea pentru res -
taurare în atelierul de restaurare din Lvov a icoanelor din
secolul al XVIII-lea (în numãr de 10).

4). documentul (actul) despre transmiterea mo -
numentului de arhitecturã din anul 1428 a Bisericii de
lemn Sf. Nicolae, a comunitãþii bisericeºti a satului Apºa
de Mijloc, din raionul Rahiv.

5). documentul (actul) despre transmiterea icoa -
nelor din Lvov reprezentanþilor ce au dat comandã ... din
Apºa de Mijloc, la 31 ianuarie 1991, oraº Lvov.

6). descrierea inventarului cãrþilor bisericeºti ce se
pãstreazã la Biserica Sf. Nicolae a satului Apºa de Mij -
loc, dupã starea din 22 septembrie 1990 (în to tal 16 cãrþi).

7). contractul de asigurare din 10 decembrie 1990
despre transmiterea Bisericii de lemn a Sf. Nicolae din
1428 din Apºa de Mijloc a raionului Rahiv.

Biserica de Jos a satului – Biserica gre co-catolicã 
„Sf. Nicolae Fãcãtorul de Minuni” (1776)

Aceastã bisericã, mai puþin studiatã de cãtre is -
torici, etnografi ºi geografi are o istorie separatã faþã de
cea de Sus (1428). Ea a fost descrisã de cãtre dr. Vasile
Moldovan în cartea Vizitaþie canonicã din Maramurãº
astfel: „biserica e aºezatã pe un dâmb înalt, þuguiat, cu
foarte puþin loc plan de-asupra, e de-o parte de sat. Pri -
veliºtea e frumoasã în vale ºi în sus, ºi în jos. Nu e în
proporþie cu greutatea suirii la bisericã.

Biserica e veche din 1400 (eronat, n.n.; do cu -
mentar – 1776). Se deosebeºte de celelalte la turn, care nu 
e aºa þuguiat, e mai larg. E ºi mai înaltã ºi spaþioasã, decât
celelalte. Pe-o tablã neagrã e scrisã cu cearã urmãtoarea
informaþie: «S’au înoit, prin zugrãvire aciasta s. Bisericã
cu cheltuiala mai multor, prin necruþata ostenealã a lui
Hm Pop George, can tor ºi cu ra tor, anno 1822. ªi s’au
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sfinþit prin Pr. on. Petru Anderco vic. al Mar. ªi Vasile
Volosan, p.r.t. al Sighetului, Teodor Rednic prot. al
C oseului, Grigore Mihály paroh al Apºei de Mijloc,
Mihail Ciple ºi pãrintele satului Demetriu Vultur, fiind
de faþã D. Vasile Manu ju rat mare al Sighetului». Pictura
e fru moasã în toatã biserica. Sunt icoane vechi de-ale
tuturor sãrbãtorilor, cari se pãrândã spre sãrutare
poporului, dupã cum e sãrbãtoare. În tinda femeilor sunt
multe icoane de Nicula, bãtute pe pictura frumoasã de pe
pãrete. Pe pãreþi sunt bãtute apoi o mulþime de feºnice de
lemn, câte pentru o luminã. Fiecare femeie are luminã ºi
feºnic deosebit ºi la liturghie le aprind, mai ales vãduvele
fã când un fel de pomenire pentru cei morþi. Toatã tinda e
astfel numai cu funinginã, stricând cu totul pictura fru -
moasã a bisericii, care abia se mai vede. Ce miros pot
rãspândi apoi atâtea lumini aprinse, într-o bisericã în -
desuitã, nu prea spaþioasã!”1

În continuare, putem afla situaþia religioasã, ma -
terialã, financiarã etc. a Bisericii de Jos, la anul 1913:
„Dupã aceste se face vizitaþie canonicã, fiind în bene -
ficiul in fe rior preot: Mihail Popp, curatori: I. Ma rina,
P. Bell, I. Moiº, Ilie Mihalyi, G. Steþ. Se constatã, cã pro -
tocolul esibitor ºi cel postal e din 1902. Pro to col despre
predici ºi cateheze nu este. Matriculele botezaþilor, cu -
nunaþilor, morþilor din 1795. Circularele episcopeºti din

1902. Ziarul bisericii din 1902. Averea în bani 323 cor.
52 fil., în obligaþiuni pri vate 8045 cor. 61 fil. Averea
imobilã a bisericii ºi încã a ambelor biserici e 1477 jugh.
Porþiunea canonicã 87 jugh. 1505 st.”2

„Biserica inferioarã este fãcutã din bârne duble,
divizate în trei, cu stratul în altarul de cinci muchii,
construitã din grinzi de stejar. Toate straturile sunt aco -
perite cu un acoperiº dublu, înclinat ºi încercuit cu multã
grijã. La mijloc, stratul cen tral este acoperit cu cutii
cupolate, «babineþul» este trap e zoidal, iar stratul alta -
rului este cu multe rãsuciri plane. Deasupra «babi ne -
þului» se aflã un turn înalt, înconjurat de un cort dur, ce
este caracteristic pentru multe biserici maramureºene.
Acoperiºurile sunt fãcute cu draniþã de lemn. Biserica
este rigidã la înfãþiºare ºi n-are ornamente, ci numai niºte
ferestre nu prea mari încalcã suprafaþa monolitã a stra -
turilor.

O proprietate interesantã este aceea cã uºile se
aflã în faþada de sud. Pe straturi s-a pãstrat data: «Este
re construitã aceastã bisericã sfântã în anul domnului
1699» (din limba ucraineanã) [...] Biserica a fost resta -
bilitã pentru a schimba bârnele inferioare putrede ale
stra turilor. Prin urmare, biserica a fost construitã cel
puþin cu 40-50 de ani înainte de restabilire, adicã în anul
1640 sau 1650.”3 

Biserica „Sfântul Iosif Mãrturisitorul” – 
un colþ de Maramureº într-o mare urbanã

pr. Vasile FODORUÞ

Bisericile de lemn din Maramureº ºi din tot nor -
dul Transilvaniei reprezintã una din podoabele de preþ
ale þãrii noastre, mãrturie vie a vredniciei poporului
nostru, a simþului sãu estetic, a armoniei ºi echilibrului
sãu spir i tual. Deºi de dimensiuni reduse, biserica mara -
mureºeanã poate sta cu cinste alãturi de marile ca po -
dopere ale arhi tecturii universale, de marile creaþii ale
lumii, realizând o legãturã între cer ºi pãmânt, ajutân -
du-ne sã înþelegem îm plinirea voinþei lui Dumnezeu în
competiþie cu eter nitatea.

În cele mai rele împrejurãri, poporul nostru a gãsit
rãgaz sã ridice un Al tar ºi sã înalþe o bisericã în mijlocul
satului, de obicei pe o colinã, folosind materialul ce îl
avea la îndemânã, la temelia cãruia punea tot ceea ce avea 
mai curat, frumos ºi mãreþ.

Bisericuþele de lemn maramureºene par niºte fãclii
ridicate spre ceruri, gata întotdeauna sã se aprindã ºi sã
ardã, fãrã sã se mistuie, luminând ºi încãlzind inimile
celor ce le cerceteazã ºi le preþuiesc. În silueta lor nu
gãseºti nimic aspru, ºi lipsit de viaþã, ci totul e liniºte,
luminã ºi cãldurã, încât atunci când te apropii de ele parcã 
simþi cãldura poporului drept-credincios care le-a înãlþat
ºi le-a pãstrat de-a lungul veacurilor, ca pe cele mai

scumpe comori ale sale. Mãrturii în timp ale iscusinþei
unor meºteri anonimi, ele au fost un minunat mijloc de
înãlþare sufleteascã, de întãrire spiritualã întru credinþã ºi
de afirmare a conºtiinþei naþionale, spre zãrile senine ale
binelui ºi frumosului.

Dacã aceste biserici de lemn din Maramureº con -
sti tuie realizãri artistice cu care ne putem mândri, nu
trebuie sã uitãm meritul ctitorilor ºi al preoþilor, acei
conducãtori spirituali ai credincioºilor, care au ostenit la
ridicare lor ºi au menþinut treazã conºtiinþa de neam ºi
lege strãmoºeascã, în condiþii de multe ori vitrege, jert -
findu-se pe Altarul credinþei în Dumnezeu, spre desco -
perirea tainelor transcendentului cãtre care omul tinde
încã de la începutul existenþei sale.

Biserica maramureºeanã este un simbol pentru spi -
ri tualitatea româneascã, ea nu este o piesa de muzeu,
venitã din istorie, ci este un model care poate fi oricând
un brand naþional ºi care împlineºte ºi nevoile actuale ale
fiilor neamului românesc. Un ar gu ment în acest sens sunt
bisericile ctitorite în stil arhitectonic spe cific mara mu -
reºean, de cãtre comunitãþile româneºti mai vechi sau mai 
noi din þarã ºi din di as pora româneascã, un astfel de
model ar fi ºi Biserica de lemn cu hramul Sfântul Iosif
Mãrturisitorul, din Baia Mare.
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 Biserica ortodoxã 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

În incinta Muzeului Satului din Baia
Mare, se aflã o bisericã de lemn, mon u ment
istoric, ce dateazã aproximativ din anul 1630.
Ea a fost adusã aici din satul Chechiº, judeþul
Maramureº, în anul 1939. Amplasatã pe Dea -
lul Florilor, într-un de cor pitoresc, bi serica a
fost înconjuratã de-a lungul timpului de gos -
podãriile þã rãneºti tradiþionale, aduse aici din
toate pãr þile judeþului, odatã cu înfiin þarea
mu zeului în aer liber. Cine urcã spre bisericã,
sã participe la Sf. Liturghie, are în faþa ochilor
un Maramureº în miniaturã ºi poate gusta li -
niºtea ºi pacea patriarhalã a sate lor noastre. 

Biserica ortodoxã
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

(în incinta Penitenciarului)

Gol am fost ºi M-aþi îmbrãcat; bolnav am
fost ºi M-aþi cercetat; în temniþã am fost ºi aþi venit 
la Mine. (Matei 25, 36)

În anul 1995, în curtea Penitenciarului
din Baia Mare, la iniþiativa personalului, cu
munca ºi înzestrarea meºterilor proveniþi din
rândul deþinuþilor, a fost construitã biserica de
lemn în stil maramureºean, având hramul Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe. Este pri ma bi seri cã
construitã în incinta unui peni ten ciar în Ro -
mânia. La slujbele þinute aici, în acest loc
unde este atâta nevoie de îndru mare, com -
pasiune ºi sprijin, participã o parte din deþi -
nuþi, ceilalþi putând asculta slujba la difuzoare.

De hramul bisericii, la 23 aprilie, în
acest an, a slujit aici P.S. Justin Sigheteanul,
episcop vicar al Maramureºului ºi Sãt marului.

Biserica greco-catolicã 

„Adormirea Maicii Domnului”

Pe Dealul Crucii ce strãjuieºte, alãturi
de Dealul Florilor, partea de nord a oraºului,
a fost înãlþatã biserica de lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, a Mãnãstirii
„Sfânta Maria”. Biserica a fost sfinþitã la 1
au gust 1999, dupã doi ani de la punerea pie -
trei de temelie, de cãtre însuºi P.S. Ioan ªi -
ºeºtean, episcop al Eparhiei Greco- Ca tolice
de Ma ramureº. Complexul arhi tec tural ce în -
cu nu neazã Calea Crucii, pe care se face ac -
cesul la mãnãstire, alcãtuiesc un întreg
ar monios, in tegrat în spiritul locu rilor.
Mãnãstirea adã posteºte o micã comu nitate de 
Surori Ba ziliene, din Ordinul Su ro rilor Sf.
Vasile cel Mare - Provincia „Inima Nepri -
hãnitã a Sfintei Fecioare Maria”. 

Biserica ortodoxã 

„Sfântul Ierarh Iosif Mãrturisitorul” 

Piatra de temelie a bisericii a fost pusã
în anul 1993 de cãtre Prea Sfinþia Sa E pis -
copul Justianian al Maramureºului ºi Sãt ma -
rului, care a slujit ºi prima Sf. Liturghie la
noul al tar, în anul 2001. Întreg ansamblul ar -
hi tectural este realizat în stil maramureºean
tradiþional, începând cu poarta de intrare, con -
tinuând cu altarul de varã cu clopotniþã, cu
agheas ma tarul, locul pentru lumânari, Casa
Cãrþii (librã rie de carte religioasã) ºi sediul
Asociaþiei fi lan tropice Sf. Iosif Mãr tu ri si to -
rul. Com ple xul de construcþii reprezintã o
oazã de spiri tualitate ºi un punct al oraºului în
care Ma ra mureºul este prezent atât prin at -
mosferã, cât ºi prin ambianþã.  

Biserici de lemn din Baia Mare

Oraºul Baia Mare are numeroase ºi frumoase locaºuri de cult. Între acestea, un loc aparte îl ocupã
ctitoriile ce îmbracã haina su perbã a tradiþionalelor biserici maramureºene de lemn, cum sunt:

Grupaj realizat de Simona DUMUÞA



Biserici maramureºene de lemn în lume

Laviniu ARDELEAN

Maramureºul este un loc în care religia încã
se poate spune cã este la ea acasã, ma ra -
mu reºenii fiind consideraþi oameni cu fri -

ca lui Dum nezeu ºi oameni a cãror pietate a rãmas
apro ximativ aceeaºi cu a strã moºilor lor. Pentru a cinsti
cum se cuvine Sfânta Treime, maramureºenii, ca ºi mulþi
alþi locuitori ai a cestor þinu turi dintre Marea Neagrã, Car -
paþi ºi Dunãre, au înãlþat locaºuri de cult, care mai de care
mai fru moase ºi inte resante. Bineînþeles cã acum vorbim
despre celebrele, încã, biserici de lemn. Spun „încã”
pentru simplul fapt cã, deºi moda de a construi biserici de
lemn a cam trecut, acum fiind la mare preþuire construirea 
de edificii mo derne ºi ultrasofisticate, totuºi în unele
locuri mai existã dorinþa de a avea locaºuri unde sã te
rogi, care sã fie asemãnãtoare cu cele mai vechi biserici
de lemn. Astfel, de câteva decenii încoace au apãrut,
iniþial mai rar, apoi din ce în ce mai des, tot felul de
construcþii ale unor biserici maramureºene de lemn în
locuri îndepãrtate din lume, în care românii, ºi mai ales
maramureºenii, s-au strãmutat de-a lungul anilor. Pentru
a demonstra, dacã mai este nevoie, cât de cu noscute sunt
bisericile de lemn maramureºene putem spune cã: al -
bumul apãrut la edi tura Proema din Baia Mare (2008),
Monumente UNESCO din România, al bumul Românii
din jurul Ro maniei în imagini, Editura Prometeu, Chi -
ºinãu (2008), sau chiar secþiunea Ar hi tectura popularã
româneascã din Dicþionarul en ci clo pedic român, vol.1:
A-C, Bu cu reºti, Editura En ci clopedicã (1993), toate
încep cu bise ricile de lemn din Maramureº.

În cele ce urmeazã, prezentãm succint câteva din
bisericile de lemn maramureºene care au fost construite
în afara teritoriului locuit în mod obiºnuit de „mo ro ºeni”,
în þarã ºi în strãinãtate.

+ Biserici maramureºene de lemn 
în þara noastrã

Din cercetãrile noastre, am gãsit informaþii con -
form cãrora în România ex istã biserici maramureºene în
urmãtoarele localitãþi: Bucureºti, la Ac a de mia Militarã ºi
Spitalul Mu nic i pal, Cluj Napoca, la complexul stu den -
þesc „Hasdeu”, Iaºi, la unitãþile militare, dar ºi în Braºov,
Bistriþa, Oradea, Focºani, Mizil ºi altele.

+ Chiºinãu (Republica Moldova)

Bisericuþa de lemn din capitala Republicii Mol dova,
împreunã cu capela ºi cãsuþele cu menire ad mi nistrativã,
au fost executate de iscusiþii meºteri ma ra mureºeni, dupã
care au fost aduse la Chiºinãu, tocmai de peste munþi, în
luna ianuarie 2008. 

 La data de 11 iulie 2007 a avut loc sfinþirea pietrei
de temelie pentru aceastã bisericã, iar în 27 ianuarie
2008, primele trei tiruri cu piesele de lemn, necesare
pentru înãlþarea bisericii, au intrat pe teritoriul Republicii 
Moldova. Al patrulea tir, cu poarta de lemn, sculptatã în

stil maramureºan ºi diferenþa de piese necesare, în deo -
sebi draniþa pentru acoperiº, au ajuns la Chiºinãu cu trei
sãptãmâni mai târziu. 

La data de 9 martie 2008, de „Duminica iertãrii”, a
fost oficiatã prima Sfântã Liturghie în biserica nouã ºi de
atunci pânã în prezent, sâmbãtã seara ºi duminicã, se
slujeºte serviciul divin în acest minunat sfânt lãcaº.

Alte biserici maramureºene de lemn
în EUROPA:

+ Salzburg

Comunitatea ortodoxã românã din acest oraº, în
frunte cu P.C.Pr.Dr. Dumitru Viezuianu, cu ajutorul sub -
stanþial al Mânãstirii ben edic tine „Sf. Petru” ºi al altor
asociaþii din Salzburg a ridicat o frumoasã bisericã de
lemn în doar 70 de zile. Prima Sf. Liturghie s-a sãvârºit în 
noul locaº duminicã, 11 noiembrie 2007, zi care rãmâne
de neuitat pentru românii ortodocºi din Salzburg ºi îm -
pre jurimi.

La Liturghia arhiereascã oficiatã de I.P.S. Mitro -
polit Serafim au participat peste 300 de credincioºi, pre -
cum ºi numeroase autoritãþi bisericeºti ºi lo cale, care s-au 
implicat în construcþia bisericii. Pãrintele Viezuianu a
relatat cum „Dumnezeu a lucrat în acest timp mai repede
decât oamenii: temelia bisericii, ridicarea ei doar în douã
sãptãmâni, iconostasul, clopotul, încãlzirea cen tralã, e -
lec tricitatea, candelabrul, toate s-au succedat cu o repe -
ziciune uimitoare. Dupã predicã, Pãrintele Mitropolit
Se rafim a oferit câte o icoanã cu Maica Domnului celor
care au sprijinit substanþial noua construcþie, printre care
ºi Prinþesa Alexandra (fiica Maicii Alexandra – Prinþesa
Ileana a României). A urmat o bogatã agapã oferitã de
parohie tuturor celor prezenþi.

Pe tot parcursul construcþiei, presa lo calã austriacã
a relatat despre acest eveniment cu totul nou pentru
oraºul lui Mo zart.

+ ChLne-Bourg, Geneva (Elveþia)

În anul 1980, CRE (Comunitatea Românilor din
Elveþia), condusã de domnii Ion Broºteanu ºi Octavian
ªtefãneanu, a avut iniþiativa construirii unei biserici
pentru românii refugiaþi la Geneva ºi în împrejurimi ºi s-a 
început o campanie de recoltare de fonduri. În paralel s-a
iniþiat ºi o activitate parohialã, în cadrul asociaþiei laice,
cu diverºi preoþi itineranþi. În 1991, comitetul asociaþiei
l-a adus din România pe pãrintele Adrian Diaconu, în
scopul formãrii unei parohii ºi al demarãrii lucrãrilor de
construcþie a bisericii. Aºa s-a constituit, prin votul Adu -
nãrii gen er ale din 17 mai 1992, parohia „Sfântul Ioan
Botezãtorul” din Geneva, în relaþie canonicã fireascã cu
Biserica Ortodoxã Românã - Biserica Mamã ºi cu un
statut de autonomie in ternã. În 1995 biserica de lemn a
fost ridicatã cu ma te rial ºi meºteri din România, iar la
sfinþirea pietrei fundamentale din 29 iunie 1995 s-a pe -
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cetluit un Doc u ment în care se atesta destinaþia acestei
biserici, legatã strict de parohia „Sfântul Ioan Botezãto rul”
din Geneva, având ca paroh pe preotul Adrian Diaconu.

Biserica de lemn de la Geneva a fost prima bisericã
româneascã construitã în Europa Oc ci den talã de cãtre
refugiaþii români din perioada comunistã. Proiectul con -
strucþiei, aparþinând arhitectului Gil Antonescu din Bu -
cureºti, a fost oferit de Patriarhia Românã, care a ºi fãcut
demersurile necesare pe lângã Ministerul Afacerilor Ex -
terne pentru realizarea transportului cu scutirea de taxe
vamale, ceea ce s-a ºi fãcut.

+ Limours (Franþa)  - Sediul administrativ al
Mitropoliei Ortodoxe a Europei Occidentale ºi 
Meridionale

În anul 2001, an în care Arhiepiscopia Ortodoxã
Românã a Europei Occidentale ºi Meridionale este ridi -
catã la rangul de Mitropolie, iar Arhiepiscopul Iosif, la
cel de Mitropolit, începe istoria bisericii maramureºene
de lemn din Paris. Anul 2002 porneºte în forþã: se fac
demersurile necesare pe lângã autoritãþile lo cale pentru
proiectul bisericii ºi se cautã sponsori pentru materialul
lemnos. În noiembrie începe achiziþionarea lemnului de
la Viºeu, sub supravegherea d-lui Gheorghe Pop, tatãl
Înaltpreasfinþitului Mitropolit Iosif, iar în decembrie so -
seºte poarta bisericii, el e ment spe cific bisericilor de
lemn, care marcheazã trecerea cãtre spaþiul sfinþitor al
bisericii. Lucrul merge foarte bine, ºi în perioada febru -
arie- aprilie 2003 echipa de meºteri din Ieud prelucreazã
lemnul în România ºi monteazã conturul in fe rior al bi -
sericii. La 15 iunie 2003, în scrisoarea pas to ralã de Ru -
salii, Înaltpreasfinþitul Pãrintele nostru Mitropolit Iosif
face apel la preoþi ºi credincioºi pentru a contribui la
ridicarea acestei biserici, „prima bisericã ortodoxã ro -
mâneascã ridicatã din temelie de cãtre noi în cadrul
Mitro poliei noastre”. La apel rãspund multe din parohiile 
ºi din credincioºii Mitropoliei. Primele munci le gate de
amenajarea locului bisericii ºi montarea încep la 4 iulie
2003, iar finalizarea construcþiei se petrece la data de 16
septembrie acelaºi an. 

+ Bisericã de lemn, în miniaturã, pentru Franþa

Muzeul Judeþean Maramureº a construit o bisericã
din lemn, în miniaturã, pentru o expoziþie cul turalã orga -
nizatã de Ministerul Afacerilor Externe la Paris, în anul
2006. Biserica, dar ºi o poartã maramureºeanã din lemn,
au fost concepute ºi construite de unul din meºterii popu -
lari ai Maramureºului. Cele douã construcþii re spectã
linia arhitectonicã a bisericuþelor din lemn cu toate ele -
mentele care trimit spre spaþiul sacru al satului românesc.

+ În Stock holm (Suedia) va fi construitã o
bisericã româneascã în stil maramureºean

În 26 aprilie 2009, a fost pusã la Stock holm piatra
de temelie pentru prima bisericã ortodoxã româneascã de
lemn, în stil maramureºean, din nordul Europei. La Sfân -
ta Liturghie Arhiereascã au slujit: Înalt Preasfinþitul Dr.
Laurenþiu Streza, Mitropolitul Ardealului, împreunã cu
Preasfinþitul Dr. Macarie Drãgoi, Episcopul Europei de
Nord, alãturi de un sobor de preoþi ºi diaconi. Biserica din 
lemn de la Stock holm va avea hramul Adormirea Maicii
Domnului.

Cu aceastã ocazie a fost emisã o medalie come -

morativã ºi au fost realizate crucea de granit, care a fost
aºezatã pe locul sfintei zidiri, precum ºi steagul co me -
morativ, din catifea, cu bro derie man ualã, care a fost
purtat în fruntea procesiunii ºi va rãmâne în biserica
Parohiei Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Dom -
nului” din Stock holm. La ceremonie au participat ofi -
cialitãþi române ºi suedeze.

+ Oslo (Norvegia)

Proiectul construirii unei biserici româneºti de
lemn, în stil maramureºean, la Oslo, vine în întâmpinarea
dorinþei comunitãþii româneºti din capitala Norvegiei.
„Ca ambasador, am îmbrãþiºat din prima clipã aceastã
idee, pornind de la premisa cã solidaritatea, spiri tua -
litatea ºi conºtiinþa de sine a comunitãþii româneºti din
Norvegia ar putea cãpãta o nouã dinamicã în jurul unui
locaº de cult propriu. Pe de altã parte, proiectul degaja o
im por tantã încãrcãturã simbolicã. O bisericã româneascã
de lemn la Oslo s-ar integra per fect în peisajul arhi -
tectural tradiþional norvegian, marcat de renumitele
«stave churches», generând un arc cul tural peste timp
care sã întreþinã, dar mai ales sã accelereze, caracterul as -
cen dent al interacþiunilor româno-norvegiene. Veºtile
sunt încurajatoare, în sensul cã aºteptãm o comunicare
din partea Primãriei privind opþiunile de locaþie, dupã
care, urmeazã sã începem demersurile pentru aducerea
din þarã a bisericii ºi asamblarea acesteia la Oslo.”, a
declarat Ambasadorul româniei în Norvegia, domnul
Cristian Istrate.

Biserici maramureºene de lemn în
AMERICA DE NORD ºi AMERICA DE SUD

+ Ca ra cas (Ven e zuela)

Dacã sunteþi în trecere prin Ven e zuela sau dacã
doriþi sã vã stabiliþi în aceastã þarã ºi nu aveþi idee unde vã
puteþi reculege în liniºte, aºa româneºte, ca acasã, este
bine sã ºtiþi cã la Ca ra cas vi se poate îndeplini dorinþa.
Veþi gãsiþi aici cea mai solidã comunitate de creºtini
ortodocºi români din Amer ica Latinã. În Ca ra cas, în sub -
ur bia El Hatillo, veþi descoperi prima bisericã ortodoxã
româneascã din Amer ica de Sud. Realizatã din lemn, în
stilul maramureºean al secolelor XIII-XIV, biserica are
hramul Sf. Constantin ºi Elena. În ea slujesc pãrintele
Costicã Popa, preot pensionat, ajutat de cãtre pãrintele
mai tânãr Vasile Lungeanu.

Aºezat la poalele Muntelui Ávila, pe ºapte coline,
Caracasul este una dintre cele mai moderne capitale ale
Americii Latine. În oraºul lui Simón Bo li var trãiesc
astãzi circa 1,9 milioane locuitori, iar dacã sunt luate în
considerare ºi suburbiile sunt 4 milioane de oameni. Între 
toþi aceºtia, la Ca ra cas locuiesc aproximativ 150 de fa -
milii de origine românã, de religie ortodoxã. Pentru co -
mu nitatea româneascã de aici, dar ºi pentru românii din
întreaga Americã Latinã, Patriarhia Ortodoxã Românã a
trimis în 1968 un preot, pe pãrintele Costicã Popa, care
povesteºte: “Am ajuns în Ven e zuela în noiembrie ’68 ºi
am gãsit aici o colonie de români ortodocºi care însã nu
aveau nici preot, nici bisericã. M-am ocupat în tot acest
timp de starea spir i tualã a acestora, dar ºi de cea a ro -
mânilor din Mexic, Ar gen tina, Brazilia ºi Co lum bia.
Timp de 30 de ani am slujit la o bisericã catolicã, în
sensul cã dupã ce terminau catolicii slujba de la ora
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11.00, intram eu ºi slujeam timp de o orã pentru românii
ortodocºi. Visul nostru a fost însã sã avem propria noas -
trã bisericã. Au trecut însã mulþi ani pânã sã ni se înde -
plineascã aceastã dorinþã”.

+ Can ton, Ohio (SUA)

Pe 21 mai 2005, biserica de lemn „Sf. Pante -
limon”, a fost consacratã de Înalt Prea Sfinþitul Episcop
John Mi chael Botean. La ceremonie au participat de
asemenea: Presfinþia Sa, pãrintele Alexandru Mesian,
Episcop gre co- catolic al Eparhiei de Lugoj, România,
Preasfinþia Sa, Florentin Crihãlmeanu, episcop gre co-
 catolic al Epar hiei de Cluj-Gherla, însoþit de preotul
Vasile Gorzo, Prea sfinþia Sa, Aurel Perca, Episcop au -
xiliar romano- catolic al Eparhiei de Iaºi, însoþit de preoþii 
Mihai Budau si Grigore Duma ºi de sora Felicia Danca de 
la ordinul Ser vants of Je sus the High Priest. De ase menea,
mare parte din clerul Eparhiei bisericii „Sf. Gheor ghe” din
Can ton, Ohio au fost prezenþi, inclusiv Arhimandritul Ni -
ch o las Zachariades, Egumen al Mã nãstirii „Sfânta În vie -
re” din Newberry Springs, Cal i for nia. Detalii despre
etapele de construcþie a acestui locaº pot fi gãsite în albu -
mul foto al Eparhiei, disponibil pe internet.

+ Port land, Or e gon (SUA)

Pe 29 aprilie 2006 avea loc sfinþirea unui vis îm -
plinit: Biserica Româneascã „Sfânta Maria” din Port land. 
Era de fapt o încununare a 20 de ani de „zãmislire” a ceea
ce este azi o bijuterie maramureºeanã în mijlocul unui
oraº, unde secolul XXI amer i can se întâlneºte în fiecare
duminicã cu Evul Mediul românesc. Fãrã ajutor de la stat, 
de la domnitori sau de la bogãtaºi, Sfânta Maria primeºte
azi o comunitate crescândã de români nou-veniþi, care
probabil nu pot sã înþeleagã ce a motivat o mânã de
compatrioþi sã creeze aceastã oazã de românism bizantin,
în ciuda obstacolelor externe ºi interne cu care s-au con -
fruntat de-a lungul decadelor. Acestei biserici i-a fost
dedicatã lucrarea: Biserica ortodoxã „Sfânta Maria” din
Port land – Or e gon: primul al tar ortodox de pe coasta de
nord-vest a statelor Or e gon ºi Wash ing ton - cu o incur -
siune în istorie de Dr. Teodor Mardare Gherasim.

PROIECTE de biserici maramureºene

+ Cehia

Bogdan Teleanu de la biroul de presã al Patriarhiei
Române a declarat cã nu s-a stabilit încã cine va ridica
biserica ºi nici cum va arãta ea. Singurul lucru cert, a spus 
el, este cã locaºul de cult va fi construit dupã stilul
bisericilor de lemn din Maramureº.

Proiectul a fost iniþiat de fostul ambasador al
Ro mâniei la Praga, Gheorghe Tinca. Costurile au fost
apro ximate la 24 milioane de coroane, circa 1,2 milioane
de dolari, ºi vor fi suportate de bisericile ortodoxe din Ro -
mânia ºi Cehia. Finalizarea construcþiei a fost prevãzutã
pentru 2009.

+ Bar ce lona (Spania) ºi Siracusa (Italia)

Dintr-un interviu acordat de domnul arhitect Dorel 
Cordoº, din Sighetu Marmaþiei, care are la activ biserica
de lemn din Limours ºi este implicat în construirea bi -

sericii de lemn din Stock holm, interviu acordat lui E.
Borca, pentru Frãþia, în data de 7 septembrie 2009, aflãm 
cã ex istã încã alte douã proiecte de biserici de lemn
pentru Spania ºi Italia, unde ex istã mari comunitãþi ro -
mâneºti: oraºele Bar ce lona ºi Siracusa.

+ Japonia

Comunitatea româneascã din Japonia doreºte con -
struirea unei biserici de lemn în aceastã þarã, în vederea
pãstrãrii ºi transmiterii tradiþiilor ºi cultului bisericii orto -
doxe. Ex istã trei variante propuse pentru a fi locaþia fi -
nalã a sfântului locaº: în zona cen tralã a oraºului To kyo,
în apropierea oraºului Tokorozawa, situat la 25 km de
capitala japonezã sau în apropierea oraºului Ome, la cca
40 km de To kyo. Calendarul producþiei ºi montãrii bi -
sericii ar fi urmãtorul: durata construcþiei se preconizeazã
între 4 ºi 6 luni, iar montarea ei în Japonia de cãtre circa 4
meºteri ar dura 1-2 luni. Proiectul a fost iniþiat în anul
2004 ºi încã este în aºteptare.

+ Bari (Italia)

Preotul ortodox din Bari, pãrintele Mihai Driga,
unul dintre cei mai vechi parohi români din Italia, po -
vesteºte cã obþinerea unei autorizaþii s-a fãcut dupã mai
mulþi ani de eforturi atât în vederea îndeplinirii cerinþelor
birocratice, cât ºi pentru obþinerea sprijinului autoritã -
þilor lo cale.

„Comunitatea noastrã din Bari nu este una foarte
mare, avem peste 10.000 de suflete în toatã provincia, din 
care câteva sute se adunã în fiecare duminicã la slujbã.
De aceea, am solicitat iniþial aprobarea pentru construirea 
unei biserici tipic româneºti din lemn, mai uºor de ridicat, 
însã responsabilii pompierilor nu ºi-au dat acordul pentru 
acest proiect, aºa cã a trebuit sã facem altul pentru o
bisericã ziditã”, spune pãrintele Driga. 

Acestea sunt bisericile de lemn maramureºene
iden tificate pânã în prezent. Ca maramureºeni, nu putem
decât sã sperãm cã numãrul lor va creºte, ca semn de
recunoaºtere a frumuseþii ºi semnificaþiei lor deosebite. 

Notã: Articolul de faþã este alcãtuit din mici frân -
turi. Pentru cei care doresc sã aprofundeze subiectul dãm
sursele utilizate: 

http://www.rus tic.ro
http://www.flux.md
http://arhiva2007.noutati-ortodoxe.ro
http://www.mitropolia-paris.ro
http://www.jurnalulbtd.ro
http://www.noutati-ortodoxe.ro
http://www.ziaruldemures.ro
http://www.revistalumeacredintei.ro
http://www.romaniancatholic.org
http://www.agero-stuttgart.de
http://www.slideshare.net/gscripcariu
http://www.for mula-as.ro
http://www.observatordebacau.ro
http://www.emaramures.ro
http://stock holm.mae.ro
http://www.fratia.se
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La Geneva, românii plângeau când s-a construit
biserica maramureºeanã de lemn

Adelina ULICI

— Anul acesta firma Rus tic SRL din Baia Mare a
împlinit 18 ani de activitate. Stãm de vorbã cu patronul
ei, domnul Cuºner Cornel. Cum a apãrut ideea acestei
firme?

— În anul 1990, când am realizat cã pot sã am
propria afacere, am hotãrât sã fac ce ºtiu mai bine. Da -
toritã faptului cã, încã din copilãrie, am fost alãturi de
tatãl meu care era un meºter desãvârºit în domeniul lem -
nului ºi al construcþiilor, am reuºit sã apreciez munca ºi
sã înþeleg tainele lemnului. Þin minte cã, pe vremea aceea 
„reparam” biserici. Mai târziu am aflat cã, de fapt, ele se
restaureazã. 

M-am gândit mult ce denumire sã dau firmei, iar
ideea de bazã a fost cã îmi doream sã restaurez mo -
numente istorice. În felul acesta mi s-a pãrut cã denu -
mirea de Rus tic este cea mai potrivitã, mi-a plãcut
re zo nanþa ºi simþeam cã mã regãsesc sub acest nume aºa
încât am rãmas la Rus tic. Faptul cã am împlinit anul
acesta 18 ani de activitate este pentru mine un lucru mare, 
de aceea am þinut neapãrat sã marcãm acest eveniment
printr-un simpozion naþional organizat la Suciu de Sus,
locul meu na tal, unde au participat cu o micã expoziþie ºi
cinci sculptori renumiþi din þarã. ªi dumneavoastrã le-aþi
avut expuse la bibliotecã douã sãptãmâni. 

Credem cã, într-adevãr, la 18 ani am atins matu -
ritatea ºi putem sã dovedim acest fapt cu lucrãrile pe care
le-am fãcut ºi cu cele pe care le vom face de acum înainte.

— Ce obiect de activitate aveþi? Aþi atins problema 
restaurãrii, a obiectelor de artã.

— Pe lângã restaurare ne ocupãm ºi de construcþii
civile ºi industriale. Realizãm din lemn:
case de locuit, case de vacanþã, hale in -
dustriale, mobilier pentru grãdini ºi terase,
biserici ºi capele. Avem în dotare un ate -
lier în care executãm tâmplãrie din lemn
stratificat.

Am avut onoarea de a restaura o
parte din crucile Cimitirului vesel de la
Sãpânþa, a cãrui valoare este recunoscutã
pe plan internaþional, fiind declarat patri -
moniu UNESCO ºi Turnul lui ªtefan din
Baia Mare, ridicat în secolul al XV-lea, cel 
mai reprezentativ mon u ment me di eval al
urbei noastre, ambele fiind repere deosebit 
de importante pentru istoria comunitãþii
maramureºene ºi totodatã obiective turis -
tice de o mare însemnãtate. 

În privinþa tratamentelor biologice, putem spune
cã ºi prin acest as pect ne-am lãrgit gama de servicii
oferite clienþilor noºtri. 

— V-aþi fãcut un nume în construcþia bisericilor
maramureºene de lemn. Care este prima bisericã pe care
aþi construit-o?

— Prima bisericã restauratã a fost la Costeni, Ma -
ra mureº, iar prima bisericã construitã a fost cea din Ge -
neva, Elveþia. Putem spune cã aceasta a fost piatra
noastrã de temelie, care ne-a dat ºi mult curaj cã putem sã
ne atingem visele. Biserica aparþine comunitãþii române
din Geneva, care era foarte bine organizatã ºi dispunea de 
resursele financiare necesare. Dupã mai multe runde de
negocieri, ne-au ales pe noi, dintre 9 firme ºi, chiar dacã
la vremea aceea eram „mai mici”, se întâmpla în 1994-
 1995, ne-au acordat încrederea lor. Am trecut la fapte ºi,
într-un an, biserica a fost finalizatã, montatã de cãtre tatãl
meu cu o echipã de oameni devotaþi, maramureºeni de
nota 10.

— Este într-adevãr o lucrare splendidã! Câte bise -
rici aþi construit în to tal?

— Încet, încet, ne apropiem de 100 de biserici
restaurate ºi construite.

— În þarã ºi în strãinãtate.

— Sunt în þarã, sunt ºi în strãinãtate. Am repre -
zentat România la Vat i can, cu o bisericã de-a noastrã,
ortodoxã, în inima Bisericii Catolice. S-a dat dovadã de
toleranþã.

— Un gest frumos. Am înþeles cã era în cadrul unei 
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Bisericuþa de lemn construitã la Vat i can
în cadrul expoziþiei omagiale

închinatã lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt



expoziþii omagiale, închinatã lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt, 
în anul 2004. Câteva impresii gen er ale de la Vat i can...

— Vaticanul ne-a marcat pe toþi care am fost acolo
ºi nu numai, pentru cã, revenind acasã, le-am împãrtãºit
colegilor ºi apropiaþilor noºtri impresiile trãite în acele
zile. Pentru noi a fost o onoare deosebitã sã construim
aceastã bisericã, sã participãm la aceastã expoziþie unde,
într-o lunã ºi jumãtate, au trecut 360.000 de oameni.
Deschiderea oficialã a fost fãcutã de Preºedintele Româ -
niei, de Pre mier, de miniºtrii noºtri, de Preºedintele Ita -
liei, de Premierul Italiei, de miniºtrii lor. O asemenea
onoare dacã întâlneºti doar o singurã datã în viaþã ºi tot e
bine.

Am fost deosebit de bine primiþi, iar cu aceastã
prezentare România a crescut cel puþin 10 puncte în faþa
italienilor ºi nu numai, pentru cã acolo au fost oameni de
pe tot globul. ªi l-am sãrbãtorit pe ªtefan cel Mare aºa
cum se cuvine. Tot stafful român a fost la mare înãlþime.
Impecabil. Dacã am reuºi sã facem ceva asemãnãtor în
toate statele Europei, în China, în Amer ica, în Japonia,
noi am aduce o imag ine extrem de pozitivã pentru Ro -
mânia, în timpul cel mai scurt posibil. Pãrerea mea este cã 
actualii ºi viitorii guvernanþi ar trebui sã se gândeascã la
faptul cã prin culturã, prin artã ºi fãrã costuri prea mari se
pot atinge þeluri care n-ar trebui abandonate.

— Zilele trecute, în curtea firmei dumneavoastrã a 
fost asamblatã o bisericã. Ce destinaþie avea?

— Este o bisericã cerutã ºi contractatã în regim de
urgenþã de cãtre Primãria din localitatea ªuteºti, judeþul
Vâlcea. Lucrarea a fost executatã într-o lunã ºi jumãtate,
acum douã sãptãmâni a fost finalizatã.

— Felicitãri! Sã înþeleg cã bisericile sunt asam -
blate o datã aici, apoi desfãcute, transportate ºi rea -
samblate în locul în care se instaleazã?

— Ca sã nu se creeze disfuncþionalitãþi la montaj,
în sensul de a nu avea probleme cu unele materiale, ori sã
nu fie suficiente, ori sã nu rãspundã calitativ, pre fer ca
toate obiectivele pe care le realizãm sã fie mai întâi
montate „loco fabricã”. Atunci este invitat beneficiarul la 
o recepþie preliminarã, iar dacã acesta considerã cã sunt
ceva modificãri de fãcut, aceste se executã pe imediat.
Ul te rior, dupã ce construcþia ajunge la destinaþie, nu se
mai pot aduce completãri. Deºi costurile pentru noi sunt
mai mari,  pre fer acest mod de abor dare, în spe cial pentru
faptul cã vãd zi de zi evoluþia lucrãrilor.

— Am vãzut cã existã mai multe modele. Cum se
face alegerea?

— La biserici este destul de simplu. Prezentãm
clienþilor noºtri 3 sau 4 variante pentru fiecare tip de
bisericã, respectiv modelul maramureºean, modelul mol -
do venesc, modelul combinat între cele douã, cu prid -
voarele laterale cu abside sau fãrã abside. Colaborãm pe
aceastã linie cu câþiva specialiºti deosebiþi ºi i-aº aminti
aici pe domnul arhitect Niels Auner din Bucureºti, doam -
na arhitect Mitru Ildiko ºi domnul arhitect Paskutz
ªtefan, SC 9 Opþiune, Baia Mare, care fac o echipã
extraordinarã, domnul arhitect Dorel Cordoº din Sighetu
Marmaþiei împreunã cu care am realizat proiecte deo -
sebite, dintre care amintesc biserica de la Mizil, judeþul

Prahova, biserica din Cluj-Napoca – Complexul stu den -
þesc „Hasdeu”.

— Cu ce echipe de meºteri lucraþi ºi câþi membri
are o echipã?

— Avem echipe de câte 6-10 persoane, oameni
devotaþi. Echipele sunt din tot judeþul Maramureº ºi nu
numai. ªi de la Bistriþa ºi din zona noastrã avem echipe
cu vechime în firmã. Sunt meºteri populari pe care noi
i-am for mat. Am luat oameni buni ºi i-am fãcut ºi mai
buni, pentru cã acesta este scopul nostru. În acest fel
putem duce mai departe imaginea României, a Mara -
mureºului ºi, totodatã, a firmei. ªi firma trebuie sã  facã o
impresie pozitivã, prin lucrãri de calitate, per sonal cali -
ficat ºi termene de execuþie respectate, altfel nu mai vin
comenzile.

— O echipã care merge sã monteze o bisericã, câþi
membri are?

— Depinde de mãrimea bisericii. Cea de la ªuteºti, 
de exemplu, ºase oameni au ridicat-o în trei sãptãmâni.
Într-adevãr, comunitatea ne-a ajutat cu 2-3 oameni la
curãþenie, la darea materialelor, la ridicarea schelei.

— Cum sunt primiþi meºterii noºtri populari de
comunitãþile româneºti din strãinãtate?

— Avem niºte amintiri extraordinare le gate de
construirea bisericii din Geneva. Echipa a mers pregãtitã
de-acasã cu straie populare, cu opinci, cojoace, cuºme.
Cei din comunitate, chiar ºi localnicii, nu mai încetau cu
pozele, cu invitaþiile sã mergem la ei, sã luãm masa la ei. 

Þin în mod deosebit sã vã împãrtãºesc cât de ono -
raþi am fost într-o zi de prezenþa Majestãþilor Lor Regele
Mihai ºi Re gina Ana. De acest mo ment, atât eu, cât ºi
soþia mea, Cerasella, putem sã ne amintim ca ºi cum s-ar
fi întâmplat ieri, deoarece a lãsat în sufletele noastre o
trãire atât de puternicã încât vibraþiile ei nu se pot pierde.

Oamenii care sunt plecaþi duc dorul þãrii, chiar
dacã reuºesc sã vinã o datã pe an sau de douã ori pe an
acasã. În cazul celor din Geneva, ei nu mai veniserã de
zeci de ani. Închipuiþi-vã care a fost impactul, oamenii
plângeau uitându-se la portul pop u lar. Au fost impre -
sionaþi ºi de temperamentul ºi devotamentul muncitorilor 
noºtri. Erau uimiþi. Nu puteau sã-ºi închipuie cã un om
poate sã lucreze 10-12 ore pe zi, cu asemenea rapiditate.
Cu atât mai mult cu cât condiþiile meteo nu au fost
totdeauna de partea noastrã. Era luna noiembrie, iar noi
aveam prin viza acordatã un termen de finalizare care nu
putea fi nicicum depãºit. 

— Sã înþeleg cã construirea unei biserici în strãi -
nãtate e o sãrbãtoare ºi un spectacol continuu...

— E un spectacol ºi pentru ei ºi pentru noi. Pentru
noi este o mândrie cã ni se dã aceastã ocazie. Pentru cei
din comunitãþile unde se construiesc biserici de lemn este 
o binecuvântare.

— Este mare cererea de biserici?

— A fost mare. În aceastã perioadã nu e doar în
România greu, e ºi în Comunitatea Europeanã ºi pe tot
globul. E o perioadã în care oamenii au idei, adunã bani,
îi adunã greu, im por tant este cã îºi programeazã sã facã o
bisericã. Suntem în con tact cu mai multe comunitãþi, se
discutã ºi cred cã suntem foarte aproape de semnarea
unui con tract pentru construirea unei biserici în Cehia, la
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Most. Avem o bisericã de fãcut la Bucureºti. Acum,
pentru sfârºitul anului sunt douã, trei biserici pe rol. Una
ar fi în Republica Moldova, o bisericã mare. Avem deja la 
Chiºinãu o bisericã, este foarte frumos acolo. De fapt,
este un com plex unde se aflã casa parohialã, parc de varã,
un magazin pentru suveniruri... este un com plex foarte
frumos. 

— Am gãsit pe internet un proiect al Comunitãþii
românilor din Japonia de a-ºi construi o bisericã din
lemn.

— Este o discuþie de vreo patru ani. Suntem în con -
tact, ºtim despre ce este vorba, sã-i ajute Dumnezeu sã-ºi
gãseascã sursa de finanþare ºi nu neapãrat sursa de finan -
þare ci mai degrabã locaþia. Comunitãþile româneºti din
strãinãtate întâmpinã probleme mari, este foarte greu sã
gãseºti o locaþie pentru o bisericã.

— Care sunt gândurile pentru viitor?

— Viitorul nostru ar fi în felul urmãtor: sã conti -
nuãm sã ne dotãm firma cu utilaje cât mai performante, sã 
putem fi competitivi pe piaþa europeanã, sã putem veni în
faþa comunitãþilor româneºti cu produsele de care ei au
nevoie, cu preþuri cât mai scãzute, de calitate cât mai
bunã ºi sã reuºim sã trecem de perioada asta mai dificilã.
Deocamdatã am reuºit sã ne menþinem toþi angajaþii. În

18 ani de activitate niciun om de-al nostru nu a fost în
ºomaj. Recunosc, nu e uºor, aº putea de mâine sã las 50
de oameni acasã, pot sã reduc unele lucrãri care sunt mai
slab plãtite sau sã refuz unele lucrãri care nu-mi convin.
Dar a refuza e uºor. Im por tant este sã lucrezi, sã mergi
mai departe cu îndârjire ºi sã lupþi.

Îmi doresc sã trecem în anul viitor, care cred cã va
fi mult mai greu decât acesta, în aceeaºi formulã, în
aceeaºi echipã. Sunt oameni pe care i-am for mat în cinci,
opt, zece ani, oameni pe care ne bazãm: ºefii de echipã,
personalul TESA deosebit, o conducere foarte bunã, cu
care lucrez. Alãturi de mine sunt: soþia mea, care þine în
frâie partea economico-financiarã, directorii de producþie 
Chiº Ioan, Barcan Dan, Sacaci Claudiu, colegii lor An -
dreicuþ Rodica, Pop Camelia, Busuioc Alexandru, Bor -
cutean Gabriela, Lucaciu Ana...

 Una peste alta suntem optimiºti ºi acest op ti mism
ni-l conferã ºi faptul cã avem lucrãri. Acum, în incinta
firmei, se încarcã douã case pentru Italia. În maxim zece
zile vor fi gata alte douã case, tot pentru Italia. Sunt 12
case care merg în zona calamitatã. Am pus ºi noi umãrul
printr-o sponsorizare de aproximativ 15 % pentru si -
nistraþii din Italia.

— Vã mulþumim frumos pentru interviu ºi vã dorim 
succes!
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Spiritualitatea maramureºeanã

pr. Viorel THIRA

Un popor trãieºte prin sufletul sãu.

Mitropolit Nicolae Bãlan

Poporul nostru s-a nãscut în urma uneia din cele
mai ce le bre cãsãtorii din istorie, aceea dintre daci ºi
romani.

Strãbunii noºtri geto-daci, spre deosebire de po -
poarele din jur, au avut o religie superioarã, se închinau
unui singur zeu Zamolxis ºi, cum apreciazã Simion Me -
hedinþi, erau „o insulã de înaltã moralitate în toatã Pen in -
sula Balcanicã.”

Geto-dacii au auzit vestea cea bunã venitã de la
Ierusalim încã înainte de cucerirea ro manã de la 106,
întrucât cetãþile din stânga Dunãrii erau foarte dezvoltate
ºi fãceau comerþ cu tot Orientul, iar Sf. Apostol Andrei a
predicat în Scythia Mi nor, Dobrogea de azi.

Creºtinismul românesc s-a concretizat în Biserica
Ortodoxã Românã, biserica neamului românesc din toate
etapele istorice ºi toate provinciile româneºti. Ea a ocrotit 
credincioºii sãi, ca pasãrea puii la venirea furtunii, sau
parafrazând pe G. Coºbuc a fost „suflet din sufletul nea -
mului” ºi i-a înþeles bucuria ºi durerea din leagãn pânã la
mormânt.

Maramureºul istoric nu a fost cucerit de romani ci
a rãmas ca þinut al dacilor liberi. Cu toate acestea, în
Maramureºul istoric se vorbeºte o limbã de nuanþã latinã,
foarte frumoasã. Cum s-ar putea explica aceasta? Se
poate explica numai prin aceea cã populaþia acestor þinu -
turi vorbea o limbã latinã înainte de cucerirea ro manã de
la 106.

Maramureºul istoric este o monedã de mare preþ în
salba de aur a þinuturilor româneºti. În con text românesc,
Maramureºul istoric are personalitate proprie prin înfã -
þiºare fizicã, trecut, grai ºi datini strãvechi, iar mai presus
de toate, prin Manuscrisul de la Ieud, este leagãn ºi
obârºie a scripturilor române.

Creºtinismul a pãtruns în Maramureºul istoric din
cea mai îndepãrtatã vreme, iar catolicismul numai dupã
1750.

Bisericile de lemn din Maramureº, care sunt decla -
rate monumente istorice, sunt anterioare anului 1700 ºi,
prin urmare, ortodoxe.

Bisericile de lemn de dincolo de Gutin sunt foarte
sim ple în aparenþã, dar pline de armonie ºi proporþii, ca
sufletul maramureºenilor, iar cadrul nat u ral le con ferã
mãreþie ºi frumuseþe unicã.

Un japonez, venit în vizitã în Maramureºul istoric,
s-a minunat de frumuseþea lor ºi a pipãit lemnele bisericii
din Ieud Deal, ca pe niºte moaºte sfinte, ºi a lãcrimat de
emoþie exclamând oh!, oh!, întrucât ele sunt îmbibate de
credinþã, tãmâie ºi lacrimi.

Iar eseistul de talie eu ro peanã N. Steinhardt, în
semn de evlavie ºi re spect, a intrat în genunchi pânã la al -
tar, în bisericile de lemn de pe Mara.

Bisericile de lemn din Maramureºul istoric, au o
poezie ºi un farmec fãrã asemãnare. Aerul acestor biserici 
are toate miresmele florilor de câmp, sau mireasma fâ -
nului cosit, iar rãºina de brad, le-a þinut loc de tãmâie
secole în ºir. La fel de minunate sunt ºi bisericile din
dreapta Tisei pe care, împreunã cu un stu dent din Suedia,
le-am vizitat în vara anului 1990.

Arhitectura ºi pictura bisericilor din Maramureºul is -
toric au premers, prin expresie ºi culoare, plastica mod ernã.

Autorul lui Take, Ianke ºi Cadâr ºi a Maistoraºului 
Aurel, ucenicul lui Dumnezeu, Vic tor Ion Popa, ridicã
biserica maramureºeanã la proporþii cosmice, pânã la
întâlnirea cu Dumnezeu cel mare ºi sfânt.

„Dumnezeu obosit de lume rea, ºi de soare, / Se
culcã uneori în codru la rãcoare, / Atunci brazii dimprejur 
de aflã cã este Domnul, / Se trudesc sã-L mângâie ºi sã-I
vegheze somnul. / Se pleacã unul spre altul, cu vârfurile
laolaltã,/ ªi clãdesc deasupra Lui o bisericã înaltã.”

Este o imag ine grandioasã, este pârtie de luminã
între Maramureº ºi Dumnezeu cel mare ºi sfânt, este
scarã miraculoasã între cer ºi pãmânt. Metafora este ex -
tra ordinarã ºi putem afirma cu certitudine cã nici unei
biserici nu i s-a dedicat un imn atât de sublim.

Iar Petre Tuþea se întreabã: „Unde e omul, în ima -
nenþã, absolut liber? Într-o bisericuþã de lemn din Mara -
mureº, unde sacerdotul creºtin vorbeºte de mistere, de
taine, ºi se lasã învãluit de ele, ca ºi credincioºii.”

Biserica Ortodoxã a avut în trecutul Mara mu re -
ºului un rol imens care nu poate fi exprimat în câteva
cuvinte.

Deºi þinutul a fost atât de izolat, maramureºenii,
prin bisericã, au þinut în permanenþã legãtura cu celelalte
provincii româneºti prin hirotoniri de preoþi ºi cãrþi de
slujbã.

Spre exemplu, episcopul Iosif Stoica a mers pentru 
hirotonie la Zolkiew, în Polonia, unde era în exil patri -
arhul poeziei româneºti Mitropolitul Dosoftei. A fost
hirotonit de acesta, iar la plecare a ju rat pe moaºtele Sf.
Ioan cel Nou de la Suceava, care erau cu Mitropolitul în
exil, cã va rãmâne ortodox pânã la capãtul zilelor ºi aºa a
fost, deºi vremurile erau grele ºi presiunile mari.

În anul 1913, episcopul greco-catolic din Gherla,
Vasile Hossu, face o vizitã canonicã în Maramureºul
istoric, ocazie cu care canonicul sãu Vasile Moldovan
gãseºte în biserica din Cuhea un antimis semnat de Iacob
Putneanul, episcop de Rãdãuþi între 1745-1750. Iatã cã ºi
dupã 50 de ani de la Unirea din 1700, Maramureºul
istoric þinea legãturi foarte strânse cu Moldova. Acestea
sunt numai douã dovezi ale unitãþii noastre sufleteºti din
toate veacurile.

„Fiecare popor are sufletul sãu, for mat în sute de
mii de ani, din firea pãmântului, din freamãtul codrilor,
din floarea albã a primãverii, din raza soarelui, din ceaþa
toamnelor ºi gerul iernilor, din toate frãmântãrile, su fe -
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rinþele, silinþa, glo ria, din nesfârºit de multe amintiri
îngrãmãdite pe urma morþilor, care astfel n-au murit
întregi, ci din adâncul tãcerii lor sprijinã rãsfãþarea la
luminã a urmaºilor ce au venit din ei ºi trãiesc dupã
dânºii.” (N. Iorga)

Sufletul þãranului maramureºean, pânã la pã trun -
derea „ciumei roºii” adusã de un vânt rece de la rãsãrit, a
fost aºa cum l-au for mat preoþii tâlcuind Evanghelia ºi
ªcoala de bunã tradiþie româneascã.

Pictorul clasic maramureºean Traian Bilþiu Dãn -
cuº are un desen în peniþã care înfãþiºeazã centrul unui sat 
din Maramureº, unde se vãd: biserica, ºcoala, casele
oamenilor ºi dealurile din jur împãdurite, iar în drum,
între ºcoalã ºi bisericã, în îmbrãcãmintea spe cificã, îºi
dau mâna preotul, dascãlul ºi þãranul cu coasa în spate. În
aceastã trinitate a stat tãria neamului nostru dintotdeauna.

Þãranul maramureºean crede în Dumnezeu pentru
cã acesta a fãcut cerul ºi pãmântul ºi trimite la vreme ploi
ºi ninsori.

Credinþa, bunãtatea, cinstea ºi demnitatea þãra nu -
lui maramureºean se oglindesc în toate formele lui de
manifestare spir i tualã, precum sunt cercetarea bisericii,
rugãciunea, salutul, portul ºi toate obiceiurile tradiþio -
nale.

Þãranul maramureºean are personalitate proprie,
incomparabilã în timp ºi spaþiu. Bãtrânii ºi bãtrânele
evlavioase din Maramureºul istoric sunt ca niºte sfinþi
desprinºi din icoane bizantine.

Deºi þãranul maramureºean a mâncat de-a lungul
secolelor o pâine foarte amarã, zdrobit de amar ºi chin,
înþelepciunea ºi cumpãtarea au biruit.

Pentru þãranul maramureºean pâinea este sfântã ºi
curatã, ca ºi faþa lui Dumnezeu. Þãranul maramureºean
face cruce cu cuþitul în dosul pâinii, înainte de a o tãia, ca
mulþumire lui Dumnezeu pentru darurile pãmântului.

Prescura pentru Sf. Cuminecãturã are ritualul ei
aparte, se face numai din grâu curat ºi numai de cãtre
femei vãduve ºi anume pregãtite în acest scop.

Prin biserici de lemn, cruci, troiþe ºi pecetare, þãra -
nul maramureºean a fãcut lemnul sã se roage.

În Maramureºul istoric, în bisericile de lemn, în
faþa icoanelor Mântuitorului ºi Maicii Domnului, sunt
gropi în piatrã, de câþi genunchi s-au aplecat ºi câte lacrimi
s-au vãrsat, în volbura istoriei.

„Mãicuþã bãtrânã, cu brâul de lânã, din ochi lãcri -
mând pe toþi întrebând…” (Mioriþa, capodoperã a ge -
niului românesc).

Pentru þãranul maramureºean tradiþionalist, Slujba
Duminecii este cerul pe pãmânt, este binecuvântarea lui
Dumnezeu pentru toþi. Ea con ferã poporului incom para -
bile satisfacþii sufleteºti.

„Lege mai atrãgãtoare / Decât legea româneascã, /
Cât e lumea ºi pãmântul / Nu mai cred sã se gãseascã. /
Limba cu credinþa noastrã / Se topesc în armonie. /La
vecernii, la utrenii / ªi la Sfânta Liturghie. /Iarã slujba-
 nmormântãrii /E întocmitã de minune; / Afli-ntrânsa
mân gâiere, / ªi adâncã înþelepciune.” exclamã poetul
învãþãtor Gh. Bãltean în poezia Legea noastrã, din volu -
mul Pâinea cereascã.

Slujbele bisericeºti au mare influenþã asupra sufle -
tului maramureºean. 

Odatã am fost la o înmormântare, unde murise o

nevastã tânãrã dupã care rãmãseserã cinci copii, jalea era
atât de mare de credeam cã se dãrâmã lumea, dar dupã
binecuvântarea preotului se auzeau numai suspine înã -
buºite, lumea se liniºtise ca dupã o furtunã puternicã.

Iubirea de sorginte creºtinã reprezintã un alt pilon
al bunãtãþii ºi omeniei româneºti. Omenia în Maramureº
curge ca mierea din fagurele plin ºi este cunoscutã ºi
peste hotare. De aici vedem cât este de bogatã viaþa
sufleteascã a neamului nostru ºi la ce înãlþimi se ridicã.

Ion Apostol Popescu, dascãlul meu de limba ro -
mânã de la ªcoala de învãþãtori din Gherla, numea orto -
doxia „acoperiºul de azur al sufletului românesc de tot -
deauna”. Nici cã se putea ceva mai frumos.

Fãt Frumos ºi Ileana Cosânzeana sunt icoane ale
omeniei ºi frumuseþii româneºti, în toate basmele po -
pulare. Ei sunt curajoºi, demni, plini de bunãtate sufle -
teascã ºi nu calcã în picioare nici cele mai nevinovate
vieþuitoare ºi sunt harnici.

Þãranul maramureºean munceºte pe brânci ºi con -
sumã foarte puþin, investeºte ºi de aceea cu toate gre -
utãþile rãzbeºte.

„Credinþa în care marii strãbuni au adormit / Cre -
dinþa care leagã pe cei ce nu mai sunt / De cei ce nu sunt
încã, / Nu-i un veºmânt sã-l schimbi / Ea e fiinþa noastrã /
E sufletul acestui pãmânt bãtut de valuri.” (Al. Vlahuþã)

Istoria neamului nostru în ansamblul ei este
Hristos ºi Calvarul. Prea puþine momente am avut de
liniºte ºi pace. Þãranul maramureºean a jertfit mult din
sãrãcia lui ºi a pãstrat ortodoxia ca un tezaur scump ºi nu
ºi-a lãsat sufletul pervertit de strãini.

Biserica maramureºeanã a cultivat frumosul prin
toate mijloacele de care a dispus, întrucât credinþa cre -
ºtinã nu este altceva decât cea mai profundã poezie a
sufletului.

Marele compozitor ger man Fr. Schu bert spunea
odatã cã: „credinþa este organul prin care inspirãm aerul
veºniciei”.

Dumnezeu cel mare ºi sfânt a þinut în permanenþã
mâna asupra acestui popor ºi nu a îngãduit diavolului sã
se atingã de sufletul lui, astfel se explicã pãstrarea cre -
dinþei strãbune ºi dãinuirea noastrã pe aceste meleaguri,
prin vremuri ºi veacuri.

„Doamne scãpare te-ai fãcut nouã din neam în
neam.”

Strãbunii noºtri maramureºeni s-au perindat pe
suprafaþa pãmântului ca frunzele ºi florile anotimpurilor
ºi ne-au transmis nouã depozitul lor sufletesc de credinþã
ºi dragoste.

Am iubit Maramureºul istoric de când mã ºtiu,
l-am iubit cât am stat acolo, peste zece ani, ºi-l iubesc mai 
mult dupã ce am plecat, ca Sören Kierkegaard pe Re gina
Olzen, mai mult dupã ce s-au despãrþit.

La cina cea de tainã, Apostolul Ioan ºi-a plecat
capul pe pieptul Mântuitorului ºi a auzit bãtaia inimii Lui
sfinte. Aceºti preoþi români de sat aºteaptã învierea cu
Evanghelia pe piept lângã biserica unde au slujit ºi în
mijlocul poporului lor. Peste vãmi ºi vremi aduc smeritul
meu omagiu.

La un miting din Bucureºti, unde a participat ºi
þãranca martirã Elisabeta Rizea din Nucºoara Haþegului,
un ins a strigat din mulþime: „Mãicuþã, sfântã mãicuþã, de
ce nu sunt ca tine câteva mii?”
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În semn de omagiu ºi adânc re spect, a vizitat-o ºi
regele Mihai, întrucât jertfelnicia ei este fãrã pre ce dent ºi
simbolizeazã toatã lupta poporului român împotriva co -
mu nismului.

În vara anului 1939, Mihai ªerban, subsecretar de
stat, a fãcut o vizitã de inspecþie în judeþele de la graniþa
de vest: Arad, Bihor, Satu Mare ºi, la urmã, în Mara -
mureº, vizitând Sighetul, iar de acolo pe Valea Izei pânã
la Viºeu. Peste tot au avut loc primiri protocolare ºi s-au
þinut cuvântãri.

Mihai ªerban a fost însoþit de A.D. Carabella (per -
soanã despre care nu am putut gãsi nicãieri nici un fel de
date), care a descris aceastã cãlãtorie într-o carte intitu -
latã: Spre þara Zimbrului, fãrã a fi indicatã localitatea ºi
nici anul apariþiei.

În aceastã carte, care nu figureazã în bibliografia
Maramureºului, la paginile 57-59, este descris sufletul
Maramureºului desprins din cadrul nat u ral al acestui þi -
nut, din care redau un frag ment deosebit de semnificativ:

„Parfumul fânului ºi al florilor din Munþii Ma -
ramureºului. Cãci aici iarba ºi florile miros cu totul altfel,
decât pe Valea Prahovei, pe Valea Oltului ori a Arge -
ºului. Cu totul altfel decât pe toate vãile Carpaþilor.

Aº vrea ca aceste rânduri sã strecoare în eul dum -
neavoastrã, al cititorilor lor, acest parfum al Mara mu -
reºului. Aº vrea ca închizând ochii ºi gândindu-vã la
acest Maramureº, sã simþiþi parfumul dulce ºi suav al
fânului ºi florilor lui. Aº vrea ca – cel puþin pentru mo -
ment, cel puþin acum, când citiþi aceste ºiruri – sufletul
dumneavoastrã sã se umple de acest Maramureº, sã se
contopeascã cu sufletul lui.

Sufletul Maramureºului, este sufletul dacului, sim -
plu dar isteþ, sãrac dar mândru, sufletul omului naturii ºi
stãpân al ei. Dar sufletul Maramureºului este ºi sufletul
giganþilor împietriþi, sufletul munþilor lui. Dupã cum este
ºi sufletul codrilor de brad, mândri ºi dârji ca ºi stãpânii

lor de milenii. Dupã cum este ºi sufletul pâraielor ce
ºoptesc sau spumegã învolburate pe toate vãile. Dupã
cum este ºi sufletul firului de iarbã ºi al florilor din
poienile lui.

Sufletul acesta al Maramureºului, trebuie sã vii la
el ca sã-l poþi înþelege. ªi trebuie sã-l înþelegem. ªi
trebuie sã venim la el.”

Sfinte þãran maramureºean, cad în genunchi în faþa
ta, îþi sãrut mâna bãtãtoritã de se cure ºi de coarnele
plugului, ºi-þi cer sã mã ierþi dacã n-am putut exprima în
cuvinte comorile tale sufleteºti, adunate de veacuri, sau
ce am spus nu are în întregime pecetea frumuseþii eterne.
Îþi iau mâna, mi-o ating de frunte ºi te îmbrãþiºez.

Pe mine aceste frumuseþi mo rale ºi estetice mã
ridicã în lumea sferelor albastre, unde Domnul cu Sfântul 
Petru stau la o masã de argint – cum spune O. Goga – ºi
lacrimi cad în adâncul norilor de mãrgãrint.

Prin tot ce am înfãþiºat mai sus, am vrut sã-mi mai
aduc aminte de clipele trecute sfinte pe care le purtãm în
noi, sau altfel zis, am vrut sã exprim în scris ceea ce de
mult purtam în suflet, ca o comoarã sfântã.

Bihoreanul Miron Pompiliu a fost feciorul popii
din ªtei ºi a fost crescut în casã preoþeascã cu icoane,
prescurã ºi busuioc. El a semãnat în chip izbitor cu Mihai
Eminescu ºi au fost prieteni.

Într-o clipã de melancolie ºi visare a lãsat aceste
versuri: „La cea bisericã de lemn, / Când voi muri mã-
 ngroape. / S-aud prin somnul cel de veci, cetaniile sfinte.
/ Ce-mi aduc de a mea viaþã aminte. / S-aud cum sara
toaca bate, / ªi duhul pãcii maiestuos pluteºte peste ape.”
(Ultimul dor)

Un gânditor an tic spunea: „Cine de tânãr închinã
un imn divinitãþii, dorinþele i se împlinesc.”

Credinþa, tradiþia ºi limba sunt cele mai alese co -
mori ale sufletului nostru, prin ele se pãstreazã veºnicia
neamului.

30 AN 10, NR. 2-3 (33-34), SEPTEMBRIE 2009 FAMILIA ROMÂNÃ



De la domnii Þãrii Româneºti, pentru
mãnãstirea din satul Biserica Albã1 - Maramureº

Viorica URSU 

Din spectrul atât de cuprinzãtor al legãturilor între
þãrile române, intens ºi per ma nent manifestate veacuri
de-a rândul, încercãm sã desprindem, în cele ce urmeazã,
un crâmpei din relaþiile cul tural-spirituale, care, dupã
cum aprecia Nicola Iorga, „s-au pãstrat pânã în zilele
noastre, prin unitatea sufletului românesc”2. 

Aceste legãturi între românii de o parte ºi de alta a
Carpaþilor ºi care alcãtuiesc, credem, capitolul cel mai
încãrcat de emoþie ºi nobleþe al istoriei noastre naþionale,
însumeazã circulaþia ideilor ºi explicã unitatea ºi pro -
funzimea credinþei la români, unitatea ºi frumuseþea obi -
ceiurilor noastre3. Cãci, ce altã semnificaþie poate avea
circulaþia cãrþilor vechi româneºti de cult ºi prezenþa lor
în satele din Maramureº, Lãpuº ºi Chioar, la surprinzãtor
de scurt timp de la ieºirea din tiparniþele muntene ori
moldovene4? Faptul este fãrã îndoialã explicabil, gân -
dindu-ne cã: „din acelaºi izvor se hrãnea sufletul ro -
mânesc ºi de o parte a munþilor ºi de cealaltã parte”5. 

ªi prezenþa dascãlilor de peste munþi, aici, în Ma -
ra mureº, a copiilor trimiºi sã înveþe preoþia pe lângã
mãnãstirile din Moldova, mai cu seamã,6 erau menite, ca
ºi cãrþile, a împlini nevoi spirituale ºi datorii culturale,
dupã cum permiteau vremurile mai întotdeauna vitrege.

Acestor trebuinþe spirituale ale românilor ardeleni, 
cunoscute de fraþii de peste munþi, erau preocupaþi ºi
interesaþi sã le rãspundã domnii Moldovei ºi ai Þãrii
Româneºti.

Domnitorii români exercitau un patronaj spir i tual
în Transilvania7, în primul rând prin înaltele instituþii
bisericeºti înfiinþate de ei aici. Amintim astfel, su pre -

maþia episcopiei Vadului creatã în 1476 de ªtefan cel
Mare ºi asupra bisericii române a Maramureºului, într-o
vreme de încercare pentru episcopia româneascã cu re -
ºedinþa la Peri8. Dar, tocmai în contextul luptei pentru
supravieþuire, care marcheazã întreaga istorie a Epis -
copiei româneºti a Maramureºului, aceasta rãmâne ilus -
trarea fidelã a relaþiilor spirituale dintre cele trei þãri
române în Evul Mediu, în primul rând datoritã grijii
domnilor munteni, ori moldoveni pentru viaþa religioasã
a acestui þinut strãvechi românesc9. 

Astfel, Mihai Viteazul îl aduce în scaunul epis co -
pal al Maramureºului pe Serghie, învãþatul cãlugãr de la
Tismana10, atunci când episcopul Vadului încetase sã mai 
controleze acest þinut. Încât, sprijinul de care s-a bucurat
domnul muntean ºi înfãptuitorul celei dintâi uniri politice 
a þãrilor române, din partea unei vestite mãnãstiri din
episcopia Maramureºului - mãnãstirea Habra de lângã
Baia Mare - pare continuarea legãturilor lui Mihai Vi -
teazul cu aceste locuri ºi poate recunoºtinþa pentru pur -
tarea sa de grijã11. Iar domnii Moldovei, Simion Movilã
(1606 - 1607) ºi apoi nepotul sãu, Constantin Movilã
(1607 ºi 1611), intervin în sprijinul românilor mara -
mureºeni ºi la rugãmintea acestora, în anii 1606 ºi 1608,
îl recomandã ºi îl susþin pe moldoveanul Silomen, ca
episcop pentru Maramureº, reºedinþa episcopiei revenind 
acum la Peri12. 

Prin intermediul Mitropoliei de la Alba Iulia, juris -
dicþiei cãreia, între anii 1657-1700, îi era subordonatã
nemijlocit biserica româneascã din Maramureº, domnii
Þãrii Româneºti aflau despre frãmântãrile românilor de
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1 Biserica Albã, vechi sat românesc în Maramureºul istoric, situat pe malul drept al râului Tisa, vecin cu oraºul Sighet, se aflã în
componenþa Ucrainei (regiunea Transcarpaticã, raionul Rahovo ºi poartã numele de Bila Tercva). Localitatea avea, în 1994, 4.200
locuitori. Strãbãtând Biserica Albã, rãmâi impresionat de frumuseþea gospodãriilor ºi hãrnicia oamenilor, care îºi pãstreazã limba ºi
conºtiinþa naþionalã, în ciuda istoriei zbuciumate din aceastã parte a Europei. Preocuparea de cãpãtâi a fost ºi a rãmas munca fãcutã cu
folos, ca ºi respectul ºi înþelegerea între oameni, în toate vremurile. Sunt, poate, acestea, ºi explicaþii ale prosperitãþii locuitorilor de aici. 

2 N. Iorga, Valoarea politicã a lui Constantin Brâncoveanu, în Culturã ºi civilizaþie. Conferinþe þinute la Ateneul Român, Bucureºti, 1989,
p. 110.

3  N. Stoicescu, Unitatea românilor în Evul Mediu, Bucureºti, 1983, p. 116; Ioana Cristache Panait, Contribuþii privitoare la rolul bisericii 
în relaþiile dintre Þara Româneascã ºi Transilvania, în Biserica Ortodoxã Românã nr. 7-8, 1968, p. 950; Dinu C. Giurescu, Istoria
civilizaþiei româneºti, Bucureºti, 1972, p. 160.

4 A. Socolan, Circulaþia cãrþii vechi româneºti pânã la 1860 în judeþul Maramureº, ms., p.17.

5 N. Iorga, Op. cit., p. 110-111.

6 A. Socolan, Op. cit., p. 19.

7 M. Pãcurariu, Legãturile Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Þara Româneascã ºi Moldova în secolele XVI-XVIII, Sibiu, 1961 p. 26-35; 
S. Reli, Biserica Ortodoxã Românã din Maramureº în vremurile trecute, Cernãuþi, 1938, p. 68. 

8 Voievozii Drag ºi Balc obþin în 1391, de la patriarhul Constantinopolului, prerogativele de stavropighie pentru mãnãstirea lor din Peri
(pe care o moºtenesc de la strãbuni), jurisdicþie cãreia îi sunt subordonate nu numai Maramureºul, ci ºi Ugocea, Beregul, Bistriþa,
Sãlajul, Ciceul, Unguraºul, de fapt o mare parte din Ardeal. Lua fiinþã astfel, un exharhat cu centrul la Peri, egumenul mãnãstirii de aici
devenind exarh al patriarhului. Vezi, I. Mihalyi de Apºa, Diplome maramureºene din sec. XlV ºi XV, vol. 1, Sighet, 1900, p. 91.

9 A. Pippidi, Note de istorie a Maramureºului în sec. XVI-XVlII, în Marmaþia, vol. 5-6, Baia Mare, 1981, p. 177.

10  O. Ghitta, Un colaborator al lui Mihai Viteazul - episcopul Serghie, în AIIA, Cluj Napoca, XXVII/1986-1987, p. 375.

11 Viorica Ursu, În legãturã cu memoriul din 1614, adresat autoritãþilor imperiale de românii din þinutul Baia Mare, Chioar ºi Sãtmar, în
Marmaþia, vol. 5-6, Baia Mare, 1981, p. 192.

12 S. Reli, Op. cit., p. 71.



aici ºi de eforturile de a rezista în faþa presiunii, fie
calvine, exercitate de autoritãþile ad min is tra tive de la
Sighet (Con gregaþia comitatului)1, fie catolice, cãci
acum, la sfârºitul secolului al XVIII-lea, dupã ocuparea,
la 1688, a Transilvaniei de cãtre austrieci, acþiunea de
catolicizare în Marele Principat devenise programul pol i -
tic al Habs burgilor2.

În aceste împrejurãri, domnii munteni ªerban Can -
ta cuzino (1678-1688) ºi Constantin Brâncoveanu
(1688-1714) înþeleg nevoia de ajutor, care nu va întârzia
sã se facã simþit, pentru românii de peste munþi. Astfel,
despre Evanghelia de la Snagov (1688), o însemnare din
sec. al XIX-lea, de pe un ex em plar din Maramureº, spu -
nea cã „s-a tipãrit în vreme de bejenie pentru biserica din
Ardeal”3. A fost sprijinitã prin danii mitropolia de la Alba 
Iulia. În acest sens, menþiunea „Io Constantin Brân co -
veanu Basarab Voevod patronoº adevãrat al sfintei
mitropolii [...] datã neamului nostru românesc aici în
Ardeal” fãcutã în prefaþa Chiriacodromionului tipãrit în 
capitala Principatului, pe cheltuiala acestui domn, ni se
pare edificatoare4. În virtutea acestui patronaj spir i tual,
conºtient exercitat în momente de grele încercãri pentru
românii ardeleni, Brâncoveanu va alimenta toate relaþiile
cul tural-spirituale posibile peste munþi, cãci „pentru
aceste legãturi culturale, nimeni n-a vegheat, cheltuit ºi
muncit mai mult decât Constantin Brâncoveanu”5.

Perioada aceasta, deosebit de agitatã, dominatã pe
de o parte de insistenþa cu care era impusã unirea reli -
gioasã cu biserica Romei, iar pe de altã parte de opoziþia
bisericii ortodoxe, co in cide parþial cu pãstorirea în Mara -
mureº a vrednicului episcop Iosif Stoica, între 1690 ºi
17156, a cãrui faimã de apãrãtor al credinþei ºi al nea -
mului sãu, trecuse de mult hotarele Maramureºului∗7.
Încât, numele sãu era cunoscut în Þara Româneascã, în
ciuda interdicþiilor autoritãþilor imperiale privind legã -
turile religioase ºi naþionale ale românilor ardeleni cu cei
din principate8.

Cu siguranþã Maramureºul acestor ani ºi frã mân -
tãri atrage atenþia domnului Þãrii Româneºti, Constantin

Brâncoveanu, care trimite mãnãstirii din satul Biserica
Albã un potir cu dedicaþia „DÃRUIT DE VODÃ
BRÂNC OVEANU”9. Mãnãstirea din satul Biserica Albã 
a fost una din cele 14 mãnãstiri româneºti ale Mara -
mureºului, ziditã, ca multe dintre acestea, de nepoþii lui
Dragoº, descãlecãtorul în Moldova, sau de fiii acestora,
cãci în 1373 satul amintit era proprietatea lor10. Bogaþi ºi
puternici, Drãgoºeºtii au fost, pe domeniile lor întinse,
ctitorii multor lãcaºuri de închinare care, la rândul lor, au
sprijinit ºi apãrat elementul românesc, din jurul lor.

În legãturã cu satul Biserica Albã, dacã dãm cre -
zare legendei, sã amintim mai întâi cã îºi datoreazã nu -
mele bisericii mãnãstirii, care „avea pereþii albi ºi,
aflân du-se ºi pe malul mai ridicat al Tisei, se vedea de
departe, atrãgând numeroºi credincioºi”. La nume, con -
tribuia ºi „albul bãrbilor ºi pletelor lungi ale cãlugãrilor,
bãtrâni, întotdeauna”∗11. Sã mai amintim ºi faptul cã,
pânã târziu în secolul al XVIII-lea, numeroasa familie de
nobili români cu numele maghiarizat de Fejéregyházi,
adicã „Cel din Biserica Albã”, era preponderentã aici, în
satul cu aceastã denumire. Între alte nume româneºti de
persoane, menþionate în documente din sec. XVI-XVIII
ºi pãstrate pânã astãzi în localitate, se aflã: Moiºi, Danci,
Batin, Bogdan, Bãlaº, Mihail, Nan, Damºa, Paºca,
Simion, Trifan, Bota, Ardelean etc. 

Biserica Albã a fost o aºezare de nobili români
(nemeºi), iobãgia fiind aproape necunoscutã aici, cãci, la
1720, sunt consemnate 31 de familii româneºti nobile ºi
doar 2 sesii iobãgeºti12. 

Revenind la mãnãstirea din satul Biserica Albã, se
presupune cã aici au locuit unii dintre episcopii Mara -
mureºului, poate atunci când reºedinþa episcopiei era la
Peri, ºi tot mãnãstirea din Biserica Albã ar fi fost, pentru
ei, loc de înmormântare. Aºa încât, dupã mãnãstirea din
Peri, cea din Biserica Albã pare sã fi fost a doua mã -
nãstire importantã a Maramureºului, de care aveau cu -
noºtinþã domnii Þãrii Româneºti. 

Potirul amintit, dãruit de Constantin Brâncoveanu, 
nu se mai pãstreazã, fãrã sã cunoaºtem, însã, pânã acum,
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1 Idem, p. 40-46.

2 N. Iorga, Op. cit., p. 111.

3 Livia Bacâru, În patrimoniul Bibliotecii Centrale de Stat, mãrturii ale unitãþii culturale româneºti, în Îndrumãtorul Cul tural, nr. 12, dec. 
1977, p. 26.

4 Ibi dem.

5 N. Iorga, Op. cit., p. 110.

6 Al. Ciple, Documente privitoare la Episcopia din Maramureº, în AAR Secþia Istorie, 1914, p. 268. Personalitatea episcopului Iosif
Stoica, chemat la Viena spre a primi catolicismul ºi al cãrui refuz i-a atras ani de persecuþii ºi chiar temniþa, a fost remarcatã de N. Iorga. 
Vezi, N. Iorga, Ceva despre episcopul maramureºan Iosif Stoica, în AAR Secþia Istorie, 1913, p. 5-6.

7 Facem în acest con text cuvenita menþiune cã episcopul maramureºean Iosif Stoica, ca ºi domnul Constantin Brâncoveanu au fost
canonizaþi de Biserica Ortodoxã, în anul 1992, ca recunoaºtere a jertfei lor pentru apãrarea credinþei strãbune, a bisericii ºi a neamului
românesc. 

8 Astfel de relaþii îi erau interzise lui Atanasie Anghel. Mitropolitului nu i se îngãduia vreo legãturã cu „Principele Valahiei” ºi nici cu
vreun patriarh. Vezi, G. Bariþiu, Pãrþi alese din istoria Transilvaniei, vol. I. Sibiu, 1889, p. 216. 

9 ªt. Meteº, Mãnãstirile româneºti din Transilvania ºi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 159.

10 R. Popa, Þara Maramureºului în veacul al XIV-lea, Bucureºti, 1970, p. 250; Ioan Mihalyi de Apºa, Diplome maramureºene, din sec. XlV 
ºi XV, Sighet, 1900, p. 91.

11 Informaþie primitã de la dl. Ona Vãsâi, din Biserica Albã (n. în anul 1923), str. Le nin, nr. 53 - croitor, cojocar, om umblat ºi citit ºi care
poartã unul din numele „vãzute în sat” - confirmatã ºi de consãteanul sãu, Nuþu Chichinejdi al „Birãului”, str. Podgoria, nr. 10. Cu
prilejul aceluiaºi popas în Biserica Albã, în anul 1993, l-am cunoscut ºi pe primarul comunei, profesor de istorie, dl. Ioan Alb, al lui
Vãsâi.

12 Vezi B. Vilmoº, Maramoros megye társadalma es nemzetisegei. A megye betelepulésetöl a XVIII szasad elejéig, p. 49 ºi 139-140. Având 
în vedere preþioasele date referitoare la satul Biserica Albã, nu ºtim dacã originea numelui sãu este într-adevãr „maghiarã”, dupã cum
afirmã autorul acestei lucrãri. 



împrejurãrile ºi momentul dispariþiei preþiosului obiect.
Pierderea lui s-a produs poate dupã tragedia, greu fie ºi de 
închipuit, a acestui domn-martir, apãrãtor cu preþul vieþii
lui ºi al copiilor, a credinþei ºi a neamului cu care acesta
se identifica1. Sã fi avut potirul, cu dedicaþia ºi numele
domnului, soarta cãrþilor de cult ortodox („schismatice”), 
a cãror distrugere a fost dispusã aici în Maramureº de
cãtre autoritãþi, în anul 17272? Greu de crezut, mai ales cã 
satele Maramureºului continuã sã-ºi pro cure cãrþile de
trebuinþã bisericeascã din þãrile române ºi dupã 1740,
datã la care este consideratã oficial încheiatã, chiar dacã
nu în totalitate, trecerea bisericii din Maramureº la unirea 
cu Roma3. ªi apoi, nu ºtim dacã dispoziþia respectivã,
severã altfel, a fost întocmai aplicatã de Congregaþia din
Sighet. Cert este cã, la începutul secolului nostru, potirul
nu se mai gãsea nici aici ºi nici la o altã bisericã din
Maramureº, fiindu-i consemnatã doar amintirea4.

Urmaºul la tron al lui Constantin Brâncoveanu,
vãrul sãu, ªtefan Cantacuzino (1714-1715), fiul Stol -
nicului Constantin Cantacuzino, în scurta-i domnie, dãrui 
ºi el unei mãnãstiri din Marmureº al cãrei hram, precizat
în textul dedicaþiei, era „Înãlþarea Domnului Hristos”, tot
un potir, acesta însã, din fericire, pãstrat pânã astãzi. 

Este vorba de un frumos potir aurit, comandat, se
pare, la meºterii braºoveni, dupã obiceiul Cantacuzinilor. 
Piesa este un pahar de cult, cu picior ºi talpã, realizat din
argint bãtut, cizelat, gravat ºi aurit, cu înãlþimea de 22 cm, 
diametrul de 7,9 cm, diametrul tãlpii de 13,3 cm ºi greu -
tatea totalã de 3.555 grame. Piciorul suplu este prevãzut
cu brâie ornamentate prin incizii ºi un nod proeminent.
Talpa larg evazatã, de formã lobatã, sugereazã o rozetã cu 
6 petale, legãtura dintre ele fãcând-o un alt motiv or na -
men tal de forma frunzei de trifoi stilizate. 

Potirul are gravat pe partea superioarã a paharului
un text pe patru rânduri, alcãtuind o bandã latã de 2,7 cm.
Textul în limba românã este scris cu caractere chirilice ºi
are pe alocuri cuvinte prescurtate. Acesta, menþionând
obiectul donaþiei, numele domnului Þãrii Româneºti, de -
di caþia ºi data, este urmãtorul: „ACE[S]T POTIR. I[L]
INCHINÃ. SI IL [P]RINOSÃªTE MÃRIA SA. LU MI -
NATUL DOMNU. AL ÞÃRII RUMÂNEªTI. IO ª[T]E -
FAN. KANTACUZI[N]O. VOEVOD SFINTE[I]. MÃ-
 NÃSTIRE. DE LA MARAMUREª UNDE. SÃ. PRÃZ -
NUIEªTE HRAMUL ÎNÃ[L]ÞAREA. DOM NU LUI
H[RISTO]S SPRE. POMENIREA. NUMELU[I]. ªI
SPÃSENIA SUFLETULU[I] MÃRI[I] SALE. L[EA]T
7224”. Anul este, credem, 1715, domnul fãcând aceastã
donaþie încã în timpul vieþii, fãrã sã fie exclusã po -
sibilitatea ca porunca sa, privind aceastã donaþie, sã se fi
împlinit dupã uciderea lui de cãtre turci, deci în 17165. 

Potirul cu aceastã dedicaþie este amintit ca exis -
tând la începutul secolului nostru la biserica din Sãcel, sat 

din Maramureº, situat pe valea Izei6, iar între cele douã
rãzboaie mondiale, la Dragomireºti, aproape de Sãce17,
dupã care i se va pierde, pentru o vreme, urma. De altfel,
prezenþa potirului consecutiv în cele douã sate ma ra -
mureºene nu pare sã fi fost întâmplãtoare, pentru cã,
tocmai atunci (la 1900 ºi la 1903), acestea cer, printr-o
parte din credincioºii lor, Mitropoliei din Sibiu, revenirea 
la legea lor veche (la ortodoxie), începând sã-ºi orga -
nizeze astfel viaþa religioasã8. În acest con text, vasul
liturgic în discuþie putea fi pentru ei ºi un simbol al vechii
credinþe. Potirul va fi recuperat de Muzeul judeþean
Mara mureº în anul 1967, respectiv, achiziþionat de la un
cetãþean din Bucureºti, ºi face parte acum din colecþia de
istorie (Nr. inv. IF. 2705). 

Piesa constituie un doc u ment istoric deosebit de
im por tant privind relaþiile Maramureºului cu Þara Ro -
mâneascã, având, în acelaºi timp ºi o incontestabilã va -
loare artisticã. 

Revenind la destinaþia acestei donaþii, întrucât tex -
tul dedicaþiei nu precizeazã localitatea din Maramureº
unde se aflã mãnãstirea cãreia domnul Þãrii Româneºti îi
dãruieºte potirul, ca ºi din dorinþa de a localiza acest lãcaº 
de cult, l-am cãutat pe cel al cãrui hram era „Înãlþarea
Domnului Hristos”. Am aflat astfel cã destinaþia potirului 
nu a fost biserica din Sãcel, cum se credea, hramul aces -
teia fiind „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, nici
Dragomireºti, a cãrui bisericã sãrbãtoreºte hramul
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1 ªt. Ionescu, P.I. Panait, Constantin Vodã Brâncoveanu,Bucureºti, 1969, p. 286.

2 Este vorba de ordinul primit în acest sens de Congregaþia Comitatului din Sighet, de la Consiliul Locotenenþei Re gale, la 27 aug. 1727,
vezi la Al. Ciple, Op. cit., p. 364. 

3 S. Reli, Op. cit., p. 128. 

4 ªt. Meteº, Op. cit., p. 91.

5 Ibidem

6 I. Bârlea, Însemnãri din bisericile Maramureºului, Bucureºti, 1969, p. 165. 

7 ªt. Meteº, Op. cit., p. 160.

8 S. Reli, Op. cit., p. 198.
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„Ador mirea Nãscãtoarei de Dumnezeu1, ci mãnãstirea
din satul Biserica Albã, singura din Maramureº al cãrei
hram era „Înãlþarea Domnului Hristos”2. 

Ne-am întrebat ce l-a determinat pe ªtefan Canta -
cuzino sã doneze un obiect preþios – potirul fiind cel mai
im por tant dintre vasele liturgice – unei mãnãstiri înde -
pãrtate totuºi în spaþiu, tocmai din Maramureº? ªi a -
ceasta, chiar dacã avea mo tive sã se îngrijeascã de
„spã ºenia sufletului”, cãci, se ºtie, i se atribuie vina, nu
numai de a nu-l fi ajutat pe Brâncoveanu în momentele
grele, ci ºi aceea de a fi uneltit la Poartã, împreunã cu
stolnicul Constantin Cantacuzino, împotriva vãrului sãu.
ªtia oare noul domn cã potirul dãruit de Vodã Brân -
coveanu se pierduse ºi va fi dorit sã repare aceastã pier -
dere, simþindu-se poate obligat sã o facã? I s-a cerut, oare, 
acest lucru, tocmai de aici, din Maramureº? 

Rãmâne certã existenþa potirului ºi faptul cã a fost
dãruit românilor din Maramureº, dovadã fiind dedicaþia
dom nului Þãrii Româneºti ºi menþiunea hramului unei
mãnãstiri de aici, ca destinatarã, în textul gravat pe cupa
vasului. 

Dar, ca sã avem o mai convingãtoare imag ine
asupra interesului Cantacuzinilor – care deþineau, de alt -
fel, ºi proprietãþi în Transilvania3 – pentru spiri tua litatea
româneascã a acestor locuri, sã amintim cã do naþiile lor
aici, în aceºti ani de început ai secolului al XVIII-lea,
înscriu ºi un alt obiect de cult. Este vorba de discosul sau
anaforniþa dãruitã de fa milia spãtarului Toma Canta -
cuzino, vãr ºi el al lui Constantin Brân coveanu, unei
mãnãstiri, de astã datã din Chioar, respectiv celei din
ªomcuta Mare. Piesa dãruitã acestei mãnãstiri, con sem -
neazã ºi popasul familiei fostului înalt demnitar al Þãrii
Româneºti aici, la 17174. 

Revenind la mãnãstirea din Biserica Albã, be ne -
ficiarã a donaþiilor celor doi domni munteni, precizãm
faptul cã ea nu mai existã astãzi, cum de altfel, cu ex -

cepþia celei din Moisei, n-a mai dãinuit nici una dintre
vechile mãnãstiri ale Maramureºului. Cea din Biserica
Albã exista încã pe la mijlocul sec. al XVIII-lea, cãci la
1742, cãlugãrii ei se îngrijesc de dotarea bisericii mã -
nãstirii cu cãrþi de cult ºi cu icoane5. Nu ºtim când dupã
aceea, poate spre sfârºitul secolului, construcþia mã nãs -
tirii, situatã pe malul râului Tisa, s-a surpat, fãrã sã se fi
putut salva, încât, la 1911 se cunoºtea doar locul alta -
rului6. Este de presupus, cã bunurile aflate în biserica
mãnãstirii, obiecte de cult, cãrþi etc. au fost evac u ate,
totuºi, ºi salvate. Cãrþile, cel puþin în parte, trebuie sã fi
fost gãsite de I. Bârlea la începutul secolului al XX-lea, din
pãcate, „slujind de pod în turn, deasupra clopotelor”7. La
aceastã datã, potirul nu mai era acolo. Din fericire, piesa s-a
pãstrat, totuºi, pânã astãzi, cu toate multele sale peregrinãri. 

Potirul în discuþie, împreunã cu alte obiecte ºi cãrþi
de cult dãruite aºezãmintelor de închinare ale românilor
din Transilvania ºi pãstrate peste vreme, ori, doar amin -
tite de izvoare ºi de tradiþia localã, se constituie în mi -
nunate dovezi ale unitãþii de credinþã a neamului ro -
mânesc, ale unitãþii sufletului acestui popor. Bãtrânele
mãnãstiri, cãrora le-au fost trimise aceste daruri, au dis -
pãrut aproape toate în cursul unui singur veac, al XVIII-lea,
atunci când mãsuri oficiale de asprã intoleranþã au fãcut
mai grele, sau imposibile vechile lor legãturi peste munþi
ºi sprijinul din partea bisericii Mol dovei, ori a Þãrii
Româneºti ºi al domnitorilor celor douã principate. 

Aceasta, într-o primã etapã, urmând, apoi, chiar
distrugerea fizicã a multora dintre ele de cãtre autoritãþile
militare austriece8.

Dar vorbind despre mãnãstirile din Maramureº -
Peri, Biserica Albã, Bârsana etc. – ca ºi despre cele din
Chioar, din toatã Transilvania ºi din tot spaþiul românesc, 
nu putem sã nu le recunoaºtem meritul de a ne fi apãrat
limba, de a fi adãpostit speranþe, de a fi fost singurul
sprijin în dãinuirea noastrã de-a lungul multor veacuri9.

1 A. Popa, Biserica de lemn din Dragomireºti-Maramureº (1722), în Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, seria pt. Transilvania,
1932-1938, vol. IV, p. 127; I. Bârlea, Op. cit., p. 92-100.

2 ªt. Meteº, Op. cit., p. 92.

3 Susana Andea, Contribuþii documentare privind stãpânirile în Transilvania ale familiei Cantacuzino (1664-1715), în AII, Cluj, voI.
XXV, 1990-1991, p. 208-213. 

4 Viorica Ursu, Un document inedit privind relaþiile Chioarului cu þãrile române în Evul Mediu, în Marmaþia, 4, Baia Mare, 1978, p.
180-181. Mãnãstirea din ªomcuta Mare, întemeiatã, se pare, de Voievodul Balc, dupã 1400, ºi-a încetat existenþa în sec. al XVIII-lea.
Locul pe care se afla în hotarul comunei, între Finteuº ºi ºoseaua naþionalã de azi, poartã ºi acum numele „La Mãnãstire”. 

5 T. Bud, Date istorice despre protopopiatele, parohiile ºi mãnãstirile din Maramureº, Gherla, 1911, p. 26.

6 Ibidem

7 I. Bârlea, Op. cit., p. 28. 

8 Astfel, generalul imperial Adolf Bucow, sosit în Transilvania în 1761, cu puteri nelimitate ºi instrucþiuni amãnunþite privind mãsuri de
represiune dupã rãscoala lui Sofronie din Cioara ºi de continuare a acþiunii de unire religioasã, „ca ºi cum se afla într-o þarã de vrãjmaºi, îºi
alege o procedurã ca într-o bãtãlie cruntã: el dete ordin ca toate mãnãstirile neunite sã fie prefãcute în cenuºã”, G. Bariþiu, Op. cit., p. 451.

9 Vezi strãdania românilor de a-ºi pãstra vechile mãnãstiri ameninþate invocând ºi faptul cã aici funcþionau ºcoli, la M. Porumb, Vechi
ctitorii româneºti din Transilvania, AIIA, Cluj-Napoca, XXVII, 1986-1987, p. 474 ºi 481.



Biserica votivã din ªiºeºti, bisericã închinatã
,,Sfintei Uniri a tuturor Românilor”

Gavril BABICIU

Satul ªiºeºti, din comuna cu acelaºi nume, este
situat la poalele sudice ale vârfului Gutâi, din munþii
Maramureºului, pe drumul judeþean ce leagã oraºele Baia 
Sprie ºi Cavnic. Grea a fost viaþa ºiºeºtenilor de-a lungul
vremilor, ca de altfel a tuturor românilor. Dupã anexarea
Transilvaniei la Ungaria, dar mai ales dupã instaurarea
regimului dualist austro-ungar, viaþa românilor din vestul 
ºi nordul Carpaþilor a devenit tot mai apãsãtoare. În
aceste împrejurãri pãrintele Vasile Lucaciu acceptã pos -
tul va cant de la parohia ªiºeºti, dupã ce fusese înlãturat
pe nedrept de la catedra de limba românã a gimnaziului
din Satu-Mare.

El oficiazã aici prima Sf. Liturghie la 27 au gust
1885. Vãzând poporul atât de numeros adunat la sãr -
bãtoare în micuþa bisericã de lemn din ªiºeºti devenitã
neîncãpãtoare, tânãrul preot a luat hotãrârea construirii
unui nou sfânt lãcaº. Proiectul întocmit de arhidiacon
Alexe Berinde, preot în Seini ºi statornic prieten al ctito -
rului, a fost aprobat în ,,adunarea generalã a senatului ºi
poporului român din ªiºeºci, þinutã la 6 decembrie 1885”1.
La 20 iunie 1886, s-a binecuvântat temelia, iar la 29 iunie
1890, s-a arborat sfânta cruce pe argeaua cupolei Bise -
ricii. Dupã numai 4 ani de muncã, în noul lãcaº, ctitorii ei
puteau aduce rugãciuni de mulþumire Tatãlui Ceresc.

Minunea, cãci nu putem numi altfel aceastã lu -
crare, s-a datorat dârzeniei ,,Leului de la ªiºeºti”, cum era 
supranumit ctitorul ei, pãrintele dr. Vasile Lucaciu, care,
împreunã cu Alexe Berinde au ºtiut sã coaguleze toatã
suflarea româneascã din þinut, ºi nu numai, în realizarea
acestui edificiu mãreþ precum o catedralã, construit dupã
modelul Bazilicii Sf. Petru din Roma. 

Pãrintele Gavriil Lazãr de Purcãreþ, protopop, pa -
roh în Sanislãu, spune: ,,În toamnã vine la Nir pãrintele
Lucaciu cu fotografia capodoperei sale, un tablou, pe
care se pereneazã icoana muncii româneºti, cu cel mai viu 
graiu, împreunã cu mãreþele figuri a celor ce povãþuiesc
munca.”2 În acest mod reuºea preotul Vasile Lucaciu sã-i
convingã pe fraþii sãi sã contribuie la finalizarea cons -
truc þiei. Sãrbãtoarea de sfinþire a ,,Mãnãstirii Maicei Ro -
mânilor în ªiºeºci” a avut loc la 27 au gust 1891.

Dezvelirea plãcii vo tive. Mult a chibzuit ºi pla -
nificat fiecare mo ment al acestei sãrbãtori, marele erou
naþional, pãrintele Vasile Lucaciu. Mai întâi, a tri mis o
invitaþie-pro gram3: ,,Dr. Vasiliu Lucaciu, parochul
ªiºeºcilor, în numele seu ºi în numele senatului ºi po -
porului român al parochiei greco-catolice de ªiºeºci in -

vitã cu toata stima pre [...] la festivitatea Sfinþirei Bi -
sericei parochiali, vo tive, pentru S. Unire a tuturor
Românilor, ce se va celebra în 27 Au gust a. c. st. n. În
aceste sfinte zile de sãrbãtoare s-a adunat la ªiºeºti „mult
popor”. Ziarul ,,Tri buna” (nr. 190, 8 septembrie 1891)
consemna: „În ziua de 27 Aug. s-au fãcut festivitãþile
sfiinþirii, fiind deja cam 15 mii de poporeni de prin
Sãlajiu, Sãtmar, Chioar, Maramureº, Ugocea, pãrþile
arde lene, care toþi se deosebeau prin deosebitele porturi
ale lor, unul mai pitoresc decât altul.” Se menþioneazã
prezenþa lui Ionel Grãdiºteanu, din România, însoþit de
Ion Slavici. Se face o enumerare succintã a unor persoane 
din ,,mulþimea de inteligenþã, preoþi ºi mireni” care au
participat la banchetului ,,arangiat în folosul bisericii”.
Se mai precizeazã: ,,Apoi s-a ridicat dl. George Pop de
Bãseºti4 ºi în toastul sãu a accentuat, ce impresiune rea a
fãcut asupra imensei mulþimi de popor împregiurarea, cã
Ilustritatea Sa absenteazã de la aceastã serbare, ba nici
delegat de gremiu nu ºi-a trimis”. Grele cuvinte ºi mare
învinuire i-a adus marele luptãtor pentru dezrobirea ro -
mânilor din Ardeal, ,,Badea George”, episcopului die -
cezan. Marele prelat nu-l prea avea la inimã pe pãrintele
Vasile Lucaciu pentru ,,excesele” sale religioase ºi so -
cial-politice. 

Oaspeþii au fost gãzduiþi pe la locuinþele þãranilor
din ªiºeºti iar o bunã parte dintre aceºtia au gãsit adãpost
în ,,pavilionul cu trei galerii, azi menit pentru primirea oas -
peþilor veniþi de la Sobolciu pânã la Basarabia la sfinþire”5
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1 Vasile Lucaciu, Biserica S. Uniri a Tuturor Românilor. Adecã Mãnãstirea Maicei Românilor în ªiºeºci. Schiþe istorice ºi dare de seamã, 
Tipografia lui Michail Molnar, Baia Mare, 1892, p.8.

2 Idem, p. 22.

3 Idem, p. 13.

4 Viitorul preºedinte al Marii Adunãri Naþionale de la 1 Decembrie 1918 ºi al Partidului Naþional Român din Transilvania

5 Idem, p. 24.



Punctul culminant al sãrbãtorii l-a constituit dez -
velirea a douã plãci de marmurã: una închinatã hramului
bisericii cu inscripþiunea: „ÎNTRU ONOAREA
ADORMIREI PREACURATEI FECIOARE - 27 Au gust 
1890”, iar a doua, cu inscripþia votivã, ,,aºezatã pe pe -
retele din frontul bisericei, la mijlocul peristiliului mãreþ,
ce împodobeºte acelaºi front”1, deasupra porþilor de in -
trare în Sfânta Bisericã, prin care se vestea generaþiei
prezente dar ºi celor viitoare cã aceastã catedralã este
închinatã celui mai mãreþ ideal al românilor de pre tu -
tindeni: Sfânta Unire a Tuturor Românilor.

Pentru a scoate în evidenþã importanþa mo men -
tului, pãrintele Vasile Lucaciu a regizat urmãtoarele: ,,În
mijlocul peristiliului, pânã sub tab la votivã, s-a pus o
ridicãturã de lemn, pe care au fost postaþi ºase flãcãi din
ªiºeºti, trei de o lature, trei de alta, ca ei sã încununeze
tab la comemorativã. Arhitectul edificiului, iubitul nostru
meºter Manole, M.O.D. Alexiu Berinde, parohul locului,
curatorii, petrarii, cioplitorii câte unu-doi din feliul de
lucru, ce se face la aceastã bisericã, s-au postat în grupuri
pe piaþa Bisericei, iar pe de margini stãtea imensa mul -
þime de popor. Tab la comemorativã s-a dezvelit, ºi cei
ºase voinici postându-se în act de încununare a acelei ta -
ble, iar publicul ocupându-i posiþiunile descrise, un foto -
graf art ist a eternizat momentul acesta, luând douã tipuri
din aceastã grupã sãrbãtoreascã.”2 

Iatã mesajul transmis prin cuvintele dãltuite în
plãcuþa de marmurã din peristilul Bisericei S. Uniri a
tuturor Românilor din ªiºeºti: „A:M:D:G: Ex Voto Pro S. 
Unione Om nium Romanorum S.P.Q.R. Sisesciensis
Posuit a. D. MDCCCXC” (Întru mãrirea lui Dumnezeu,
Ad Majorem Dei Gloriam, s-a construit cu legãmântul
senatului ºi poporului din ªiºeºti, pentru Sfânta Unire a
tuturor Românilor, anul Domnului 1890).

Cât de înãlþãtoare puteau sã fie acele clipe pentru
toþi cei prezenþi este greu de imaginat. Pãrintele Lucaciu,
în faþa ,,iubiþilor fraþi” dar ºi pentru urmaºii lor îºi mãr -
turiseºte crezul, susþinând o cuvântare deosebit de fru -
moasã ºi cutezãtoare: 

,,ªi zidirea aceasta nu este o simplã clãdire de
piatrã, ci este întruparea unei idei, a unui ideal, carele pe
cerul vieþii mele strãluceºte ca un soare, luminând cu
razele sale trecutul, presintele ºi viitorul neamului meu
iubit.

Ce ne-au lãsat istoria, ce ne-au transmis pãrinþii
noºtri, ce-au cântat poeþii, ce doreºte tot sufletul de ro -
mân: mãreaþa, fericitoarea, Sfânta Unire a tuturor Ro -
mânilor am vrut eu ºi cu mine poporul meu sã fie
sim bolizatã în aceastã mãreaþã Bisericã . Unire în cugete,
unire în simþiri, unire în religiune!

Aceastã idee este gravatã pe tab la de marmorã, pe
care acum o dezvelim, ca sã vesteascã generaþiunilor
prezente ºi viitoare, ce are sã spereze Românul, la ce
trebuie sã nisuiascã, care este culmea aspiraþiunilor sale
pe acest pãmânt.”3

În încheierea acestei cuvântãri, ctitorul de bisericã

ºi de conºtiinþã naþionalã subliniazã: ,,tot ce vedeþi aici e
românesc, în concepþiune, în executare, în cuget, ºi în
faptã, cu toþii ziceþi cu îndestulire: cât e de frumos, cât e
de mãreþ, ce arte, ce fineaþã, ce sublim în idee, ºi ce acurat
în realizare! Aºa e! ªi tot acest lucru frumos, mãreþ, ar tis -
tic, fin, sublim, acurat: este totodatã românesc! Aºa cã azi 
cu mândrie poate exclama ori-care om: Iatã ce poate face
ROMÂNUL!”4 

Ideea românismului l-a însoþit pe marele pa triot
de-a lungul întregii sale vieþi. Într-un amplu articol înti -
tulat ,,Biserica votivã din ªiºeºci”, publicat în Revista
Catolicã (Anul V, Fascicolul 13, 1. nov. 1903), revistã al
cãrui di rec tor, re dac tor-ºef ºi ed i tor era, insereazã o gra -
vurã a ctitoriei sale, explicând detaliat motivaþia dedi -
caþiei de pe plãcuþa de marmurã:

,,Aceastã S. Bisericã este mândria poporului ro -
mân, mon u ment al credinþei lui, speranþã mângãitoare
pentru viitor.

Mândria lui, pentru cã toatã ºi întreagã e op era,
lucrarea lui, ºi cu tot dreptul zice, arãtând spre biserica
mãreaþã: vezi, ce poate face românul.

Mon u ment al credinþei lui, pentru cã au adus jert -
fe, în bani ºi în lucru, îndemnat numai de râvna sfântã, de
a înãlþa o bisericã frumoasã, întru onoarea Celui de Sus.

Speranþã pentru viitor, fiind aceastã bisericã ex -
presiunea dorinþei tainice a poporului român, pentru cul -
turã, progres, bunãstare, libertate ºi independenþã!”.

De la 15 au gust 1891, când s-a sfinþit, la aceastã
„Bisericã a Maicei Românilor din ªiºeºti”, s-a reluat
tradiþia veche de pelerinaj la ,,mãnãstire”, acest loc de -
venind un punct de adunare a Românilor din întreaga
Ungarie ºi nu numai. An de an, la marile praznice: Sfântã
Mãrie Mare, Sfântã Mãrie Micã ºi Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel, românii din ,,Sãlagiu, Sãtmar, Chioar, Mara -
murãº, Ugocea, pãrþile ardelene”, împotriva deciziilor
autoritãþilor maghiare, soseau în procesiuni la ªiºeºti,
rugându-se pentru împlinirea idealului de unire cu þara
mamã, România.

Dar nu numai dezvelirea plãcii vo tive a însemnat o
lecþie în care se striga ,,Deºteaptã-te Române!”. Toate
luãrile de cuvânt ale erudiþilor preoþi ºi mireni, predicile
spuse în amvon, toasturile oficiale ºi pânã la discuþiile
individuale purtate în cele trei zile de sãrbãtoare, au
constituit momente ale redeºteptãrii conºtiinþei naþionale.

M.O.D. Iacob Pop, paroh de Batarci, fost paroh în
ªiºeºti timp de 19 ani, a spus printre altele: ,,Sculaþi-vã ºi
sã mergem de aici. (Ioan, 14-31). […] Staþi iubiþilor mei
ºi cugetaþi la timpul trecut, vã cufundaþi în amintirea
zilelor senine, când în braþele acestei Mame Sfinte, v-aþi
bucurat, - în amintirea zilelor grele, când nori negri se
ridicau de la rãsãrit pânã la apus, când nedreptatea
vã amãrea inimile voastre, când sub tiranie vi se gâr -
bovea trupul, [...] vãd cã acest loc, este asilul asupriþilor,
mângâierea necãjiþilor, apãrãtoriul ºi conservatoriul
limbei ºi spiritului naþional, cari între aceºti pereþi bã -
trâni numai dulcea limbã româneascã au sunat, numai 
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1 Idem, p. 10.

2 Idem, p.11.

3 Dr. Vasile Lucaciu: Biserica S. Uniri a Tuturor Românilor, Adicã Mãnãstirea Maicei Românilor în ªIªEªCI, Schiþe istorice ºi dare de
seamã, Baia-Mare, 1892, p. 11.

4 Idem, p. 12.



româneºte s-au rugat Românul asuprit ºi scos din
drepturile sale, pentru limba ºi naþiunea sa.”1

M.O.D. Augustin Pelle, protopop, paroh în Pomi,
adresându-se pãrintelui Vasile Lucaciu, a spus: ,,ca aici în
Biserica aceasta sã poþi înãlþa rugãciuni la tronul ceresc
pentru religiune, patrie, naþiune ºi poporul cre din cios”2

M.O.D. Gavriil Lazãr de Purcãreþ, protopop, paroh 
în Sanislãu, a fãcut ,,aprecaþiunile solemne”3, vorbind
despre icoana fãcãtoare de minuni ,,care se aflã ca un
sacru tal is man în sanctuarul acestei sfinte Biserici a cãrei
sfiinþire solemnã astãzi o serbãm” la care sã se roage
Românul, ,,cu credinþa, limba ºi legea lui strã mo ºeascã”.

,,Doamne, ce poate pro duce laborarea româneascã
sub providenþiala conducere a unor bãrbaþi trimiºi de
Dumnezeu”, ,,parte ºicanaþi fãrã îndurare, parte duºi la
puºcãrii”. Se face referire aici la arestãrile repetate ale
pãrintelui dr. Vasile Lucaciu, ,,dus la puºcãrii”, ºi la
pãrintele Alexe Berinde, ,,gonit din fruntea ºcoalelor
româneºti atunci când [românii] aveau mai mare lipsã de
dânsul!” Înalþã apoi o rugãciune, împreunã cu cei pre -
zenþi: ,,Primeºte Doamne sub scutul tãu puternic, lim -
ba, legea ºi naþiunea noastrã, devenitã acum oprobiu ºi

lucru de ocarã în mijlocul adversarilor seculari!”. În în -
cheiere aduce la cunoºtinþa românilor cã: ,,De aceea s-a
hotãrât între poporenii credincioºi, ca cel puþin de trei ori
în an sã cerceteze aceste locuri sfinte, unde îºi are tronul
sãu deosebit ,,Maica Românilor”, ºi anume: 15 au gust de
Sfântã Mãrie Mare, 8 septembrie de Sfântã Mãrie Micã ºi
29 iulie de Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel. În aceste zile se 
va face prin urmare rugã, pentru iertarea pãcatelor, pentru 
bunãstarea ºi înflorirea sfintelor lui biserici, pentru des -
robirea ºi Unirea tuturor Românilor!!!”

,,Unirea pe veci a Transilvaniei, pãrþilor ungurene
ºi Maramureºului cu România” decretatã la 1 Decembrie
1918 de Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, nu a
însemnat sfârºitul pelerinajului anual la biserica votivã
din ªiºeºti. Nici horthyºtii, nici comuniºtii ºi nici
curentele prozelite actuale nu au putut ºi nu vor putea
stãvili do rinþa creºtinilor de a se ruga pentru împlinirea
întregului ideal al românilor: ,,Unire în cugete, unire în
simþiri, unire în religiune”, adicã ,,ce are sã spereze
Românul, la ce trebuie sã nisuiascã, care este culmea
aspi ra þiunilor sale pe acest pãmânt”, cum glãsuiau
vorbele profetice ale ,,Leului de la ªiºeºti”.
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Ansamblul Muzeal ºi Mon u men tal 
„Dr. Vasile Lucaciu” - ªiºeºti, Maramureº.  

Vasile Lucaciu ºi fa milia sa au locuit aici
aproape 30 ani. Ansamblul este alcãtuit din: 

casa parohialã (secolul al XVIII-lea),
ªcoala (1905), Biserica Sfintei Uniri a

Tuturor Românilor (1890), cu mormântul
lui Vasile Lucaciu, Locul de adunare,

Izvorul Maicii Românilor de la ªiseºti,
coloanele de piatrã pentru statuile lui

Traian ºi Decebal, altarul vechii biserici de
lemn, biblioteca familiei Lucaciu. 

(www.cimec.ro)

,,Întru mãrirea lui Dumnezeu, 
Ad Majorem Dei Gloriam,
s-a construit cu legãmântul
senatului ºi poporului din
ªiºeºti, pentru Sfânta Unire a 
tuturor Românilor, anul
Domnului 1890” - mesajul
dãltuit pe placa de marmurã
din peristilul bisericii.

1 Idem, p. 16.

2 Idem, p. 20.

3 Idem, p. 21-25.



Preotul Artur Artemiu Ioan Anderco,
descoperitorul „Manuscrisului de la Ieud”, prezent

la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia

Viorel CÂMPEAN

Fa milia nobiliarã româneascã Anderco este una
dintre cele mai cunoscute în nordul nostru de þarã. Nu -
meroase personalitãþi îºi au originea în aceastã familie.
„Oameni din Sãtmar”, dicþionarul personalitãþilor sãt -
mãrene realizat în 2000 de cãtre Claudiu Porumbãcean ºi
Bujor Dulgãu cuprinde numele a nu mai puþin de ºase
membri ai familiei Anderco, unul
dintre aceºtia, datoritã activitãþii li te -
rare, regãsindu-se ºi în „Culturã ºi
literaturã în þinuturile Sãt marului. Dic -
þionar 1700-2000”, lu cra re publicatã
de Geor ge Vul turescu în acelaºi an
2000. În ceea ce priveºte cinul pre o -
þesc, am de pistat numeroºi mem bri ai
familiei Anderco, slujitori ai altarelor
sãt mãrene ºi ma ra mu re ºe ne. Nu se
poate spune cã în ur ma acestei familii
nu au rãmas do cumente1. Isto riografia
nordului de þarã este însã da toare sã
caute a în tregi biografiile per so na litã -
þilor fa miliei Anderco, sau a scoate din
uitare unii membri pe nedrept lã saþi la
o parte.

Despre vicarul gen eral Ioan An -
derco-Homorodanu ºtim cã „pro vine
dintr-o veche familie ro mâneascã
având obârºia în Ho mo rodu de Jos ºi înnobilatã în jurul
anului 1600. Ul te rior, în urma unui schimb de moºii cu
contele Károlyi, aceastã familie se mutã în localitatea
Botiz”2. Celebra lucrare a lui Ioan Cavaler de Puºcariu
despre familiile nobile ro mâne pre cizeazã cã descendenþi
ai familiei Anderko (dupã cum apare grafiat numele în
text) locuiau în jurul anilor 1860 la Odoreu, Târºolþ ºi
cetatea Satu Mare, confirmând tot odatã cã donaþia no -
biliarã s-a fãcut în Homorod3. Nu este amintit Botizul din
cauza faptului cã, probabil, nimeni din aceastã comunã
nu a rãspuns la solicitarea lui Ioan Cavaler de Puºcariu de 
a trimite date despre familiile nobiliare româneºti. Re -

gistrele parohiale dovedesc însã cu pri sosinþã cã marea
majoritate a mem brilor familiei Anderco locuiau în
Botiz-Vaºvareu.

Mulþi reprezentanþi ai familiei s-au afirmat pe me -
leaguri învecinate Sãtmarului, spre exemplu în Ma ra -
mureº, de aceea uneori se vorbeºte în istoriografie de

originea mara mu re ºea nã sau oºeneascã 
a familiei An derco.

Vom încerca sã urmãrim în rân -
durile de faþã viaþa unui membru mai
puþin cunoscut al familiei An derco,
afir mat într-ade vãr în mi rificele locuri
ale Ma ra mureºului istoric, de obârºie
însã din Odoreul Sãtmarului, preotul
Artur Artemiu Ioan Anderco.

A vãzut lu mina zilei în 24 iunie
1882 la Odoreu, în fa milia preotului
greco-catolic Vasile Anderco ºi a Te -
reziei Pop4. Bo tezul a fost oficiat de
cãtre bunicul lui, parohul Ioan Pop
(1809-1900), preot jubilar, slujitor vre -
me de peste 45 de ani în parohia
Odoreu. Naºii copilului erau tot din
familie, profesorul Vasile Szilvaºi cu
soþia Amalia Pop, sorã cu mama lui
Artur Artemiu Ioan. Tatãl lui Artur

Arte miu, pr. Vasile Anderco (1849- 1909), nãscut în
Botiz în fa milia lui George Anderco ºi a Ma riei Fazekas,
a slujit de la hiro tonire pânã la repausare numai la
Odoreu.

Copilul a primit la botez numele Artur Artemiu
Ioan, în memoria unui alt membru al familiei Anderco:
literatul, dar ºi stu dent la medicinã, Ioan Artemie An -
derco (fiu al parohului gr.-cat. din Borºa, Alexie Anderco 
ºi al Anei Mihalyi de Apºa), considerat de cãtre Nicolae
Iorga, care a publicat în 1934 jurnalul acestuia, a fi un
scriitor „de speþa lui Ion Codru Drãguºanu” 5. Artemie
Anderco, o certã speranþã a literaturii române ardelene,

38 AN 10, NR. 2-3 (33-34), SEPTEMBRIE 2009 FAMILIA ROMÂNÃ

Artur Artemiu Ioan Anderco

1 Arhiva Anderco de Homorod, cat a log întocmit de Maria Ursuþiu, Cluj Napoca, 1972; a mai apãrut o lucrare în care se aminteºte despre
fondul de documente lãsat de fa milia Anderco, Filofteia Rînziº, Arhive personale ºi familiale. Vol. II, Repertoriu arhivistic, Bucureºti,
2002, p. 132-133.

2 Claudiu Porumbãcean, Bujor Dulgãu, Oameni din Sãtmar, Satu Mare, 2000, p. 9-10.

3 Ioan Cavaler de Puºcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, ediþia II-a, Cluj-Napoca, 2003, vol. I, p. 19, 22, 23.

4 D.J.A.N. Satu Mare, Colecþia registrelor parohiale, reg. 171, f. 80-81 v.

5 Alãturi de vicarul gen eral Ioan Anderco-Homorodanu, Ioan Artemie este cel mai cunoscut membru al familiei. Un stu dent în strãinãtate
acum o jumãtate de veac: Maramurãºanul Artemie Anderco – jurnalul sãu, Vãlenii de Munte, 1934. Lucrarea a fost reeditatã la Iaºi în
2001, cu titlul Jurnal (1876), sub îngrijirea ºi cu prefaþa lui Liviu Papuc. În plus faþã de ediþia Iorga, volumul conþine ºi testamentul
tânãrului Anderco, Dorinþele mele, cele depre urmã, apãrut iniþial în Luceafãrul, nr. 13-14/1905, p. 288.
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fusese doborât de ftizie în 1877, cu numai câteva zile
înainte de a primi atestatul de terminare a studiilor de
medicinã1. Este emoþionant portretul pe care îl face tâ -
nãrul literat tatãlui sãu, „protopopul Viºaielor”, pr. Ale -
xie Anderco Homorodanu, o altã personalitate a familiei
Anderco, ce trebuie scoasã din uitare 2. 

În fa milia lui Vasile Anderco ºi a Tereziei Pop, în
afarã de eroul materialului nostru, s-au mai nãscut copiii:
Iustina Terezia (n. 1877, c. cu pr. Al. Bãban), Vic tor (n.
1878, preot ºi el, urmaº al tatãlui sãu ca slujitor al alta -
rului la Odoreu, cu peste patru decenii de neîntreruptã
pãstorire), Gizela Maria (n. 1881, cãsãtoritã cu pr. Iosif
Stan, ºi el fiu al Odoreului). O altã fiicã, Ilona Ana a trãit
doar câteva luni (1884-1885).

Vasile Anderco nu a fost numai un vrednic slujitor
al altarului ci ºi devotat neamului sãu. Pa triot înflãcãrat,
alãturi de alþi intelectuali de pe plaiurile sãtmãrene, pune
la Seini, în 1890, bazele Bãncii Româneºti. A fost mem -
bru al Astrei, încã de la înfiinþarea despãrþãmântului sãt -
mãrean, fãcând parte din comitetul de conducere. S-a
remarcat ca unul dintre liderii sãtmãreni ai P.N.R.3 A
trecut la cele veºnice în 1909, dupã cum este consemnat
în monografia Odoreului, deºi ºematismul din 1914 dã,
ca an al repausãrii, 1910 4.

Revenind la Artur Artemiu, dupã ºcoala primarã,
urmatã probabil în Odoreu, a fãcut ºcoala secundarã ºi
liceul la Satu Mare, luând bacalaureatul la Liceul Ro -
mano- Catolic (astãzi Colegiul Naþional „Mihai Emi nes -
cu”)5. A urmat apoi teologia la Gherla, unde a fost coleg,
printre alþii, cu viitorii preoþi slujitori în pãrþile Sãt -
marului ºi ale Maramureºului: Emil Deac, Paul Nodiº,
Mihail Rednic6. 

S-a cãsãtorit cu Alexandrina, fiica pr. Alexandru
Pop din Apa ºi a Elenei Breban. ªi soþia lui Artur pro -
venea din pãrinþi aparþinãtori unor vechi familii preoþeºti
româneºti sãtmãrene. A fost hirotonit în 1905. Dupã
hirotonire a fost preot co op er a tor (ajutor al parohului
Ale xandru Breban) la Baia Mare, unde a funcþionat ºi în
calitate de catehet pânã în anul 1909.

Ajunge sã slujeascã în Maramureºul istoric în
1909, funcþionând pânã în 1917 ca ad min is tra tor parohial 
la Cuhea (astãzi Bogdan Vodã). A activat în acei ani în
cadrul Astrei. Elocvent pentru sentimentul pe care îl
nutrea faþã de fraþii români de dincolo de munþi este

faptul cã pe parcursul mai multor ani l-a gãzduit cu
ospitalitate pe scriitorul Radu Rosetti, care a fãcut cer -
cetãri filologice în acea zonã a Maramureºului.

În anul 1917, a fost numit paroh la Ieud, deþinând
ºi funcþia de notar districtual. Peste puþin timp a fost
numit protopop al tractului Iza. A fost paroh la biserica
din deal a Ieudului, cunoscutã sub numele de „biserica
voievodului Balcu”. Este cea mai veche bisericã de lemn
din Maramureº, construitã fiind în 1364. A fost renovatã
în 1827, în 1958 fiind restauratã de cãtre Direcþia Mo -
numentelor Istorice.

În noiembrie 1918 a fost ales membru al Sfatului
Naþional Român, la Adunarea popularã din piaþa Sighe -
tului, fãcând parte din Comitetul Naþional Român Viºeu. 

A fost prezent apoi în 1 Decembrie 1918 la Alba
Iulia, conducând delegaþia românilor din Ieud. Cercul
Viºeului era reprezentat, în afarã de el, de cãtre: Ioan
Iusco-Dolhuþiu (Viºeu de Sus), Gavril Coman (Viºeu de
Jos), Vasile Pleº (Ieud) ºi Vasile Timiº Filipan (Borºa)7.
Aceastã delegaþie, care-l includea ºi pe învãþãtorul Þi -
plea, a cãlãtorit de la Ieud pânã la Baia Mare cu carul8. O
altã sursã precizeazã cã Artur Artemiu Anderco a fost
însoþit la Alba Iulia de cãtre ieudeanul Vasile Pleº9. De
remarcat este faptul cã în acea mare zi a neamului ro -
mânesc, la Alba-Iulia a fost prezent ºi fratele lui Artemiu
Anderco, Vic tor, slujitor în localitatea lor de baºtinã10.

În 1927-1928, fiind ales sen a tor, a reprezentat ju -
deþul Maramureº în Parlament. Cãsãtoria i-a fost bine -
cuvântatã cu patru copii: Alexandrina (c. cu av. Nicolae
Boca), Artur (avocat, 1908-1943, conducãtor al sãptã -
mânalului „Graiul Maramureºului” din Sighet), Tiberiu
(m. 1938) ºi Elena (c. cu cãpitanul ªtefan Dãncuº).

A trecut la cele veºnice în 7 oct. 193211, fiind
slujitor în aceeaºi parohie în care slujise din 1917, Ieud.
Deja deþinea titlul de arhidiacon onorar. A fost înmor -
mântat în cimitirul bisericii din deal din comuna Ieud.

A rãmas în memoria locurilor ca un vajnic luptãtor
pentru interesele þãranilor români din Maramureº. Acþi -
unea lui în favoarea obidiþilor þãrani maramureºeni a fost
continuatã de fiul sãu, dr. Artur Anderco – Tilly, fost
avocat, di rec tor de bancã, deputat, care s-a remarcat ca
unul dintre cei mai demni reprezentanþi ai tinerimii ro -
mâne dupã Marea Unire. Rãmas în teritoriul cedat dupã
Dictatul de la Viena, nedorind sã-i pãrãseascã pe iubiþii

1 Dicþionarul literaturii române de la origini pînã la 1900, Bucureºti, 1979, p. 37-38.

2 Ioan Artemie Anderco, Jurnal (1876), Iaºi, 2001, p. 140-142. Mai multe date despre Alexie Anderco în Viorel Câmpean, Oameni ºi
locuri din Sãtmar, Satu Mare, 2008, p. 213-216.

3  Pentru biografia pr. Vasile Anderco vezi Felician Pop, La margine de mijloc. Monografia comunei Odoreu, Satu Mare, 2003, p. 38,
83-84; Viorel Câmpean, Preoþi din Sãtmar, manuscris.

4 ªematismul Veneratului Cler al Diecezei Greco-Catolice Române de Gherla pe anul 1914, Szamosujvár (Gherla), 1914, p. 282.

5 A Szatmári Kir. Kath. Fõgymnasium 1899/1900 Évi Értesitõje (Anuarul Liceului Regal Catolic, azi C.N. „Mihai Eminescu”),
Szatmáron, 1900, p. 88.

6 Schematismul Venerabilis Cleri Dioecesis Syamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1903,Gherla, 1903, 
p. 232.

7 Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã: Documente. 1848-1918, Bucureºti, 1981, p. 352.

8 Valeriu Achim, Vasile Cãpâlnean, Trofin Hãgan, Ioan S. Mureºan, Maramureºul ºi Unirea (1918), Baia Mare, 1968, p. 180.

9 Ironim Marþian, Consideraþii privind activitatea “Asociaþiunii pentru cultura poporului român din Maramureº”, în Maramureº vatrã de
istorie milenarã, vol. III, 1997, p. 274.

10 Felician Pop, op. cit., Satu Mare, 2003, p. 84.

11 ªematismul Veneratului Cler Român Unit al diecezei de Maramureº, Baia Mare, 1936, p. 158.
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þãrani maramureºeni, soarele nãdejdilor împlinite n-a
apu cat sã rãsarã pentru el, cãci s-a sãvârºit din viaþã ex act
în ziua în care împlinea 35 de ani, în 13 ianuarie 19431.
Din bogata sa activitate remarcãm faptul cã a reprezentat
Asociaþia Studenþilor din Cluj la Congresul de Pace de la
Bruxelles, iar în 1936, tot la Bruxelles, a reprezentat
sindicatul presei la un alt congres de pace. A desfãºurat o
activitate intensã de gazetar în judeþ la „Graiul Mara -
mureºului”, dupã Dictatul de la Viena scriind la „Tri buna 
Ardealului”2.

Preotul Artur Artemiu Anderco este cel care a
descoperit în podul Bisericii din Deal din Ieud celebrul
manuscris cunoscut ºi sub denumirea de „Codicele de la
Ieud”. Corpul de manuscrise descoperit, numit ºi „Sbor -
nicul de la Ieud”, conþine scrieri slavone, româneºti dar ºi
tipãrituri fragmentare româneºti: „Catehismul” ºi „Pra -
vila” atribuite lui Coresi 3. Pe lângã aceste douã texte
coresiene, manuscrisul cuprinde ºi o legendã a Du mi -
nicii, al cãrei text se regãseºte ºi în „Cuvente den bãtrâni”
a lui Haºdeu.

A donat acel manuscris „afumat”, cum a fost cata -
logat la descoperire, în luna au gust 1921, Muzeului Ma -
ramureºului, cu ocazia expoziþiei organizate de cãtre
De par tamentul Astra din Sighetu Marmaþiei. Andrei
Bârseanu a sesizat imediat valoarea manuscrisului.

Acesta a prezentat preþiosul manuscris la ºedinþa
Academiei Române din 11 noiembrie 1921. În 1924, Al.
Rosetti, într-o lucrare publicatã la Paris, îl dateazã ca
fiind din secolul al XVII-lea. Înregistrat la Ac a de mia
Românã sub nr. 5032, Ion Bianu publicã manuscrisul în
facsimil, în 1925, atribuindu-l perioadei 1560-1580. În
Istoria literaturii române din 1964, se indicã secolul al
XVI-lea4. Pomenind numele marelui om de culturã Ion
Bianu, se cuvine sã precizãm cã miscelaneul a ajuns în
patrimoniul Bibliotecii Academiei la stãruinþele sale, lui
datorându-i-se ºi denumirea sub care a intrat în circuitul
cul tural: „Manuscrisul de la Ieud”5. Dupã zeci de ani,
prof. Dumitru ªerbu, îl dateazã în anul 1391. În ultimii
ani au mai fost tipãrite ºi alte lucrãri privitoare la aceastã

culegere de documente6. Controversele asupra datãrii
„Manuscrisului de la Ieud” vor con tinua cu siguranþã ºi
de acum înainte.

S-a spus despre pãrintele Artemiu Anderco cã „a
fost un erudit ºi un mare pred i ca tor. Era un bãrbat înalt,
frumos, cumpãtat, înþelept ºi curajos”7. Ne-am strãduit sã
fim consecvenþi în demersul de scoatere din uitare a
pãrintelui Artemiu Anderco, reprezentant de frunte al
vestitei familii nobiliare româneºti8, a cãrui prezenþã la
Marea Adunare Naþionalã din 1 Decembrie 1918 este o
dovadã suplimentarã de pa tri o tism.

Paginã din manuscrisul de la Ieud

1 Datele biografice precum ºi fotografia pr. Artur Anderco le-am aflat în lucrarea îngrijitã de Gelu Neamþu ºi Mircea Vaida-Voevod, 1
Decembrie 1918. Mãrturii ale participanþilor, Bucureºti, 2005, p. 31-33, editare a documentelor strânse de cãtre Ioachim Crãciun,
lucrare pe care o dorea intitulatã Documente la un sfert de veac de la Marea Unire. Vãduva Alexandrina Anderco, nãscutã Pop, a fost
cea care i-a furnizat lui Ioachim Crãciun informaþiile biografice.

2 Mar ian Nicolae Tomi, Maramureºul istoric în date, Cluj-Napoca, 2005, p. 168.

3 Ioan M. Bota, Începuturile culturii scrise în limba românã, Cluj-Napoca, 1999, p. 194.

4 Aurel Socolan, Circulaþia cãrþii româneºti pânã la 1850 în judeþul Maramureº, Baia Mare, 2005, p. 32.

5 Manuscrisul de la Ieud, text stabilit de Mirela Teodorescu ºi Ion Gheþie, Bucureºti, 1977, p. 7-8.

6 Vasile Vetiºanu, Cronica Codicelui de la Ieud, Bucureºti, 1995 - din pãcate, lucrarea nu ne-a fost accesibilã la redactarea prezentului
ma te rial.

7 Maramureº – Mândria ºi durerea noastrã. Culegere de studii ºi comentarii despre realitãþi, fapte ºi documente mai puþin cunoscute,
Baia Mare, 2001, vol. II, p. 163.

8 Dealtfel, am scris Preotul Artur Artemiu Ioan Anderco, descoperitorul „Manuscrisului de la Ieud”, în Confluenþe, Satu Mare, An. II, nr.
1 (4), ianuarie 2007, p. 28-29, precum ºi Descoperitorul „Manuscrisului de la Ieud” a fost Artemiu Anderco, în Informaþia de duminicã,
11 februarie 2007, publicat în antologia Oameni ºi locuri din Sãtmar, Satu Mare, 2008, p. 122-124.



Contribuþia armatei române la eliberarea
nord-vestului Transilvaniei, în anii 1918-1919

dr. Aurel SOCOLAN

Preliminarii
România. Dupã luptele purtate cu succes la Mã -

rãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz, au venit ºi zile grele pentru þarã.
Armata rusã, de sub comanda generalului ªcerbacev,
care ne sprijinise, încheie la 7 decembrie 1917, un armi -
stiþiu provizoriu, pentru 7 zile, cu Tripla Alianþã. În 15
decembrie se încheie un nou armistiþiu pentru 28 zile, iar
la 22 decembrie 1917 încep tratativele de pace de la
Brest-Litovsk, încheiate cu Tratatul semnat la 3 martie
1918 de Rusia Sovieticã ºi Puterile Centrale.

În aceste condiþii vitrege, România, fiind încon -
juratã de armatele duºmane, net superioare ca numãr,
încheie un armistiþiu cu Puterile Centrale, la 9 decembrie
1917, la Focºani. Noua situaþie a þãrii era foarte grea.
România era obligatã sã întreþinã armata de ocupaþie (4
corpuri ger mane, 2 austro-ungare), iar Dobrogea era ocu -
patã de bulgari ºi turci. În ciuda acestor condiþii dificile,
Armata românã trimite, totuºi, 4 divizii, 9-10 infanterie ºi 
1-2 cavalerie, în ajutorul tânãrului stat Moldova.

Pe fondul crizei þãrilor grupate în Tripla Alianþã,
Bul garia depune armele la 29 septembrie 1918. Turcia
capituleazã la 30 octombrie 1918, iar Austro-Ungaria
încheie, la 3 noiembrie 1918, armistiþiul de la Padova
(Diaz-Weber), intrat în vigoare la 4 noiembrie, ora 15.00, 
în care, la punctul 3, Generalul Badaglio stipuleazã cã
hotarele de demarcaþie între Muntenegru, Ser bia, Ro -
mânia, Ucraina ºi Polonia rãmân cele vechi, de dinainte
de izbucnirea rãzboiului. Evenimentele se precipitã. Ar -
mata românã începe sã se reorganizeze. Divizia 8, sub
comanda generalului Iacob Zadic, porneºte, la 6 no -
iembrie, spre Bucovina, la solicitarea Consiliului Naþio -
nal de acolo, ca românii sã fie apãraþi de haidamacii
polonezi.

La 9 noiembrie 1918, România face mobilizarea se -
cretã, iar la 10 noiembrie 1918, se dã un ul ti ma tum armatei
ger mane din România. Tot între 9 ºi 10 noiembrie se
încheie, la Belgrad, armistiþiul între comandamentul
fran cez al Frontului de est, Franchet d’Esperay, ºi contele 
Karolyi Mihai, ºeful statului ungar, prin care se sta bileºte 
ca linie de demarcaþie între România ºi Ungaria, albia
râului Mureº. În baza acestei înþelegeri, unitãþi militare
române din Bucovina se îndreaptã spre Târgu Mureº, iar
cele din Moldova, spre Sfântu Gheorghe. Generalul Ma -
cken sen dã ordin regimentelor ger mane 333 ºi 375 sã se
deplaseze în Transilvania pentru a bara intrarea armatei
române în aceastã provincie.

La 12 noiembrie 1918, armata francezã trece Du -
nãrea, pe la Giurgiu, îndreptându-se spre Bucureºti. Ge -
neralul Berthelot lanseazã chemarea cãtre trupele
ro mâne, sã se alieze cu cele franceze, pentru alungarea
duºmanului din þarã.

În 13 noiembrie 1918, între România ºi Germania
se încheie un armistiþiu, ceea ce face ca generalul

Mackensen sã contramandeze ordinul dat regimentelor
333 ºi 375, iar Pacea de la Buftea-Bucureºti, încheiatã la
7 mai 1918, devine nulã ºi neavenitã.

La 20 noiembrie 1918, regele Ferdinand de cre -
teazã mobilizare generalã „chemând sub arme pe toþi
combatanþii pentru eliberarea fraþilor din Transilvania”.

În cursul lunii octombrie ºi noiembrie 1918, eve -
nimentele se deruleazã cu repeziciune.

Basarabia ºi Bucovina. Miºcarea Românilor din
Basarabia a dus la constituirea statului Moldova cu gra -
niþa între Nistru, Prut, Dunãre, pânã la Hotin. Noul stat
ºi-a proclamat independenþa la 24 ianuarie 1918 ºi, la 27
martie 1918, s-a unit cu România. La Cernãuþi, la pro -
punerea lui Iancu Flondor (ºi Sextil Puºcariu), Congresul
Gen eral al Bucovinei a votat, la 28 noiembrie 1918,
unirea cu România.

Transilvania era ocupatã în continuare de armata
austro-ungarã ºi de administraþia Imperiului. Partidul Na -
þio nal Român, în ºedinþa din 12 octombrie 1918, de la
Oradea, a dat o declaraþie ce proclama „independenþa
naþiunii române din cadrul dublei monarhii”. În 16 oc -
tom brie Alexandru Vaida-Voevod a citit în parlamentul
maghiar declaraþia de independenþã a populaþiei româneºti
din Transilvania. La 30 octombrie 1918 s-a constituit Con -
siliul Naþional Român Cen tral, compus din 6 membri
P.N.R. ºi 6 membri P.S.D., având sediul la Arad.

În 13-15 noiembrie, o delegaþie a guvernului ma -
ghiar, condusã de ministrul Iászi Oszkár s-a deplasat la
Arad pentru tratative cu C.N.R.C. pentru atragerea ro -
mânilor din Transilvania într-o federaþie cu Ungaria.
Oferta a fost refuzatã de C.N.R.C. 

La 22 noiembrie, C.N.R.C. a preluat puterea de -
plinã în Transilvania, cu ajutorul gãrzii naþionale. Adu -
narea Naþionalã de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, a
consfinþit Unirea Transilvaniei cu România. La aceastã
hotãrâre au aderat, pe rând, populaþiile germanã, ma -
ghiarã ºi evreiascã. Teritoriul Transilvaniei trebuia eli -
berat de bandele anarhiste maghiare, însã armata românã
era considerabil redusã ca putere de luptã.

Situaþia armatei române
Con form Tratatului de pace de la Bucureºti, din 7

mai 1918, armata românã era redusã la 20.000 in fan -
teriºti, 3.200 cãlãreþi ºi 9.000 trupã de artilerie. Efectivul
com bat ant era insuficient pentru nevoile strategice ale
României. În Basarabia au fost trimise, cu acceptul Ger -
maniei, 4 divizii: Diviziile 9 ºi 10 infanterie ºi Diviziile 1
ºi 2 cavalerie, care erau per ma nent hãrþuite de bande
anarhiste ucrainene, ce atacau aºezãrile ºi locuitorii aces -
tei provincii. ªase divizii române au fost desfiinþate. Mai
mult, efectivul diviziilor rãmase era redus. Diviziile 7 ºi 8 
infanterie ºi Divizia 1 vânãtori alcãtuiau Corpul al IV-lea
de armatã, cu garnizoana în Moldova, ºi au fãcut obiectul
primelor mobilizãri, la 9 noiembrie 1918. Armata ro mâ -
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nã era obligatã, astfel, sã apere Bucovina ºi Transilvania
cu numai 3 divizii: pentru apãrarea Bucovinei a fost
destinatã Divizia 8 infanterie, condusã de generalul Iacob 
Zadic, iar pentru eliberarea Transilvaniei Divizia 7 infan -
terie, condusã de generalul Traian Moºoiu, fiu al Ardea -
lului ºi Divizia 1 vânãtori de munte.

Desfãºurarea evenimentelor
Prima încleºtare pentru eliberarea Transilvaniei a

avut loc între un pluton de grãniceri români, care au
înaintat pânã la Borsec, unde au fost întâmpinaþi de jan -
darmii maghiari ºi de garda financiarã cu focuri de arme
au to mate. Grãnicerii au fost nevoiþi sã se retragã. Faþã de
aceastã atitudine a autoritãþilor imperiale, coman da men -
tul român a luat mãsurile necesare. Astfel s-a constituit
un detaºament de avangardã al Diviziei 7, for mat dintr-
 un batalion al Regimentului 15 Rãzboieni, un escadron
de cavalerie ºi o baterie de artilerie. Acest detaºament a
pornit din Piatra Neamþ, pe la trecãtoarea Bicaz ºi, la 20
noiembrie 1918, a eliberat localitãþile: Tulgheº, Borsec,
Topliþa ºi Ditrãu.

Pe de altã parte, avangarda Diviziei 1 vânãtori de
munte, a trecut Carpaþii ºi a ocupat localitatea Miercurea
Ciuc, iar grosul diviziei a pus stãpânire pe vãile su -
perioare ale Oltului ºi Mureºului, cu importantele lor cãi
ferate. La 25 noiembrie 1918, Divizia 7 ocupã oraºul
Târgu Mureº iar la 28 noiembrie oraºul Reghin. Re -
gimentul 6 vânãtori din Divizia 1 ocupã Braºovul, la 7
decembrie 1918, capturând vagoanele armatei ger mane
în retragere ºi 4.000 prizonieri. Miºcarea trupelor române 
s-a desfãºurat cu oarecare greutate din lipsa animalelor
de tracþiune (cabaline), care fuseserã rechiziþionate de
armatele de ocupaþie. Cu eforturi deosebite, unitãþile ro -
mâne au eliberat teritoriul Transilvaniei de la sud de râul
Mureº ºi au ocupat linia de demarcaþie stabilitã prin
armistiþiul de la Belgrad (9-10 noiembrie 1918), pe ali -
niamentul Zam, Alba Iulia ºi Nãsãud.

Atrocitãþile armatelor maghiare conduse de Krá -
tochvil Karoly erau de nedescris. Astfel, la 5 decembrie
1918, la Târgu Lãpuº, o unitate militarã de 60 soldaþi a
mitraliat mulþimea de români adunatã sã-ºi asculte dele -
gaþii întorºi de la Adunarea de la Alba Iulia. Cei care n-au
cãzut de gloanþe, au fost prinºi pe stradã sau în case ºi au
fost spintecaþi cu baionetele. În acest mod ºi-au gãsit
sfârºitul 24 localnici, 10 grav rãniþi au rãmas invalizi, iar
alþi 80 rãniþi care s-au vindecat, au rãmas cu sechele
pentru restul vieþii. Cruzimea soldaþilor a fost de ne -
descris (ucideri, jafuri etc.). Plutonierul Filip Vasile, din
localitatea Libotin, a fost omorât în chip îngrozitor,
având 32 împunsãturi de baionetã în piept ºi spate ºi douã 
împuºcãturi. Tot lui Filip i-au tãiat un deget pe care avea
douã inele, i-au fãcut o cruce în frunte, tãiatã cu baioneta,
ºi l-au dezbrãcat complet. Aceeaºi bandã de ucigaºi a
împuºcat la Strâmbu Bãiuþ 3 persoane.

Guvernul maghiar al lui Károlyi nu avea intenþia sã 
respecte voinþa românilor transilvãneni de Unire cu Ro -
mânia, astfel cã l-a numit pe Istvan Apáthy, rectorul
Universitãþii clujene, în funcþia de guvernator al Tran -
silvaniei, iar pe colonelul Krátochvil Karoly, comandant
militar. Acesta din urmã a încercat sã mobilizeze cinci
contingente. La chemare au rãspuns 1.700 secui. La Cluj
s-a organizat Regimentul 21 maghiar, care a fost trimis pe
linia de demarcaþie de pe râul Mureº. 

Miºcãrile trupelor române erau condiþionate de
acþiunile inamicului ºi de prevederile Antantei. Divizia 7, 
sub comanda generalului Neculce, elibereazã oraºul Cluj
la 24 decembrie 1918, iar Divizia 1 vânãtori înainteazã
spre Alba Iulia, Teiuº ºi Aiud. În sprijinul trupelor ro -
mâne din Transilvania sunt trimise Divizia 2 vânãtori, cu
zona de aºezare Sibiu, Orãºtie – Deva – Petroºani ºi
Divizia 6 infanterie, în regiunea Braºov. Tot la 24 decem -
brie 1918, a fost numit comandant unic al armatelor
române din Transilvania generalul Moºoiu, care ºi-a sta -
bilit sediul la Sibiu.

Se impunea restabilirea ordinii ºi eliberarea Ar -
dealului de sub ocupaþia teroristã a armatelor duºmane.
Autoritãþile române au avut greutãþi cu desfiinþarea gãr -
zilor, care erau substanþial re mu ner ate, 30 coroane pe zi.
S-a adoptat soluþia ca personalul gãrzilor sã fie încadrat
în poliþie, jandarmerie ºi paznici la închisori. Pentru eli -
berarea Ardealului s-au alãturat Diviziile de infanterie 16 
ºi 18, constituite din transilvãneni ºi Regimentul Beiuº.
La Baia Mare, trupele române au ajuns în dimineaþa zilei
de 7 ianuarie 1919, dupã ce, în prealabil, a fost admisã
instalarea armatei române în zonele Sighet, Baia Mare ºi
Zalãu.

În conformitate cu înþelegerea între coman da men -
tul armatei române ºi ministrul de rãzboi al Ungariei,
trupele române urmau sã intre în oraºul Zalãu. Aici era
cantonat un batalion al Regimentului 24 al secuilor, care
urma sã se retragã la Carei ºi se pregãteau de evacuare.
Regimentul 16 infanterie a trimis de la Jibou 2 companii
ºi douã secþii de mitraliere pe calea feratã, spre Zalãu. Un
pluton de secui ºi o grupã de soldaþi cu mitraliere au
ocupat poziþii în preajma gãrii Þigani. Comandantul gru -
pei, Szekely Miklós, a trimis parlamentari care au fost
primiþi cu gloanþe ºi fãcuþi prizonieri. Trenul ºi-a conti -
nuat înaintarea spre Zalãu. Secuii au avertizat a doua
oarã, dar românii ºi-au continuat drumul, cãzând în am -
buscada anume pregãtitã. Rezultatul confruntãrii a fost
dezastruos. Batalionul român a fost încercuit de soldaþii
maghiari. Trenul a fost capturat, o parte au cãzut pri -
zonieri iar ceilalþi s-au retras spre Jibou. Bilanþ: 6 morþi,
15 rãniþi, 7 dispãruþi. S-a încheiat un proces-ver bal de
constatare semnat de comandantul batalionului român,
prizonier ºi el. Dupã ce au fost eliberaþi sublocotenentul
Fehér ºi grupa sa, secuii au predat armatei române va -
goanele cu toate bunurile, au eliberat prizonierii ºi s-au
îmbarcat în liniºte. Drept rãzbunare, românii l-au arestat
pe Apáthy ºi au impus oraºului Cluj o despãgubire de
900.000 coroane. Un alt batalion român a intervenit ºi a
eliberat Zalãul, curãþându-l de bandele anarhiste ma -
ghiare. 

Regimentul 14 infanterie ºi-a continuat mersul pe
jos din Baia Mare spre Sighetul ocupat de bolºevicii
ucraineni. La Vadu Izei au fost primiþi cu focuri de arme.
Trupele ucrainene erau bine amplasate în Vad astfel cã
românii au fãcut un marº ocolitor de 60 km ºi i-au
încercuit. La 18 ianuarie 1919, ucrainenii au fost alungaþi 
ºi zona eliberatã. 

Între 22-29 ianuarie 1919 posturile amplasate pe
Valea Criºului Repede au fost atacate de secui ºi de trupe
bolºevice, care au fost respinse ºi alungate.

La 31 ianuarie a sosit la Cluj generalul Berthelot.
care, împreunã cu Neculce ºi Apáthy, a fixat o altã linie
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de demarcaþie pe râul Someº – pe aliniamentul Zam,
Brad, Cluj, Baia Mare, Sighetu Marmaþiei, stabilind ºi o
fâºie de 15 km lãþime, ca zonã neutrã.

La 13 februarie 1919, au avut loc ciocniri la Ho -
diºa ºi Iegheriºte, românii au fost atacaþi cãzând într-o
ambuscadã cca. 150 soldaþi. Unitatea maghiarã a capturat 
o puºcã mitralierã, efecte militare ºi hranã. Nu sunt sem -
na late victime omeneºti. La 26 februarie 1919, armata
românã a pãzit localitatea Bãseºti, dând onorul la înmor -
mântarea marelui luptãtor pentru drepturile românilor,
George Pop de Bãseºti. La 28 februarie 1919, Antanta
fixeazã ca linie de demarcaþie, linia feratã Satu Mare, Carei,
Oradea, Arad ºi o zonã neutrã dincolo de linia feratã, pe o
lãþime de 5 km. Inamicii trebuiau sã se retragã dincolo de
acest aliniament în termen de 10 zile. 

În 8-9 martie 1919, douã batalioane de secui ºi
populaþie înarmatã de aceºtia au atacat localitãþile Þigani
ºi Zalãu, fãcând prizonieri 8 ofiþeri ºi 40 de soldaþi ro -
mâni. A intervenit rapid Brigada 13 artilerie românã care
a reocupat cele douã localitãþi, inamicii fugind spre Cehu
Silvaniei.

Armata maghiarã a concentrat gardiºti din Hodod,
Nodiºul Hododului, Lelei, Ser ºi Bogdand, grupare întã -
ritã cu o baterie de tunuri ºi douã plutoane de mitraliere,
formate din cca. 130 persoane. Aceastã grupã, având
puterea unei companii, a dezarmat gãrzile naþionale ro -
mâne din Babþa ºi Bicaz. La Pomi era cantonat un bata -
lion din Regimentul 12 maghiar Satu Mare, având
a van posturi la Huta, Bicãu ºi Borleºti. Armata românã
avea amplasat un batalion la Fãrcaºa. La începutul lunii
aprilie, o companie românã a atacat în direcþia Huta.
Românii au fost respinºi.

La 14 aprilie 1919, în Cehu Silvaniei, se pregãtea o 
înaintare generalã a
armatei române, pentru
data de 16 aprilie.
Aflând de acest plan,
duºmanii au organizat o 
ambuscadã la Hodod. În 
urma luptelor s-au în re -
gistrat pierderi de
ambele pãrþi. Bilanþ: 18
morþi,7 soldaþi ºi 11 ci -
vili, din rândul ma -
ghiarilor ºi tot 18 morþi
din rândul românilor,
în humaþi în grãdina bi -
sericii reformate. Iatã o
însemnare manuscrisã
fãcutã de învãþãtor-can -
tor Con stantin Berariu,
pe un Strastnic de Blaj
(1804), aflat în biserica
din Stremþi: „În 16 A -
prilie 1919 miercuri în
Sãptãmâna Paschilor au 
fost lupte în Stremþi din zori de ziuã; au venit Românii
asupra Sãcuilor care au fost ºezut în Stremþi din 19 Faur

pânã în 16 April 1919. S-au aflat la luptã 154 de Secui. În
Joia Mare s-au dus cu toate cele peste Codru, din care au
prezãrit Românii pe 18 inºi. Jefuitori au fost pe satu, au
dus cu ei totu.”

Acesta a fost modul de desfãºurare a înaintãrii
armatei române, având drept scop ocuparea liniei de
demarcaþie de pe aliniamentul râului Mureº.

În noile condiþii, armata românã din Transilvania
s-a reorganizat în Armata de Nord ºi de Vest. Armata de
Nord, cu obiectivele Carei ºi Oradea, avea urmãtoarea
organizare:

1. Grupul de nord: (gen. Traian Moºoiu): a). Deta -
ºamentul mixt gen. Olteanu – zona Sighet (o brigadã de
roºiori, 2 batalioane infanterie ºi o baterie de artilerie);
b). Divizia 2 cavalerie, Baia Mare, pe Someº; c). Divizia
7 infanterie, în regiunea Zalãu; d). Divizia 6 infanterie –
Huedin - Ciucea, pe Criºul Repede. Rezervã Divizia 16,
pe valea Almaºului.

2. Grupul de sud (sub ordinele directe ale coman -
dantului trupelor din Transilvania, George Mãrdãrescu):
a). Divizia 2 vânãtori ºi regimentul ardelean Beiuº, pe
Criºul Alb – Hãlmagiu - Roºia; b). în spate, Divizia 1
vânãtori, Brad - Deva; c). în linia a treia, Divizia 18 arde -
leanã, ca rezervã generalã, pe regiunea Cluj - Alba Iulia.

Ofensiva generalã a armatei române a început la 16 
aprilie 1919. Forþele armatei române erau grupate în 64
batalioane de infanterie, 28 escadroane de cavalerie, 152
tunuri, 32 obuziere, 8 autotrenuri, 1 tren blindat, ºi un
grup de motomitraliere, 3 escadrile de aviaþie ºi 2 ba -
talioane de pionieri. Divizia 7 avea obiectivul Carei, iar
Divizia 6, Oradea. Obiectivul a fost atins în 20 aprilie
1919, când întreg teritoriu Transilvaniei a fost eliberat 

La 1 mai 1919 armata românã a alungat armatele
maghiare bolºevice
pânã dincolo de Tisa,
care a devenit, pânã la
12 iulie 1919, linie de
demarcaþie. În 12 iulie
1919 au început noi lup -
te. Armatele bolºevice
ale lui Béla Kun au ata -
cat trupele române.
Lup tele s-au soldat cu
ocuparea capitalei ma -
ghiare, Budapesta, la 3
au gust 1919, de cãtre
generalul Rusescu, cu
400 cãlãreþi ºi douã tu -
nuri. Abia la 4 au gust
1919 a luat sfârºit ºi
pentru Armata românã
primul rãzboi mondial,
ale cãrui con secinþe au
fost nefaste din punct de 
vedere al pierderilor u -
mane ºi economice, dar

care a adus raze de lu minã în constituirea ºi reîntregirea
statelor naþionale în bãtrâna Europã.
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Trupe române la Budapesta, trecând Podul Libertãþii 
(Szabadság híd) - 1919



La Oradea ºi în alte localitãþi ale judeþului Bihor s-au desfãºurat în ultimele zile o suitã de manifestãri
care au marcat împlinirea de 90 de ani de la elibearea acestor locuri de sub ocupaþia austro-ungarã ºi a
hoardelor bolºevice ale lui Kun Béla.

Vom nota în primul rând vernisajul unei expoziþii de fotografii de epocã deschisã la Muzeul Me mo rial
„Aurel Lazãr” ºi intitulatã „Primãvara Întregirii” alcãtuitã din colecþiile Muzeului Þãrii Criºurilor ºi a
Filialei Oradea a Muzeului Militar Naþional.

Programul a continuat a doua zi cu  slujbe religioase la Biserica cu Lunã ºi Biserica Sf. Nicolae, urmate, 
de un con cert de muzicã militarã, susþinut de Fanfara Garnizoanei Bistriþa, în Piaþa Unirii. Participanþii s-au
deplasat la statuia generalului Traian Moºoiu (pe traseul: P-þa Unirii - strada Avram Iancu - strada Armatei
Române), unde,  a avut loc un cer e mo nial militar urmat de un con cert de muzicã popularã, susþinut de
Ansamblul „Criºana”  ºi Nicolae Furdui Iancu.

 Sala Mare a Primãriei Oradea a gãzduit apoi  un simpozion dedicat evenimentului, în care au þinut
prelegeri Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop de la Universitatea Babeº-Bolyai, respectiv Prof. Univ. Dr. Ioan
Zainea, de la Universitatea Oradea care au vorbit despre însemnãtatea acestui eveniment, iar primarul
Oradiei, Ilie Bolojan a acordat diplome de excelenþã unor personalitãþi ºi militari de carierã care s-au
remarcat într-un mod cu totul deosebit pentru promovarea trecutului istoric al patriei. Dintre celelate
manifestãri organizate cu acelaºi prilej, amintim cã jertfa bravilor ostaºi români a fost omagiatã de beiuºeni
la Monumentul Martirilor Bihorului  Ioan Ciordaº ºi Nicolae Bolcaº, victime ale Primului Rãzboi Mondial, ºi
a luptei de fãurirea României Mari

Pentru a rememora evenimentul amintit mai sus vã oferim un amplu documentar alcãtuit de un
specialist în domeniu Lt. col. (r) dr. Constantin MOªINCAT.

Prof. Iosif Popa

Primãvara întregirii Bihorului
20 aprilie 1919 -  20 aprilie 2009

Lt. col. (r) dr. Constantin MOªINCAT
Asociaþia Naþionalã a Cavalerilor de Clio 

DEVIZA: 
...voi toþi care aþi dus Drapelul român în þinuturile hotarelor noii Românii întregite, aduceþi-vã aminte
necontenit cã  pe steagurile noastre sunt scrise cuvintele: „Onoare ºi Patrie”.

Regele FERDINAND I

Unirea cea mare a început ºi s-a finalizat la
Oradea! Declaraþia de la Oradea din 12 octombrie 1918,
a reprezentat documentul ju ridic de început al organizãrii 
alegerilor de delegaþi pentru Marea Adunare Naþionalã
de la Alba Iulia. Nu este nici o exagerare când se afirmã
cã Declaraþia de autodeterminare naþionalã, a celor peste
3 milioane ºi jumãtate de români din Transilvania, Banat, 
Criºana ºi Maramureº, poate fi consideratã ca uverturã a
Unirii celei Mari de la 1 Decembrie 1918, ea în scriin -
du-se pe acelaºi flux istoric cu „Suplex Libellus Vala -
chorum” ºi „Memorandumul din 1892”, documente ºi
mãrturii cu semnificaþie europeanã, privind idealurile ºi
aspiraþiile de reunire ºi formare a unui stat mod ern la
nivelul întregului spaþiu românesc. Apropierea zilei celei
mari i-a determinat pe reprezentanþii Partidului Naþional
Român sã se întruneascã la Oradea în ziua de 29 sep -
tembrie/ 12 octombrie 1918, într-o Consfãtuire naþionalã. 
Pornind de la caracterul momentului istoric, care des -
chidea orizonturi pentru bãtãlia finalã de unire a Tran -
silvaniei cu România, participanþii la întrunire au
de clarat fãrã echivoc cã „naþiunea românã din Ungaria
ºi Ardeal” este îndreptãþitã sã „dispunã singurã ºi liberã

de soarta ei” ºi sã „hotãrascã singurã plasarea ei printre 
naþiunile libere(...)”. Prin urmare, dupã citirea De cla -
raþiei de la Oradea în Parlamentul de la Budapesta, de
cãtre Al. Vaida Voievod, în esenþã nu mai era re cu noscutã 
nici autoritatea statal-juridicã imperialã ante rioarã, prin
Con siliul Naþional Român Cen tral în ce pându-se pre gã -
tirile pentru alegerea delegaþilor pentru Marea Adunare
Naþionalã de la Alba Iulia. La 1 decembrie 1918 ardelenii 
au hotãrât unirea pe vecie cu România.

Eliberarea Bihorului. Pe direcþia Criºului
Repede, trupele Diviziei 6 infanterie au acþionat pe trei
coloane, cu atacuri combinate de front ºi cu manevre pe
flancuri. Nerezistând acestor atacuri puternice, susþinute
de artileria de câmp ºi de munte, inamicul a fost silit sã se
retragã. În Bihor, pe lângã trupele de honvezi ºi secui, au
luat parte la lupte ºi cadeþii din anii 3 ºi 4 ai ªcolii militare 
din Oradea, care au opus o puternicã rezistenþã. 

Manevra fãcutã de Detaºamentul Lt. col. Ra so -
viceanu a permis întoarcerea dispozitivului ocupat de
cadeþi. În apropierea Beiuºului s-au dat lupte violente,
încheiate cu 11 rãniþi din rândul voluntarilor ardeleni ºi,
un mort. Cinstea de a fi în fruntea coloanei ce a eliberat
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Beiuºul (la 19 aprilie 1919) a revenit tocmai
Batalionului 2 din Regimentul ce purta
numele oraºului. Pe ambele maluri ale
Criºului Repede, trupele ge ne ra lului Holban
înaintau spre Oradea. Pe Valea Barcãului,
Regimentul 24 Infanterie a e li berat
localitatea Marghita în ziua de 19 aprilie, iar
la stânga dispozitivului, pe Valea Criºului
Negru, executând un marº forþat, tru pele
Detaºamentului Rasoviceanu au atacat
noaptea ºi au cucerit, pe 19 aprilie, Tinca ºi
Salonta. Ungurii din zonã, proprietari de pã -
mânturi, terorizaþi de forþele „roºii ºi albe” au
ieºit în întâmpinarea armatei române. Chiar
fratele grofului ªte fan Tisza (Kalman) a cerut 
protecþie armatei române. În fruntea dis po -
zitivului din centru, marºul triumfal spre
Oradea, era avangardat de generalul Traian
Moºoiu. Eve nimentele se succedau cu re pe ziciune.
Neliniºtea ºi spai ma generalã era în locuitã cu bucuria
primirii elibe ratorilor. 

Primirea în Oradea cu flori de liliac. ªtirile
privind intrarea trupelor române în Oradea au animat
viaþa oraºului în care ungurii aveau un puternic centru de
recrutare, mobilizare ºi de propagandã bolºevicã. Nu
întâmplãtor Béla Kun aici, la Oradea, ºi-a fãcut sta giatura 
de revoluþionar comunist! Trenurile venite dinspre
Ciucea ºi Bratca aduceau rãniþi de pe front, care
povesteau despre moralul scãzut al soldaþilor unguri.
Pro pa ganda bolºevicã nu mai funcþiona, cãci trupele se
apropiau. Pe când se încheia slujba la bisericã la 11.30, se 
ivise prima patrulã de roºiori, în frunte cu locotenentul
Teodorescu, împodobiþi cu lilieci, floarea primãverii, în -
tâm pinatã de populaþie cu urale „Vive la France” ºi cu
rãspunsul soldaþilor „Vive la Roumanie”. Apoi defilarea
trupelor desfãºuratã pânã noaptea târziu a fost în tâm -
pinatã de orãdeni cu strigãte: „Trãiascã armata românã!”
ºi „Ejen a román hadsereg”, „Trãiascã generalul Moºoiu,
eroul nostru naþional”. Deºi nimeni nu-l vãzuse pânã
atunci, speranþele tuturor se legau de el, vãzându-l ca pe
un simbol al dezrobirii naþiei româneºti aºteptat de 4 luni. 
Aþi fost aºteptat - a spus un localnic ºi a izbucnit în
lacrimi: „Sã ne trãiþi!. Acum putem muri cu toþii, cã am
vãzut înfãptuit cel mai frumos vis al vieþii noastre, am
vãzut pe fiul Ardealului, pe Dumnezeul nostru, intrând
triumfãtor, sfidând moartea, ca sã ne salveze pe noi”.

Întâlnirea lui Ro man Ciorogariu cu generalul
Traian Moºoiu

Primarul oraºului Oradea, Rimler, însoþit de con -
silieri municipali, dupã ce au întâmpinat armata la uzi -
nele de apã, l-a asigurat pe gen eral cã în oraº este liniºte ºi 
au cerut protecþie, apoi cu toþii s-au îndreptat spre sala
primãriei unde generalul a dat ordinele necesare, pre -
luând conducerea administrativã ºi numind pe generalul
Holban ªtefan comandant al garnizoanei. De remarcat cã
prin ordinul generalului Moºoiu „toate organele ad min -
is tra tive ale oraºului ºi judeþului rãmân neschimbate”,

pe lângã care s-a numit câte un in spec tor român. Din
acest mo ment teritoriul ju ridic unit prin Hotãrârea de la
Alba Iulia devenea efectiv diriguit de autoritãþile române.

Cu autoritatea militarã româneascã episcopul vicar 
Ro man R. Ciorogariu lua con tact di rect în sfânta zi de
Înviere, din 20 aprilie 1919, când l-a întâmpinat pe ge -
neralul Traian Moºoiu, la ieºirea acestuia din primãrie.
Generalul Moºoiu încã în aceeaºi zi a plecat cu auto -
mobilul mai departe. 

Comandant al trupelor din Oradea a rãmas ge -
neralul Holban. Acesta a primit delegaþiile oficiale lo cale
ºi a dat asigurãri pentru bunele intenþiuni de a menþine
cea mai desãvârºitã ordine în garnizoanã. Evenimentele
de la Oradea ne sunt cunoscute din cartea doc u ment „Zile 
trãite”, semnatã de Ro man Ciorogariu, fapt pentru care
vom concluziona doar cã 20 aprilie 1919 a fost „o zi de
glorie pentru municipiul Oradea”, dupã cum consemna
Nicolae Iorga, care scria cã nu ºtie, „nu-mi aduc aminte
ce s-a petrecut aici în aceea zi de 20 aprilie 1919, dar
istoria românilor s-a fãcut în ziua aceea acolo”. Ge -
neralul Traian Moºoiu devenise „eroul nostru naþional”, 
întâmpinat de primarul Rimler Karoly la intrarea în oraº,
cu pâine ºi sare.

Omagierea înaintaºilor. Reuniunea Femeilor ro -
mâne din Bihor a cinstit memoria ostaºilor conduºi de
viteazul erou, gen eral Traian Moºoiu ºi au eternizat in -
trarea trupelor române în Oradea la 20 aprilie 1919, prin
aºezarea unei plãci în holul de la intrarea în Primãrie, la
20 aprilie 1920, iar în 1937 i s-a ridicat un mon u ment.
Aceastã sãrbãtoare a fost marcatã apoi anual. Dupã 1992
tradiþionala sãrbãtoare a fost din nou marcatã prin ex -
poziþii, sesiuni ºtiinþifice ºi serbãri culturale. Cu aceleaºi
sentimente de mândrie patrioticã ºi astãzi ne amintim cã
la Oradea s-a pus piatra de temelie a României Mari ºi tot
aici s-a încheiat, prin lupte politice ºi jertfe de erou,
desãvârºirea unitãþii naþionale. La împlinirea a 90 de ani
de la eliberarea Bihorului de sub teroarea bolºevicã dãm
din nou ONOR de libertate cu flori de liliac!
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Aprilie 1919, trupele româneºti intrã în Oradea



Câteva consideraþii cu privire la tragicele
evenimente petrecute la Lunca – 6/7 februarie

1941, Fântâna Albã – 1 aprilie 1941, 
Cimitirul Militar Horecea – iulie 1941

Vasile ILICA,
vet eran de rãzboi

Dupã 1990 a început sã se schimbe cursul istoriei
din fosta U.R.S.S., mo ment soldat cu dezmembrarea a -
ces teia, fapt ce a declanºat o reacþie în lanþ în toate þãrile
ºi provinciile anexate prin forþã, de-a lungul anilor. Nici
nordul Bucovinei nu a rãmas în afara efervescenþei de -
clanºate de „perestroica” lui Gorbaciov, toþi factorii lo -
cali formatori de opinii, înþelegând prin aceºtia: ziariºti,
profesori, învãþãtori, preoþi ºi, în gen eral, intelectualii
satelor, precum ºi asociaþiile româneºti, au pornit o in -
tensã muncã de cercetare ºi descoperire a crimelor sã -
vârºite de autoritãþile sovietice în teritoriile ocupate în
1940. În primii ani de dupã „dezgheþul” din 1990, au
apãrut în ziarele româneºti, în reviste literare, în al ma -
nahuri, tot felul de informaþii ºi mãrturii cu privire la
evenimente ºi tragedii ieºite din comun, gestionate cu o
deosebitã cruzime de autoritãþile militare ale ocupantului
sovietic, pe care le putem considera, pe bunã dreptate,
drept „ho lo caust bucovinean”. Au excelat în cercetarea ºi 
descoperirea atrocitãþilor sãvârºite de autoritãþile statului
totalitar comunisto-bolºevic: Societatea „Golgota” din
Cernãuþi, care prin propriul statut ºi-a propus sã lupte
pentru descoperirea victimelor ºi deconspirarea opre -
siunilor staliniste din nordul Bucovinei ºi Societatea „Ar -
bo roasa” condusã de distinsul ziarist Dumitru Covolciuc, 
care împreunã cu Dumitru Poptãmaº, di rec tor al Bi bli -
otecii din Târgu Mureº, au scos de-a lungul anilor va -
lorosul almanah „Þara Fagilor”, în care au apãrut cele
mai multe mãrturii ale victimelor „holocaustului buco -
vinean”. Presa româneascã din regiunea Cernãuþi: „Zo -
rile Bucovinene”, „Plai Românesc”, „Con cordia”,
„Ar caºul”, „Ga zeta de Herþa” etc. a contribuit ºi ea la des -
coperirea ºi publicarea unor valoroase mãrturii le gate de
persecuþiile organizate de statul totalitar sovietic pe teri -
toriul Bu covinei. 

Contribuþia mea la acest efort s-a concretizat în
realizarea lucrãrii „Martiri ºi mãrturii din Nordul Bu -
covinei”, la a cãrei documentare am lucrat mai bine de 12
ani. Ea relateazã o serie de episoade tragice trãite de
populaþia româneascã din Nordul Bucovinei în pe rioa -
dele 1940-1941 ºi 1944-1950, când persecuþiile staliniste au 
atins cote maxime, fiind ridicate la rang de politicã de stat. 

Dar sã revenim la comemorarea evenimentelor
sân geroase din 1941 ce au avut loc pe teritoriul Bu -
covinei, evenimente ce s-au desfãºurat în imediata veci -
nãtate a noii frontiere stabilite în iunie 1940 între
U.R.S.S. ºi România.

În noaptea de 6/7 februarie 1941, cca. 400 de tineri
din satele: Mahala, Boian, Coteni, Horecea Urbanã, Co -

rovia, Buda, Plaiul Cosminului, Godineºti etc., înspãi -
mântaþi de presiunile fãcute de autoritãþile sovietice pen -
tru a-i recruta cu forþa ºi trimite la muncã forþatã în
di verse mine ºi ºantiere de pe teritoriul U.R.S.S., instigaþi 
de anumiþi agenþi provocatori recrutaþi de NKVD ºi grã -
niceri, agenþi care în schimbul unor sume importante de
bani se ofereau sã le mijloceascã trecerea frontierei în
România, pe un ger de -22°C, s-au adunat în lunca Pru -
tului. Deºi cãlãuza angajatã nu s-a prezentat la locul
întâlnirii, grupul de tineri ºi tinere a hotãrât sã con tinue
drumul spre frontierã, cu toate riscurile ce decurgeau din
aceastã încercare de-a dreptul sinucigaºã. Grãnicerii so -
vietici, la curent cu intenþiile grupului de tineri români,
i-au aºteptat într-un dispozitiv bine organizat, pe cotul
Prutului. Majoritatea tinerilor au cãzut seceraþi de mi -
tralierele grãnicerilor, doar un grup mai puþin numeros,
care s-a despãrþit de grosul coloanei încercând sã treacã
Prutul îngheþat într-un punct din amonte, a reuºit sã
escaladeze gardurile de sârmã ghimpatã ºi sã se predea
grãnicerilor români. 

Din mãrturia lui Mihai Crãiuþ din Mahala, mãrturie 
consemnatã de profesorul Octavian Voronca, rezultã cã,
din cei 400 de tineri, numai 57 au reuºit sã treacã frontiera 
în România. Ceilalþi au fost împuºcaþi de grãnicerii so -
vietici iar cadavrele lor au fost aruncate în trei gropi
comune, sãpate chiar în lunca Prutului. La topirea zã -
pezilor, Prutul s-a revãrsat ºi a inundat zona în care erau
îngropaþi martirii de la Lunca, astfel cã, în vara anului
1941, când trupele române au reocupat zona, nu s-a mai
putut gãsi decât o singurã groapã, în care s-au descoperit
cadavrele a 107 victime ce au fost scoase ºi înhumate în
cimitirul din satul Mahala.

Tot rezultatul unor provocãri organizate de agenþi
NKVD ºi trupe de grãniceri a fost ºi masacrul din 1
aprilie 1941, din Poiana Camencei, de lângã Fântâna
Albã. Cei antrenaþi în marºul spre Fântâna Albã nu aveau
nici cea mai micã idee despre cele întâmplate la Lunca, cu 
aproape douã luni înainte, deºi, în linie dreaptã, cele douã 
localitãþi se gãsesc la o distanþã de numai 32 km. Este de
presupus cã cei cca. 2.500 de participanþi la marºul din 1
aprilie 1941, dacã ar fi avut cele mai mici bãnuieli sau
informaþii cât de vagi, despre cele ce s-au întâmplat la
Lunca în noaptea de 6/7 februarie 1941, nu s-ar fi an -
gajat într-o acþiune absurdã ºi extrem de periculoasã,
orga nizatã di a bolic de niºte cozi de topor recrutate de
NKVD ºi de unitatea de grãniceri din zona de frontierã
res pectivã.

Au venit apoi evenimentele tragice ce au culminat
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cu noaptea de 12/13 Iunie, când a avut loc marea de -
portare - în noaptea respectivã, din Nordul Bucovinei, au
fost ridicaþi peste 30.000 de români ºi duºi cu trenuri de
marfã spre zone nepopulate din Si be ria ºi Kazahstan,
unde nu erau pregãtite nici cele mai elementare mãsuri
pentru primirea ºi cazarea acestor nenorociþi ai sorþii. În
aceste familii erau mulþi copii ºi bãtrâni. Ei au trebuit
sã-ºi facã singuri adãposturi ºi bordeie care sã-i apere
cumva în faþa iernii cumplite din 1941-1942. Din cauza
iernii ex treme, a foametei ºi a condiþiilor barbare în care
au fost obligaþi sã trãiascã, cei mai mulþi dintre aceºti
deportaþi ºi-au gãsit sfârºitul pe meleagurile siberiene sau 
în stepele Kazahstanului.

Prin anii 1945-1946, autoritãþile sovietice au în -
ceput sã permitã supravieþuitorilor holocaustului si be rian 
întoarcerea în Bucovina ºi Basarabia, unde bântuia cea
mai cumplitã foamete, cu speranþa ascunsã cã cei ce au
supravieþuit deportãrilor îºi vor gãsi sfârºitul în ma la -
xorul foametei de acasã. Foametea din anii 1946-1947
s-a datorat marii secete ce a lovit regiunile re spec tive.
Tocmai de aceastã tragicã situaþie s-au folosit autoritãþile
sovietice pentru a lovi ºi mai crunt în populaþia au -
tohtonã, confiscând orice rãmãºiþã de seminþe de po -
rumb, de grâu sau orice fel de grãunþe ce puteau fi folosite 
pentru subzistenþã, în contul unor datorii cãtre statul
sovietic, drept pedeapsã pentru faptul cã aceastã po -
pulaþie opunea rezistenþã la înfiinþarea colhozurilor ºi
mai ales pentru faptul cã populaþia româneascã cola -
borase cu autoritãþile române în perioada 1941-1944.

Regimul sovietic aplica, ºi de data aceasta, reþeta
folositã în anii 1930, faþã de populaþia ucraineanã, care a
trebuit sã suporte cea mai cruntã foamete, soldatã cu o
stare generalã de cumplitã disperare ºi cu milioane de
victime, pentru faptul cã s-a opus cu hotãrâre politicii
staliniste de colectivizare a agriculturii. 

Este cunoscut prea bine faptul cã, în timpul foa -
metei din anii 1946-1947, U.R.S.S. a primit din partea
U.S.A. ºi a Canadei, drept ajutor umanitar, milioane de
tone de grâu ºi porumb, dar nici un grãunte din aceste
ajutoare nu a ajuns în Bucovina ºi Basarabia înfometate.

Pro pa ganda bolºevicã împuia capul ºi conºtiinþa
românilor cã adevãrata luminã pentru ei „vine de la
rãsãrit”, numai cã istoria ne-a demonstrat, cu prisosinþã,
cã din partea „marelui frate rus” ne-au venit numai neca -
zuri datorate dispreþului ºi urii cu care am fost trataþi
întotdeauna, atitudine practicatã nu numai de regimul
comunisto-sta lin ist al U.R.S.S., ci încã de pe vremea
þarilor Marii Rusii Pravoslavnice, pentru simplu fapt cã

respectivii þari, care se considerau stãpânii de fapt ai
Balcanilor, erau teribil de deranjaþi de „pata de latinitate”
de pe fostul teritoriu al Daciei Traiane.

Dupã 1990 s-au scris foarte multe lucruri despre
opresiunile staliniste cu care s-au confruntat românii din
Nordul Bucovinei, dar nimeni nu poate avea pretenþia cã
a epuizat acest subiect, deoarece încã mai apar noi ºi noi
mãrturii despre fapte sângeroase ºi atrocitãþi necunoscute 
pânã acum. Astfel a fost ºi informaþia cã în cimitirul
militar al garnizoanei Cernãuþi, situat lângã Cimitirul
Mu nic i pal Horecea, ar exista mai multe gropi comune în
care s-ar gãsi cca. 400 de victime, majoritatea români, ce
au fost înhumate aici de NKVD ºi de reprezentanþii
închisorii din Cernãuþi, în vara anului 1941, cu puþin timp 
înainte de ocuparea oraºului de cãtre trupele ger mane ºi
române.1

Se cunoaºte faptul cã, la începutul lunii aprilie
1941, la secþia de chirurgie a Spitalului din Cernãuþi era o
adevãratã „stare de asediu”, cãci în secþia respectivã se
gãseau zeci de rãniþi proveniþi de la Fântâna Albã, pãziþi
straºnic de soldaþi aparþinând trupelor speciale ale
NKVD. Personalul med i cal din spital primise ordinul
strict de a nu trata aceºti „bandiþi ºi duºmani ai poporului
sovietic”, aºa cã au supravieþuit numai cei care au avut
norocul sã se vindece de la sine.

În luna iulie 1941, oraºul Cernãuþi a fost înconjurat 
de trupele ger mane ºi române. Închisoarea din Cernãuþi
nu reuºise sã-ºi evacueze toþi deþinuþii în spatele fron -
tului, astfel cã aici se aflau încã mulþi dintre cei arestaþi în
urma evenimentelor de la Fântâna Albã, aºteptând sã fie
judecaþi de un Tri bu nal Militar2. Ultimul eºalon de de -
þinuþi politici care nu a mai putut fi evacuat din Cernãuþi,
precum ºi cei arestaþi în legãturã cu evenimentele de la
Lunca ºi Fântâna Albã, în curs de cercetare în arestul
NKVD, au fost împuºcaþi în curtea închisorii din Cer -
nãuþi ºi transportaþi în cursul nopþii la Cimitirul Militar de 
la Horecea, unde au fost aruncaþi în gropi comune. A -
ceasta este singura explicaþie. Nu existã nici un fel de
mãrturii deoarece victimele au fost lichidate în cel mai
strict se cret, fãrã a fi scãpat vreun supravieþuitor. 

Existã ºi în prezent multe semne de întrebare le -
gate de tragicele evenimente din acea perioadã de tristã
amintire. Nimeni nu poate afirma cã problema per se -
cuþiilor ºi a diferitelor masacre comise de autoritãþile
sovietice de ocupaþie, în perioada 1940-1950, a fost de -
finitiv lãmuritã. Cercetãrile trebuie continuate atât de
generaþia noastrã cât ºi de cele care ne vor urma.
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1 Existenþa acestor gropi comune în cimitirul militar de la Horecea a fost semnalatã pentru prima datã de cernãuþeanul Gheorghe Haficiuc,
care a pus la dispoziþia redacþiei revistei Arcaºul o serie de materiale (schiþe, fotografii ºi documente). În iunie 2001, Arcaºul a publicat
articolul Cimitire Orfane semnat de V. Tãrãþeanu. Aceeaºi problemã este reluatã ºi de revista Fa milia românã de la Oradea, decembrie
2002, care evocã problema Cimitirului Militar din Cernãuþi, fãrã a putea aprofunda problema celor înhumaþi în gropile comune, din lipsã 
de ma te rial documentar sau de mãrturii con crete (p. 76).

2 Dosar pe nal 12969/1941, semnalat de ziaristul ucrainean Micola Rubaneþ, în revista Svidena i Svit, 10 oct. 1991, Kiev.



1945 - Din culisele rezistenþei pentru
salvarea Maramureºului 

Liviu POP

În toamna anului l944, Armata Roºie, trecând
peste Carpaþi, a intrat în Maramureº ºi în Ucrai -
na Transcarpaticã. Concomitent, autoritãþile

co muniste, controlate de Moscova, au acþionat pentru a
pune în aplicare planul de ocupare a acestei zone ºi de
separare a Maramureºului de Þarã. Dupã l989, am sperat
cã aceste evenimente vor fi clarificate, dar în urma vi -
zionãrii emi siunilor ºi a lecturãrii articolelor pe aceastã
temã, am ajuns la concluzia cã, în abordarea fenomenului
Sighet, au rãmas elemente necunoscute, iar unele dintre
cele cunoscute, sunt relatate tendenþios sau interpretate
greºit. Un bun prieten, cãruia îi mulþumesc, mi-a trimis
cópii ale articolelor: 1945. Cum a rãmas Maramureºul
românesc? de Aleksandr Stacalin (Moscova) ºi Revolta
con tra ali pirii Maramureºului la Ucraina Subcarpaticã
de Vlad Manoliu, apãrute în revista Magazin istoric. În
articolul de la Moscova, autorul acordã o importanþã
majorã de monstraþiei de la Sighet, cãutând sã justifice
arestarea conducãtorilor ei. Atunci a fost arestat ºi tatãl
meu, Pop Octavian, preot în localitatea Berbeºti, un sat
situat în apropierea Sighetului. Datoritã implicãrii lui în
aceastã acþiune de pro test, am reuºit sã cunosc eve ni -
mentele re spec tive, iar la unele am fost martor oc u lar.

Nu voi uita niciodatã momentul de profundã emo -
þie ºi accidentul pe care l-am avut când câþiva ma ra -
mureºeni implicaþi în acþiune au depus jurãmântul.
Ul te rior, am descoperit locurile unde erau ascunse can -
titãþi apreciabile de muniþie, ar ma ment ºi lozincile con -
fecþionate pentru demonstraþia de la Sighet. 

Într-o noapte, în localitatea Berbeºti, pe terenul
situat între drum, bisericã ºi ºcoalã, o unitate de artilerie
germanã a amplasat un numãr mare de tunuri. Coman -
damentul s-a instalat în casa parohialã, care era nelocuitã. 
La plecare, au lãsat sub duºumea 6 mc de lãzi cu cartuºe.
De asemenea, au tras clopotele ºi au organizat un cer e mo -
nial religios, cu onoruri militare, îngropând în cimitirul
de lângã bisericã douã sicrie în care se aflau, de fapt,
mitraliere ºi cartuºe. Un alt sicriu cu mitraliere a fost
îngropat la marginea drumului, între localitãþile Berbeºti
ºi Vadu Izei, punându-se o cruce cu inscripþia Erou
necunoscut. 

Cãutând cuiburi de pãsãri ºi porumbei, sub cu pola
din turnul bisericii am gãsit mitraliere, iar în podul bi -
sericii, între plafon ºi acoperiº, am gãsit puºti. Având
nevoie de alimente pentru militari, în se cret, germanii
vânduserã arme populaþiei - cartuºele se dãdeau pe ouã,
armele pe pãsãri, mitralierele pe porci iar un tun, pe patru
bo vine (s-au cumpãrat patru tunuri). Dupã arestarea tatã -
lui meu, la perchiziþia efectuatã de cãtre Serviciile Se -
crete Sovietice, acest ar ma ment nu a fost gãsit. Sub
duºumeaua din casa parohialã s-au gãsit doar câteva
butoaie goale, o damigeanã cu vin ºi un butoiaº de 50
litri, cu þuicã. Din fericire, acest butoiaº a salvat situaþia!

Am aflat cã, înaintea demonstraþiei, armamentul fusese
ascuns în Sighet ºi pe malurile râurilor Mara ºi Cosãu, în
apropierea localitãþii Vadu Izei. Îi spusesem tatãlui meu
de descoperirea fãcutã. Realizând pericolul cunoaºterii
ascunzãtorii de cãtre un copil, a considerat necesar sã ia
unele mãsuri de protecþie. Astfel am avut prima discuþie
în care m-a convins de necesitatea pãstrãrii tãcerii. Dupã
arestarea tatãlui meu, am luat cunoºtinþã de eforturile
depuse pentru salvarea lui, iar dupã eliberare, el însuºi
mi-a relatat, foarte pru dent ºi reþinut, unele întâmplãri din 
perioada de detenþie.

Nucleele de rezistenþã. De la tatãl meu ºtiu cã
odatã cu înaintarea Armatei Roºii, teritoriile noastre au
dobândit importanþã strategicã ºi politicã pentru Mos -
cova. În consecinþã, s-a intenþionat formarea unei mici
republici sovietice, în componenþa cãreia urmau sã intre:
Bucovina, o porþiune din nordul judeþului Suceava, Ma -
ra mureºul ºi Ucraina Subcarpaticã. În acest plan erau im -
pli cate Rusia, Ucraina, România, Cehoslovacia ºi
Un garia - România ºi Cehoslovacia doreau sã-ºi salveze
teritoriile, Ungaria, profitând de conjunctura apãrutã,
emi tea unele pretenþii teritoriale, iar Ucraina insista pe
lângã Moscova ca aceste teritorii sã-i aparþinã. În fi nal, în 
urma unor întâlniri ºi convorbiri bilaterale se crete, Mos -
cova a acceptat doleanþele Ucrainei, astfel cã, în toamna
anului l944 ºi începutul anului l945, aceasta, supra ve -
gheatã atent de Moscova, formeazã Rada Popularã a
Ucrainei Subcarpatice, subordonatã ei ºi având reºedinþa 
la Sighetu Marmaþiei. Zona intrã sub controlul Armatei
Roºii, jandarmeria este desfiinþatã, iar în locul prefectului 
destituit este instalat ucraineanul Odoviciuc. Ne mul þu -
mitã de separarea judeþului de România, populaþia era
hotãrâtã sã împiedice acest lucru. În Borºa, Viºeu, Dra -
gomireºti, Strâmtura, Ieud, Apºa, Berbeºti, Fereºti, On -
ceºti, Oarþa, Ocna ªugatag au apãrut nuclee de rezistenþã. 
În gen eral, la conducerea lor se aflau preoþii, învãþãtorii ºi 
gospodarii fruntaºi. Ei au organizat apoi ºi localitãþi li -
mitrofe. Scopul iniþial era pregãtirea populaþiei pentru
acordarea de sprijin în situaþii de necesitate. Din rândul
lor s-au for mat grupuri de iniþiativã pentru apãrarea inte -
reselor maramureºenilor, ce au avut câteva întâlniri la
Sighet, cu conducãtorii Radei Populare, ºi la Munkacevo, 
cu conducãtorii Armatei Roºii de acolo. Cu tot efortul
depus, nu s-a reuºit stoparea planului sovietic, la a cãrui
punere în practicã îºi conjugau eforturile conducãtorii
politici ºi Serviciile Se crete.

Grupul conspirativ. Premergãtor acestor eve ni -
mente, un grup de 4-5 persoane se reunea pe ri odic la
Sighet, pentru a analiza situaþia politicã ºi militarã. Ei au
aflat, din sursã sigurã, cã generalul care conducea Armata 
Roºie ce se apropia are în posesia lui o hartã în care
graniþa de nord a Þãrii e trasatã pe aliniamentul munþilor
Oaº, Gutâi, Þibleº - con form acestei hãrþi, Maramureºul
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nu mai aparþinea României. Grupul a luat legãtura cu
Comandamentul Armatei Ger mane din Sighet, pentru a-l
determina sã opunã rezistenþã, propunându-i ca, în caz de
nevoie, sã accepte sprijinul populaþiei. Comandamentul
Ger man ºi-a dat iniþial acordul. S-a trecut la întocmirea
unui plan de acþiune ºi la procurarea de ar ma ment pentru
populaþie. Proiectul a fost însã abandonat din cauza tim -
pului foarte scurt ºi a schimbãrii situaþiei pe frontul din
Transilvania, unde Armata Românã ducea lupte grele de
eliberare, având în faþã militari germani, iar în spate
militari ruºi. La producerea joncþiunii, comandanþii ro -
mâni erau schimbaþi, iar trupele treceau sub comanda
sovieticã. În disperare de cauzã, Armata Românã a forþat
linia frontului în vestul Þãrii, reuºind, pe alocuri, sã intre
pe teritoriul Ungariei. În acest con text, dacã Mara mu -
reºul opunea rezistenþã, militarii germani rãmâneau pri -
zo nieri în spatele liniei frontului. Pentru a evita în cer -
cuirea, Comandamentul Ger man a dat ordinul de
retragere. 

Când au apãrut primele detaºamente ale Armatei
Roºii, cunoscând intenþiile acestora cu privire la Ma -
ramureº, grupul de la Sighet s-a transformat în grup
conspirativ. În noaptea dintre anii l944-l945, un grup de
colindãtori maramureºeni din sate sit u ate pe cursul râu -
rilor Mara ºi Cosãu a venit la Berbeºti pentru a-l colinda
pe preotul Pop Octavian. Dupã terminarea colindului, au
intrat în casã, unde au depus jurãmânt cã vor pãstra cu
sfinþenie secretul celor discutate acolo atunci ºi cã nu vor
divulga numele celor prezenþi. Aceºti colindãtori au de -
venit persoane de legãturã cu misiunea de a comunica
intenþiile nucleelor de rezistenþã ºi de a evita orice act de
sabotaj sau con flict între maramureºeni ºi militari. Mai
târziu au primit misiunea de a-i organiza pe maramu -
reºeni pentru o posibilã deplasare la Sighet, preco ni -
zându-se ca intelectualii participanþi sã fie îmbrãcaþi în
port pop u lar, pentru a nu fi identificaþi. Tatãl meu asigura 
legãtura cu grupul conspirativ, a cãrui componenþã ºi al
cãrui plan de acþiune numai el le cunoºtea.

P.S. Alexandru Rusu, episcop greco-catolic al Ma -
ramureºului, un mare pa triot ºi cu multe relaþii, inclusiv
la Guvern, avea cunoºtinþã de activitatea grupului ºi l-a
sprijinit luând con tact cu Bucureºtiul ºi menþinând per -
ma nent legãtura cu acesta. În Þarã, evenimentele aveau
un curs defavorabil intereselor românilor, persoanele
care aveau puterea sã se implice în rezolvarea situaþiei nu
doreau sã acþioneze, iar persoanele care doreau sã acorde
sprijin se aflau în imposibilitate de a acþiona. La Bu -
cureºti lua hotãrâri ºi dãdea decizii Vîºinski, iar la Sighet, 
ofiþerul N.K.V.D. Svesnicom, care era ºi reprezentantul
Comisiei Aliate de Con trol (C.A.C) pentru aceastã zonã.
Vîºinski îi ºantaja pe Rege ºi pe membrii Guvernului,
ameninþând în permanenþã, afirmând cã rãzboiul nu s-a
terminat ºi cã încã nu sunt stabilite ºi definitivate gra -
niþele Þãrii dar, în situaþia în care va primi sprijinul
necesar, e dispus sã intervinã la Moscova pentru Tran -
silvania ºi pentru obþinerea unor concesii în partea de
nord-vest a Þãrii.

În Maramureº s-au deplasat V. Luca, cu misiunea
de a se întâlni cu Serviciile Se crete ºi Ana Pauker, pentru
a organiza ºi con duce demonstraþia ucrainenilor de la
Sighet. Pe de altã parte, Svesnicom, în rapoartele sale
cãtre C.A.C., prezenta voit denaturat ºi tendenþios

realitatea, subliniind cã vinovaþi de situaþia turbulentã
sunt maramureºenii care acþioneazã în spatele frontului,
împotriva intereselor Aliaþilor ºi le saboteazã, iar „re -
zolvarea situaþiei din zonã s-a fãcut dem o cratic, co res -
punzãtor cerinþelor ºi intereselor celor implicaþi”.
Ade vãrul este cã nici reprezentanþii Angliei ºi Statelor
Unite nu erau prea interesaþi ºi nu acordau importanþã
evenimentelor din Maramureº.

De la Bucureºti, grupului conspirativ i s-au co -
municat urmãtoarele: „Bucureºtiul nu vã poate sprijini,
iar ceea ce trebuie fãcut în zonã, trebuie sã faceþi voi. În
cazul în care vi se va întâmpla ceva, la Bucureºti se va
depune tot efortul necesar pentru a vã salva”. S-a stabilit,
de asemenea, ca acþiune potrivitã ºi necesarã, organizarea 
ºi desfãºurarea unei am ple demonstraþii paºnice la Si -
ghet, cu scopul de a sensibiliza opinia publicã naþionalã ºi 
internaþionalã. Au fost atenþionaþi, de asemenea, sã or -
ganizeze acþiunea în se cret ºi sã fie evitat orice act de
violenþã, ca sã nu pericliteze acþiunile Bucureºtiului. În
urma mesajului primit, grupul s-a întrunit la Berbeºti
deoarece locul de întâlnire din Sighet nu mai prezenta
siguranþã (Serviciile Se crete aflaserã de existenþa gru -
pului, nu-i cunoºteau componenþa grupului, dar supra -
vegheau locul de întâlnire, pentru a-i aresta). Mobilizarea 
maramureºenilor s-a fixat pentru 5 martie, în ziua pri -
mului târg de animale ºi produse agricole de la Sighet,
urmând ca grupul sã nu se mai întâlneascã în formaþie
completã pânã atunci. Ziua stabilitã a fost comunicatã
persoanelor de legãturã, fãrã a li se spune cã se va
încerca declanºarea unei demonstraþii. Se cerea doar
deplasarea în numãr cât mai mare la târg. 

Demonstraþia de la Sighet. Acest eveniment a
fost cea mai puternicã acþiune de pro test din zonã, care a
echilibrat ºi, ul te rior, a înclinat balanþa în favoarea românilor. 

În seara zilei de 4 martie, într-un sat din apropierea
oraºului Sighet, un ofiþer rus, însoþit de un pluton de
militari, s-a oprit la primãrie, cerându-i primarului sã
semneze o hârtie în care se menþiona cã locuitorii co -
munei solicitã alipirea localitãþii la Ucraina Subcarpaticã. 
Ca urmare a refuzului primarului, între localnici ºi mili -
tari a apãrut un con flict, considerat ºi raportat ca revoltã
armatã. A fost o miºcare spontanã care putea sã complice
situaþia ºi sã pericliteze finalizarea planului stabilit cu
Bucureºtiul, dar care a avut, totuºi, un rol im por tant, ce
nu trebuie neglijat.

Pe tot parcursul zilei de 4 martie ºi în noaptea ce a
urmat, mulþime de maramureºeni se deplasau spre Sighet
sau intrau deja în oraº pe jos, cãlare pe cai, în cãruþe în
care aveau ºi animale mici sau animale le gate la ele,
pentru a participa la târg. În dimineaþa zilei de 5 martie,
vãzând aºa multã lume, conducãtorii politici ºi militari
din Sighet au intrat în alertã ºi au dat dispoziþie militarilor 
sã iasã în stradã, iar în jurul oraºului sã înfiinþeze puncte
de con trol, care sã opreascã accesul altor maramureºeni.
Rãspândindu-se ºtirea despre confruntarea din ziua an -
terioarã, cei rãmaºi acasã au lãsat la o parte treburile
gospodãreºti ºi, plini de îngrijorare, au pornit spre oraº,
pentru a sprijini, în caz de nevoie, persoanele aflate la
târg. Astfel cã, numãrului mare de maramureºeni aflaþi
deja în Sighet sau opriþi la intrarea în oraº, li s-au adãugat
nenumãraþi alþii, aflaþi în deplasare pe diferite trasee. 

Persoanele de legãturã au anunþat grupul con spi -
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rativ despre situaþia nou creatã. În jurul orei opt, acesta
s-a întrunit pentru a stabili un plan de acþiune. ªtiind cã
mulþi maramureºeni sunt înarmaþi, cã în Sighet ºi Vadu
Izei este ascuns ar ma ment ºi datã fiind starea de spirit a
populaþiei, ºi-au dat seama cã, în cazul în care mara -
mureºenii scapã de sub con trol, la Sighet se va pro duce
un mãcel. Primul obiectiv a fost acela de a proteja
populaþia, pentru a evita pierderile de vieþi omeneºti.

Au hotãrât sã riºte ºi sã declanºeze demonstraþia.
În caz cã erau arestaþi, însã, maramureºenii trebuiau sã se
disperseze ºi sã se întoarcã la casele lor. Celor opriþi la
intrarea în Sighet, în primul rând celor din Vadu Izei,
precum ºi celor de pe traseu, li s-a comunicat sã nu
rãspundã la provocãri, pentru cã la Sighet s-a fãcut ceea
ce trebuia sã se facã. 

În gen eral, evenimentele s-au desfãºurat con form
planului stabilit. Pentru a reuºi sã declanºeze de mon -
straþia, s-a apelat la urmãtoarea statagemã: nucleul de
manifestanþi a pornit dinspre târg având în faþã o lozincã
prosovieticã: Trãiascã Maramureºul alipit la Ucraina
Subcarpaticã! Sub aceastã lozincã mãrºãluiau preotul
Pop Octavian ºi învãþãtorul Ro man Dumitru. Surprinºi
de conþinutul lozincii, comandanþii au dat dispoziþie mili -
tarilor sã se dea la o parte ºi sã permitã demonstranþilor
deplasarea spre centrul oraºului. Dupã ce s-a trecut de
cordoanele de militari, au apãrut lozinca: Nu vrem ali -
pirea Maramureºului la Ucraina Subcarpaticã! Dându-
 ºi seama de capcana ce li s-a întins, comandanþii au dat
dispoziþie militarilor sã intervinã ºi sã opereze arestãrile
de rigoare. Odatã cu grupul conspirativ a fost arestat ºi un 
numãr mare de simpatizanþi. 

La Vadu Izei s-au tras, totuºi, focuri de armã ºi
câteva obuze, pentru a-i sprijini pe maramureºenii care
pãrãseau Sighetul, descurajând ofensiva militarilor ºi
aver tizându-i cã, dincolo de Vadu Izei, nu se trece.

Astfel, în decurs de 24 ore, la Sighet ºi în îm -
prejurimi, au avut loc patru evenimente: o revoltã armatã, 
o falsã demonstraþie prosovieticã, o demonstraþie anti -
sovieticã ºi o micã confruntare la Vadu Izei. Analizate
separat, ar putea fi con sid er ate minore, dar ele s-au sus -
þinut unul pe altul ºi au avut un caracter de masã, an -
grenând 10.000-15.000 de participanþi. În urma lor,
con ducãtorii politici ºi militari din zonã au tras concluzia
cã maramureºenii sunt organizaþi, cã nu doresc separarea
judeþului de Þarã ºi cã, în caz contrar, vor întâmpina o
rezistenþã puternicã din partea populaþiei. Ei au acþionat
astfel încât aceste evenimente sã nu fie cunoscute, sã li se
minimalizeze importanþa ºi au încercat sã-i depisteze pe
conducãtorii maramureºenilor, pentru a-i anihila. Da -
toritã caracterului spontan al acþiunilor, anchetatorii s-au
aflat în dificultate. Mulþi dintre cei arestaþi dãdeau decla -
raþii confuze ºi contradictorii care, în loc sã clarifice, mai
mult complicau lucrurile. Cei în cunoºtinþã de cauzã
susþineau cu tãrie cã nu sunt implicaþi, cã s-au dus doar la
târgul de animale ºi cã arestarea lor a fost întâmplãtoare.
Anchetatorii aveau nevoie de timp. Ori, tocmai pentru
câºtigarea acestui timp preþios, grupul de la Sighet i-a
provocat pe sovietici, acceptând arestarea, considerând
cã numai aºa pot sã-i împiedice sã-ºi finalizeze planul
înainte de terminarea rãzboiului.

Intervenþia de la Bucureºti pentru salvarea celor
arestaþi a fost întârziatã câteva luni din cauza re pre -

zentantului Marii Britanii din C.A.C., deoarece între Ma -
rea Britanie ºi Rusia, se desfãºurau negocierile se crete cu
privire la sferele de influenþã. Mai mult, reprezentantul
C.A.C. pentru zona Sighet informase cã liniºtea era res -
tabilitã ºi cã persoanele reþinute fuseserã eliberate. În
urma multor insistenþe ºi verificãri, reprezentantul Marii
Britanii s-a convins cã Bucureºtiul are dreptate ºi a pro -
mis sprijin în eliberarea celor arestaþi. Vãzându-se de -
conspiraþi, sovieticii au acceptat negocieri pentru
cla ri ficarea situaþiei din zonã. În urma acestora, Ma -
ramureºul a pierdut teritoriu, dar i s-au promis com -
pensaþii ulterioare, la stabilirea ºi definitivarea graniþelor.

Descoperirea deþinuþilor dispãruþi. În timpul in -
tervenþiei militarilor sovietici împotriva manifestanþilor
din Sighet, au fost reþinuþi mulþi maramureºeni. Primii
arestaþi au fost duºi la închisoarea din Sighet. Din lipsã de 
spaþiu, cei arestaþi ul te rior au fost þinuþi sub pazã în
clãdirea Liceului Ucrainean din localitate. În urmãtoarele 
48 de ore, în urma unor trieri de rutinã, 60-70% dintre ei
au fost eliberaþi. Dupã douã luni, s-a descoperit cã un lot
destul de im por tant a dispãrut din închisoarea Sighet. Cu
tot efortul depus, nu s-a reuºit stabilirea numãrului lor, a
numelor sau a locului unde au fost duºi. La patru luni de
la dispariþie, un cerºetor in valid a intrat în curtea casei
noastre ºi ne-a spus: „Românii din Ucraina m-au trimis sã 
vã anunþ cã pãrintele trãieºte ºi se aflã în detenþie la
închisoarea din Ujgorod”. În ziua urmãtoare, mama i-a
comunicat P.S. Alexandru Rusu informaþia primitã. În
urma consultãrilor acestuia cu Bucureºtiul, s-a hotãrât sã
se întocmeascã un memoriu ºi liste cu cât mai multe
semnãturi de la populaþie, pentru a fi trimise la Bucureºti.
S-au strâns aproximativ 70.000-80.000 de semnãturi, din
care aproape jumãtate au fost con fis cate de ruºi. Pentru
verificãri ºi pentru a lua legãtura cu preotul Pop Octa -
vian, a plecat în Ucraina Batin Flore din Berbeºti, cel
care, împreunã cu alte persoane, supraveghea locul de
întâlnire a grupului conspirativ ºi perimetrul încon ju -
rãtor, cu cel puþin 24 ore înainte. Dupã 8 zile, Batin Flore
s-a întors cu informaþia cã „pãrintele trãieºte ºi este þinut
sub observaþie de cãtre românii din Ucraina. Aceºtia fac
tot ceea ce este posibil pentru a-i salva viaþa ºi pentru a-i
uºura condiþiile de detenþie. În închisoarea din Ujgorod
se aflã în detenþie ºi alþi români. Se presupune cã aceºti
deþinuþi sunt deþinuþii dispãruþi din închisoarea de la
Sighet. Misiunea de a discuta cu pãrintele este foarte
dificilã, iar în cazul în care este descoperitã, pune în
pericol viaþa celor implicaþi. Din acest motiv, persoanele
cu care am luat legãtura, considerând cã sunt în primejdie 
pe teritoriul Ucrainiei, m-au sprijinit sã mã întorc acasã,
urmând ca ei sã acþioneze în continuare, iar în cazul în
care vor reuºi, mã vor anunþa sã plec în Ucraina”. În -
tâlnirea lui Batin Flore cu preotul Pop Octavian a avut loc 
dupã o lunã, în mare se cret, cu sprijinul unor salariaþi ai
închisorii care, prin mijloace de ordin financiar, ºi-au
fãcut colaboratori în in te rior. Descoperirea lotului de
deþinuþi maramureºeni a fost foarte importantã, pentru cã
a permis românilor sã se transforme din acuzaþi în acu -
zatori, demonstrând cã, în Maramureº, locuitorii sunt
victime ºi nu luptãtori în spatele frontului împotriva for -
þelor Aliate. Deþinuþii respectivi aveau un statut aparte:
erau cetãþeni români anchetaþi de Serviciile Se crete
Sovietice, în afara graniþelor Þãrii, fiind, în fond, deþinuþi
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politici. Datoritã acestei încadrãri juridice ºi în urma
intervenþiilor fãcute, s-a primit sprijin ºi din partea Crucii 
Roºii Internaþionale.

Iatã doar o secvenþã din timpul detenþiei, pe care
mi-a relatat-o tatãl meu. Ul tima anchetã a fost lungã ºi
foarte durã. Anchetatorii erau foarte agitaþi ºi nervoºi,
insistând disperaþi sã semneze acuzarea redactatã în lim -
ba rusã. Tatãl meu re fuza, invocând faptul cã nu-i înþe -
lege conþinutul. Dupã modul în care se des fãºura ancheta
ºi-a dat seama cã era într-o situaþie dificilã ºi cã anche -
tatorii sunt în crizã de timp. Sperând ca timpul câºtigat
sã-i fie favorabil, cãuta ar gumente pentru a amâna sem -
narea acuzaþiei. La un mo ment dat, în timpul anchetei, a
intrat în încãpere un gen eral rus, însoþit de un ofiþer su pe -
rior. Între gen eral ºi anchetatori a avut loc o discuþie, care
a durat aproximativ 20-30 min ute. Dupã plecarea gene -
ralului, translatorul i-a spus: „Pãrinte, vã felicit pentru cã
aþi reuºit sã vã salvaþi viaþa. A meritat sã luptaþi pentru cã
aþi reuºit sã obþineþi ceea ce aþi dorit. Acest gen eral a venit 
de la Moscova, trimis de cãtre Sta lin, v-a amintit numele
ºi a dat dispoziþie sã se comporte frumos cu dumnea -
voastrã, sã ataºeze la dosar declaraþia care o daþi ºi sã vã
pregãteascã pentru eliberare.” Dupã 8-10 zile de la
aceastã întâmplare, tata a fost audiat de o comisie din care 
fãcea parte ºi generalul rus. Am relatat aceastã secvenþã
pentru a scoate în evidenþã faptul cã deciziile importante
erau luate de Moscova. 

În articolul Revolta con tra alipirii Maramureºului
la Ucraina Subcarpaticã se menþioneazã cã: „rezistenþa a 
trecut de la Sighet la Ieud” ºi cã „la insistenþa pãrintelui
Ilie Ilaºco, primarii din zonã au fost solicitaþi sã vinã la
Dragomireºti, unde pãrintele Ioan Donca a þinut un dis -
curs, în urma cãruia s-a întocmit un memoriu cãtre Sta -
lin”. Cu privire la memoriu mai existã o variantã. Într-o
dimineaþã, dupã cinci luni de la arestarea tatãlui meu,
mama mi-a spus: „s-ar putea ca tatãl tãu sã se întoarcã
acasã, pentru cã s-a pornit o acþiune în care toþi mara -
mureºenii au semnat pentru eliberarea lui”. Dupã eli -
berare, tatãl meu a plecat la Baia Mare, pentru a se întâlni
cu P.S. Alexandru Rusu, care i-a relatat urmãtoarele:
„Bucureºtiul ºtie cã ai fost eliberat ºi te felicitã. Am
insistat de mai multe ori la Bucureºti pentru eliberarea ta.
În memoriul întocmit, am descris situaþia din zonã ºi am
cerut eliberarea preotului Pop Octavian ºi a celorlalþi
deþinuþi aflaþi la Ujgorod ºi la Sighet. (În perioada res -
pectivã nu se cunoºteau numele ºi numãrul celor arestaþi.) 
I-am comunicat lui Pãtrãºcanu cã la Bucureºti va pleca o
delegaþie cu memoriul întocmit ºi cu listele cu semnã -
turile adunate. L-am atenþionat cã trebuie sã fie foarte
atent, sã supravegheze delegaþia ºi sã facã tot ceea ce e
posibil ca memoriul sã ajungã cât mai sus, pentru ca, în fi -
nal, sã se îndeplineascã doleanþele maramureºenilor.”
Dacã în memoriul de la Ieud nu este menþionat numele
preotului Pop Octavian ºi nu se cere eliberarea lui, rezultã 
cã au fost întocmite douã memorii.

Comentarii. Referitor la cele întâmplate, unul din
supravieþuitori mi-a spus: ,,La Sighet s-a produs o mi -
nune, s-a evitat o Apocalipsã ºi s-a prevenit un mãcel
pentru cã Cel de Sus s-a implicat ºi a sprijinit pe români”.
Într-adevãr, prin aceste evenimente spontane, cu caracter
cumulativ, maramureºenii au demonstrat cã sunt pre -
gãtiþi, organizaþi ºi hotãrâþi sã-ºi apere interesele. Dacã
nu aveau loc ºi dacã nu erau EI, poate cã azi tot Mara -
mureºul era detaºat de Þarã.

Evenimentele de la Sighet, „unele pretenþii teri -
toriale, arestarea unor persoane ºi dispariþia persoanelor
arestate”, puteau deveni, în orice mo ment, subiecte ce
puteau irita ºi nemulþumi pe Aliaþi. Aflându-se în difi -
cultate ºi pentru a nu rãni sensibilitatea ºi orgoliul a -
cestora, Sta lin a dat dispoziþie ca detaºamentele militare
aflate în zonã sã pãrãseascã Sighetul ºi deþinuþii sã fie
eliberaþi. Tatãl meu considera cã eliberarea lor se da -
toreazã intervenþiei ºi presiunilor din afara Þãrii. 

Ceea ce am dorit sã scot în evidenþã prin acest ma -
te rial nu este rolul unor persoane, ci caracterul de masã al
evenimentelor, starea de spirit a populaþiei, dragostea de
Þarã, dorinþa de libertate, curajul ºi spiritul de sacrificiu
al maramureºenilor. „Planul Sovietic de separare a Ma -
ramureºului de Þarã nu a reuºit din cauza rezistenþei
efectuatã de cãtre populaþia din zonã”1. Din rândul lor
s-au produs mari pierderi. Deºi de atunci au trecut mai
mult de ºase decenii, în unele sate de pe Mara ºi Cosãu, se 
gãsesc încã persoane mai în vârstã care vã vor spune: „Nu 
ºtiu ce a fost atunci la Sighet! Dar ºtiu cã bunicul sau tatãl
meu au plecat la târg ºi nu s-au mai întors acasã.” Cu
privire la persoanele arestate, tatãl meu, care i-a cunoscut
pe cel puþin 75% din totalul deþinuþilor aflaþi la Ujgorod,
mi-a relatat cã, în perioada de detenþie, s-au comportat
remarcabil, dând adevãrate lecþii de curaj ºi pa tri o tism.
Nu am sã-i uit niciodatã cuvintele: „Nu a fost trãdare, au
murit ca adevãraþi eroi, atunci când nu au mai putut
suporta condiþiile din detenþie, au luat acuzaþia pe cont
propriu, acceptând moartea, ori s-au sinucis.” 

Cu privire la rolul care l-a avut tatãl meu în re -
zistenþa pentru salvarea Maramureºului, permiteþi-mi sã
nu mã pronunþ. I-am pus odatã aceastã întrebare. Privin -
du-mã, mi-a rãspuns: „Poate va sosi odatã timpul ºi vei
afla”. El ºi-a riscat viaþa, ca ºi alte persoane, pentru cã
Þara avea nevoie de acel sacrificiu. Când a plecat la
Sighet, mama plângea, implorându-l sã nu se ducã. Ulti -
mele fraze rostite au fost: „Indiferent ce se va întâmpla,
trebuie sã plec. În cazul în care veþi fi anunþaþi cã mi s-a
întâmplat ceva, sã nu disperaþi. Dacã mã ajutã Cel de Sus, 
s-ar putea sã nu stau mult pentru cã se va interveni pentru
eliberarea mea.” Doresc sã subliniez încã o datã faptul cã
arestãrile de la Sighet au fost provocate, fiind in cluse în
planul de rezistenþã stabilit în zonã.

În timpul discuþiilor avute cu tatãl meu, cu tot
efortul depus, din cauza jurãmântului (ºi a altor mo tive) a
refuzat sã pronunþe numele colaboratorilor sãi.

1 Gardianul, 30 aprilie 2007, unde a fost publicatã traducerea articolului apãrut la Londra, intitulat Spovedania unui spion sovietic, în care
se face aceastã afirmaþie.



Spini ºi aureolã -
Viaþa Episcopului martir Ioan Suciu1

Mia PÃDUREAN, Can ada

„Ce ne leagã de eroii noºtri, ce le datorãm noi
acestora? Este greu sã dai rãspunsuri gen eral-valabile.
Lui Isus Hristos îi datorãm faptul cã suntem creºtini.
Eroilor neamului nostru le datorãm faptul cã suntem
români. E bine cã suntem creºtini? E bine cã suntem
români? E bine oare cã, în timp ºi spaþiu, 
suntem ceea ce suntem, adicã avem o
identitate? Fino finalis rãspunsul rã mâ -
ne în taina su fletului fiecãruia dintre noi
în parte. Dacã însã acest rãspuns este
pozitiv, avem datoria ierbii faþã de glia
din care creºte ºi datoria picturii din bi -
sericã faþã de cãrãmida care-i susþine din 
adânc splendoarea. Eroii sunt liantul
care pãs treazã puternice, strat dupã strat, 
faliile de istorie, în care ne regãsim noi
înºine, cu moºii ºi strãmoºii de un sânge
ºi de o limbã cu noi”. Astfel îºi începe
istoricul român Ioan Chindriº unul din
me mo rabilele eseuri despre revoluþia de
la 1848 din Transilvania, intitulat Ro -
mâ nii ºi ungurii la 1848. 

Carpaþii poartã cu semeþie po doa -
ba copacilor, ale cãror rãdãcini sunt de
milenii înfipte în pãmântul sfânt al nea -
mului geto-dac. România, precum o in -
sulã latinã între slavi, situatã în sud- estul 
Europei, la nord de Pen in sula Balcanicã, are un popor
vrednic de bogãþiile ºi frumuseþile ei naturale. 

Încã din antichitate, dacii, apoi dacoromanii, oa -
meni credincioºi, harnici, viteji, paºnici, cu o remarcabilã 
inteligenþã ºi creativitate nativã, nu s-au rãzvrãtit nicio -
datã împotriva nimãnui, ci doar ºi-au apãrat glia strãbunã. 
Ei au dorit apoi, în toate secolele erei noastre, sã trãiascã
în bunã înþelegere cu vecinii noi sosiþi, care s-au aºezat în
preajma lor cu ochii larg deschiºi spre bogãþiile ce zac
dintotdeauna în adâncurile pãmântului ºi pe în tinsul so -
lului þãrii noastre. 

Nu poþi avea o zestre mai mare decât cea dãruitã
nouã de Dumnezeu. România are acest privilegiu. Strã -
bãtând-o în lung ºi-n lat, se poate spune cã este o þarã de
vis. Relieful ei de o variaþie uimitoare îmbie la drumeþie.
Dunãrea, cu anvergura ei majestuoasã, alunecã fãrã sã se
lase stânjenitã în drumul ei de-a lungul unei mari pãrþi a
Europei. Grãbitã sã-ºi verse albia prea plinã, întinde
braþele spre Marea Neagrã, lãsând în urma ei paradisul
numit Delta. 

Marea, deºi îi spunem Neagrã, este de o ospi -
talitate rarã. Plajele ei însorite, cu nisipul ca pulberea
aurie, oferã celor ce o viziteazã clipe de neuitat. 

Moldova lui ªtefan cel Mare, cu mãnãstirile ce
stau mãrturii prin veacuri ale geniului românesc, aºteaptã
trecãtorul sã-ºi mãrturiseascã tainele. 

Dacã treci Carpaþii, cu lacurile lor glaciale, ajungi
pe plaiurile blânde ale Transilvaniei, fiicã loialã ºi har -

nicã a marii seminþii dacoromane, atât
de oropsitã în decursul veacurilor. Cu
toate acestea, ea ºi-a purtat cu demnitate
limba ºi portul. Dealurile împãdurite,
Mun þii Apuseni în a cãror inimã pul -
seazã bogãþii naturale cunoscute din
cele mai vechi timpuri, râurile cu faþa
când seninã, când în vol buratã, spun în
dulce armonie povestea dramaticã ºi
mã reaþã a acestei vestite pro vincii ro -
mâneºti. 

Nu avem dreptul sã ascundem co -
piilor ºi nepoþilor trecutul nostru. Nu cu
îngâmfare trebuie sã privim în istoria
neamului românesc, ci cu modestie în -
coronatã de mândria naþionalã. 

A-þi iubi þara ºi neamul, a lupta
pentru idealul naþiei tale, nu înseamnã cã 
eºti „naþionalist ex trem ist”. Sau, dacã
cineva este naþionalist ex trem ist, este
de sigur un titlu de mândrie pentru el.
Naþionalismul s-a dovedit, pe parcursul

istoriei civilizate a omenirii, un sen ti ment ºi un proces cu
înalte virtuþi pozitive, la fel ca onoarea, hãrnicia, forþa de
creaþie sau vitejia. Ce laudã mai mare se poate aduce unui 
om decât aceea – sã zicem – cã este harnic ex trem ist,
adicã este harnic la culme? Conotaþia negativã la adresa
naþionalismului este un atentat cu rãdãcini dubioase la
adresa acestui minunat sen ti ment, ºi ea, aceastã co no -
taþie, este degradantã pentru cei care fac uz de ea. „Iu -
bitoriul de naþiune sau naþionalistul” – dupã expresia lui
Alexandru Papiu Ilarian – este cetãþeanul care întruneºte
în personalitatea sa cele mai înalte elemente de garanþie
cã va oferi societãþii tot ce are mai de preþ, nepre cu -
peþindu-ºi chiar viaþa. Naþionalistul este oºteanul spir i -
tual al naþionalitãþii, cea mai înaltã construcþie ideaticã
din istoria omenirii. 

„Fãrã naþionalitate – zice Simion Bãrnuþiu în ce -
lebrul sãu discurs din 2/14 mai 1848 – nu e libertate, nici
luminã nicãieri, ci pretutindeni numai lanþuri, întuneric ºi 
amorþire. Ce este apa pentru peºti, aerul pentru zbu -
rãtoare ºi pentru toate vieþuitoarele, ce este lu mina pentru 
vedere, soarele pentru creºterea plantelor, vorba pentru
cugetare, aceea este naþionalitatea pentru orice popor.
Într-însa ne-am nãscut, ea este mama noastrã, de suntem
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bãrbaþi ea ne-a crescut, de suntem liberi într-însa ne
miºcãm, de suntem vii, într-însa viem, de suntem supãraþi 
ea ne alinã durerea cu cântecele naþionale, prin ea vorbim
ºi astãzi cu pãrinþii noºtri carii au trãit înainte de mii de
ani, prin ea ne vor cunoaºte strãnepoþii ºi posteritatea
peste mii de ani.”1 O mãrturie vie cã înaintaºii noºtri nu
s-au jertfit de prisos sunt tinerii þãrii, care duc mai departe 
ceea ce au lãsat strãbunii. Poezia La Blaj a adolescentului 
Flaviu Fuior, nãscut în cetatea Blajului, rãsunã ca o
binecuvântare, ca o promisiune: 

„Etern centru de culturã, 
Sfânt loc de pelerinaj, 
Nu-i român acela care 
Nu a fost deloc la Blaj.  

Eminescu-n tinereþe
Fu atras ca de-un miraj. 
Când vãzu oraºul, zise: 
– Mica Romã e la Blaj!

De originea latinã
Din fiinþã ºi limbaj, 
ªcoala Ardeleanã spune:
– Corifeii sunt la Blaj.

Soarele acum se-nalþã, 
ªcoala este-un avantaj, 
Lumineazã-ntreg Ardealul
Rãsãrind aci, la Blaj. 

Azi cultura-n România
Urcã-n trepte spre etaj, 
Dar la baza piramidei
Rãmân ºcolile din Blaj. 

Pe Câmpia Libertãþii
Spun românii cu curaj: 
Ne unim numai cu Þara, 
De-asta am venit la Blaj!

Când în faþa vijeliei
Pus-am pieptul drept baraj, 
Datorãm patriotismul
Educaþiei din Blaj

România Mare, -ntreagã
Ex clude orice partaj, 
Ardealul e trupul Þãrii, 
Inima bate la Blaj. 

Inocenþiu este ctitor, 
Transformând târgu-n oraº. 
Azi urmaºii îl confirmã: 
Municipiu e la Blaj. 

Iar acum cu bucurie
Vã trans mit acest mesaj: 
Nu uitaþi, în cursul vieþii
Sã veniþi ºi voi la Blaj !
(Flaviu Fuior, Blaj, aprilie 1994)

Prin cuvintele: „Nu-i român acela care / Nu a fost
deloc la Blaj”, iatã, însãºi tinereþea þãrii te îndeamnã sã
vorbeºti cu tine însuþi, sã reflectezi la ceea ce eºti ºi la
ceea ce poþi fi. 

Pentru a vorbi despre „episcopul tineretului”, Ioan
Suciu, trebuie sã-þi întorci privirea spre nesecatele
izv oare ale culturii româneºti, ce-ºi au matca la Blaj,
unde omul ºi eroul cãruia îi este dedicatã aceastã carte
(„Spini ºi aureolã - Viaþa episcopului martir Ioan Suciu”),
a vãzut lu mina zilei, la 3 decembrie 1907. Tatãl sãu,
Vasile Suciu, protopop onorar, conducea tipografia ºi
librãria Seminarului Teologic din Blaj. Mama, Maria
Coltor, era sora canonicului ºi deputatului de Blaj, Dr.
Ioan Coltor. 

„[...] Sãrbãtoarea Crãciunului în anii de teroare co -
munistã era plinã de jale. Credincioºii nu mai aveau voie
sã-ºi respecte datinile strãmoºeºti. Li s-a luat bucuria de a 
colinda pe strãzi ºi pe uliþele satelor. Bietul popor creºtin
era nevoit sã tacã. Doar în taina pereþilor, cu voci scãzute, 
preaslãveau Naºterea Mântuitorului. 

În blestemata închisoare de la Sighetu Marmaþiei,
sãrbãtorile erau întâmpinate cu un regim ºi mai sever ca
în celelalte zile, iar porþia de mâncare era redusã la
jumãtate ºi prepararea ei era mai mizerabilã ca oricând. 

În pofida torturilor barbare la care erau supuºi,
preoþii îºi gãseau în rugãciune forþa de a rezista. Astfel, în 
preajma sãrbãtorilor ei þineau exerciþii spirituale. În ce -
lula în care era episcopul Ioan Suciu, meditaþiile le fãcea
chiar el. Apoi urma un mo ment de reculegere. Pânã ºi
gardienii erau împietriþi în faþa ritualului de fiecare zi. 

Sfânta searã de 24 Decembrie a anului 1950 a sosit
ºi la închisoarea Sighetu Marmaþiei. Ioan Suciu ºi cu
ceilalþi preoþi din celulã au întâmpinat ajunul Crãciunului 
cu sufletele luminate de credinþã. Vocile lor, ca o apã
cristalinã de izvor, dãdeau colinzilor mãreþia divinã.

Intimidat de corul de colinzi ce se auzea lin din
celulã, paznicul fu cuprins de mustrãri de conºtiinþã. El
privi împrejur, în închipuirea lui i se pãrea cã vede îngeri
pe sus, iar uºa celulei parcã s-a deschis înaintea lui ºi
preasfinþii pãrinþi i-au apãrut în faþã, cu blândeþea înti -
pãritã pe chipurile slãbite. Îi vedea îmbrãcaþi în odãjdii, ºi 
parcã schimbaserã celula într-un al tar. Episcopul Ioan
Suciu stãtea în mijlocul lor, cu mâna ridicatã a bine -
cuvântare. Speriat, paznicul a cãzut în genunchi ºi, cu
faþa la ciment, s-a rugat pentru iertarea pãcatelor. Când
colindul s-a terminat, el s-a dezmeticit, acolo pe coridor
unde era în post. S-a ridicat ºi a fu git la biroul închisorii,
unde superiorii lui se ospãtau cu mâncare ºi bãuturã.
Ofiþerul care rãspundea de acel sec tor a sãrit în picioare ºi 
l-a întrebat: 

– Ce s-a întâmplat? A evadat vreun ban dit de
popã?

– Nu, dar ei colindã ºi mi s-a pãrut cã uºa celulei lor 
s-a deschis. Toate zãvoarele au cãzut, iar ei sunt ca niºte
sfinþi. 

– Poate ai avut halucinaþii ºi în cazul acesta nu mai
eºti bun de nimic. 

Paznicul a ridicat din umeri nedumerit. Ofiþerul, cu 
pistolul în mânã, a alergat spre locul cu pricina. Negru de
mânie, s-a oprit în faþa celulei zicând: „Bine, mãi idio -
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tule, îþi baþi joc de mine? Sã faci glume cu cei de teapa
ta!”

Temnicerul, tremurând, deschise uºa celulei, dar
ceea ce vãzurã ochii ofiþerului nu era pe placul acestuia:
preoþii erau cu toþii în picioare, cãci tocmai terminaserã o
colindã. În mijlocul lor, Ioan Suciu începuse sã le vor -

beascã despre Naºterea Mântuitorului. Ofiþerul, cu pisto -
lul îndreptat spre el, l-a somat, ordonându-i sã tacã, dar
episcopul a continuat sã vorbeascã. 

Dupã ce ofiþerul a plecat ºi uºa celulei s-a zãvorât,
„episcopul Ioan Suciu a remarcat liniºtit: nu se putea
Crãciun fãrã irozi”1 

De la temniþã spre sinaxare 
– câteva consideraþii ºi reflecþii

drd. Stelian GOMBOª

Iatã cã de douã milenii încoace, adicã de la înte -
meierea credinþei creºtine, ne strãduim sã ne cinstim ºi sã
ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinþei precum ºi
personalitãþile marcante, universale ºi naþionale, care au
amprentat istoria, veacurile ºi locurile cu activitatea, cu
viaþa ºi cu învãþãturile ori scrierile lor mult folositoare!

Am parcurs zilele acestea, ca într-un itinerar ºi
pelerinaj duhovnicesc, cartea intitulatã sugestiv: „Din
tem niþe spre sinaxare”, editatã de Grupul Areopag, coor -
donatã de cãtre teologul ºi mãrturisitorul Danion Vasile
ºi publicatã la Editura „Egumeniþa” din Galaþi, în 2008,
cu binecuvântarea Episcopului duhovnicesc Justinian
Chi ra al Maramureºului ºi Sãtmarului. Am citit, cu multã
luare aminte, materialele semnate de cãtre Pãrinþii: Iustin
Pârvu, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Ioan Negruþiu,
Gheorghe Drãgulin, Demian Tu dor, Moise de la Oaºa,
Augustin de la Aiud, precum ºi cele semnate de Rãzvan
Codrescu, Dan Puric ºi Danion Vasile.

Dupã cum citim, observãm ºi constatãm, volumul
este tipãrit întru pomenirea sfinþilor din închisorile co -
muniste. Rostul sãu este de a atrage atenþia creºtinilor
români asupra valorii jertfei înaintaºilor lor. Textele sunt
variate, de la conferinþe ºi predici pânã la poezii ºi ru -
gãciuni cãtre noii mãrturisitori. Nu toþi cei care au trecut
prin închisori sunt sfinþi, dar toþi cei care au murit pentru
Hristos în închisorile comuniste pot fi canonizaþi. De
asemenea, pot fi canonizaþi ºi cei care, dupã ani de grele
pãtimiri în închisoare, au murit în libertate, trãindu-ºi
însã aceastã libertate în nevoinþã ºi rugãciune.

În Biserica Ortodoxã, Biserica cea adevãratã, can -
onizarea oficialã a unui sfânt este precedatã de aºa-nu -
mita canonizare popularã, de cinstire evlavioasã din
par tea poporului. Cinstire pe care Sfântul Sinod o pece -
tluieºte prin slujba canonizãrii.

Mare parte din textele adunate aici nu fac altceva
decât sã mãrturiseascã faptul cã, deja, poporul îºi cins -
teºte noii mucenici. ªi aºteaptã canonizarea lor. Aºteaptã
intrarea lor în Sinaxare.

Dintre toate relatãrile despre închisori ºi vremurile
de prigoanã trãite de aceºti oameni în secolul trecut, din
toatã investigaþia psihologicã a atâtor autori, toþi înzes -
traþi cu duhul mãrturisitor, cartea aceasta este una dintre

cele mai duhovniceºti, una dintre cele mai pãtrunzãtoare,
„cea mai în mãsurã sã înþeleagã împreunã cu toþi sfinþii ce 
este lãþimea ºi lungimea, adâncimea ºi înãlþimea, sã cu -
noascã iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoaºtere ºi
sã se umple de toatã plinãtatea lui Dumnezeu”. Aºa încât,
afirmaþiile Pãrintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, de
pildã, fãcute în alte împrejurãri, se potrivesc foarte bine ºi 
aici, cãci, „dacã ai îndoieli asupra mântuirii, asupra jertfei 
sau asupra biruirii vrãºmaºului vãzut ºi nevãzut prin
puterea credinþei ºi a rugãciunii, dacã te îndoieºti de
iubirea lui Hristos ºi de eficienþa pocãinþei” acest volum,
acest doc u ment duhovnicesc, te va convinge, deoarece
protagonistul lucrãrii acesteia ºi toþi eroii închisorilor
comuniste ºi politice în gen eral, au cãutat în primul rând,
sã-ºi punã în ordine propriile vieþi, sã înþeleagã ºi sã
trãiascã experienþa comunitarã din Biserica primarã, sã-ºi 
ºlefuiascã, încet dar sigur, caracterul pentru iubire, jertfã,
bunãtate ºi trãirea dragostei comunitare ºi asta pentru cã
toþi aceºti mucenici contemporani ai veacului al XX - lea
„locuind în aceeaºi celulã (ori la propriu, ori la figurat),
au încercat sã facã din spaþiul ei o bisericã a lui Hristos,
dincolo de toate ispitele, piedicile ºi poticnelile inerente
convieþuirii multora la un loc, într-un spaþiu impropriu,
mizer ºi insalubru! ªi pânã la urmã, lucrarea cu pricina
dezvãluie cititorilor „treptele descoperite de Duhul lui
Dumnezeu acestor tineri neºtiutori (la început), dar
dorind arzãtor dupã Dumnezeu: mai întâi, ei constatã cã
omul este mereu atacat de duhurile rele, dar cã omul are
puterea sã le primeascã ori sã le respingã dintru început
sau mai târziu, fiindcã aceste duhuri rele îl rãzboiesc pe
om, dar cineva care are darul trezviei ºi al privegherii,
poate cunoaºte stadiile atacurilor ºi poate lupta împotriva
lor, chiar dacã lupta este complexã ºi de duratã, însã nu
imposibilã. Dacã cineva nu este determinat sã opreascã
gândul rãu de la început, acesta pãtrunde în mintea lui ºi-i 
argumenteazã cã nu este chiar atât de rãu. Dacã omul
acceptã ºi acest stadiu, gândul devine poftã ºi-i hrãneºte
mintea, imaginaþia ºi simþurile. Pânã aici fiind rãzboiul
nevãzut” – iatã ªcoala Filocaliei ºi a Spiritualitãþii Rã -
sãritene autentice, pe care aceºti cultivatori ai Duhului ºi
stãruitori într-ale Rugãciunii ºi Ascezei au învãþat-o
acolo unde te aºteptai probabil cel mai puþin, adicã în
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temniþele „cruciadei roºii”! Altfel spus, deprinderea per -
soanei în lupta duhovniceascã, parcurgând toate treptele
ascezei creºtine, în cadrul rãzboiului nevãzut ºi vãzut în
care au fost angrenaþi aceºti slujitori ai lui Iisus Hristos ºi
iubitori ai aproapelui, duce la o asemenea analizã ce „nu
putea fi fãcutã de cãtre aceºti tineri decât numai prin
prezenþa Duhului Sfânt, Care i-a asistat pe toatã durata
vieþii lor în închisoare”.

Drept pentru care „cititorul care se va apleca asu -
pra acestei cãrþi nu o va sfârºi fãrã a fi mãcar cutremurat,
dacã nu întors spre credinþã, cãci viaþa acestor oameni
deosebiþi este un model moral ºi o scarã de suire spre cele
înalte, o chemare stãruitoare de a ieºi mãcar pentru o
vreme din mlaºtina acestei vieþi ºi de a urca spre Soarele
Dreptãþii, spre Rãsãritul cel de Sus, Care este Domnul
nostru Iisus Hristos. Oare nu este cutremurãtor ceea ce
spune un teolog ºi un slujitor al altarului, care ºi-a asumat
suferinþa ºi moartea ca pe o curãþire ºi o înviere (cãci
finalitatea vieþii umane nu este moartea, ci învierea)? ªi
nu vreau ca cititorul de bunã credinþã sã treacã fãrã
atenþie peste unele cuvinte rãmase de la Pãrinþii Iustin
Pârvu ºi Gheorghe Calciu, ce se aratã a fi adevãrate file
de Filocalie ºi Patristicã – ºi asta pentru cã amândoi
vorbesc frumos ºi cu însufleþire, oprindu-se cu precãdere
la tema lor preferatã: aceea a apãrãrii credinþei strã -
moºeºti, curatã, nealteratã ºi autenticã (potrivit Sfintei
Scripturi ºi a Sfintei Tradiþii), ºi a sentimentelor curat
naþionale ºi patriotice, de cea mai bunã calitate – pe care
ºi le-au asumat în viaþa lor duhovniceascã la modul ple -
nar, din convingere ºi din purtarea de grijã a lui Dum -
nezeu, în pofida tuturor vicisitudinilor pe care le-au
tra versat din cauza sistemului ºi a regimului ticãloºit,
antihristic!

În altã ordine de idei, într-o mãrturisire a sa con -
semnatã de cãtre o altã carte de suflet, cuget ºi simþire
autenticã, Pãrintele Ieromonah Amfilohie Brânzã – Du -
hovnicul Mãnãstirii Diaconeºti – Bacãu recunoaºte cã:
„Am vorbit de aceºti pãrinþi mari ai Ortodoxiei noastre,
pe care noi nu-i numim sfinþi, cãci ne temem de asta. Dar
pentru noi au fost ca niºte sfinþi. Aºa i-am simþit, aºa i-am
perceput. Fiindcã i-am vãzut împlinind sub ochii noºtri
Evanghelia, pentru cã ne-au învãþat creºtinismul practic
prin exemplul per sonal: au flãmânzit ei ca sã sature pe cei 
flãmânzi, au privegheat ei ca sã se odihneascã cei oste -
niþi, au pãtimit ei ca sã ia mângâiere cei întristaþi, s-au
sacrificat ei ca sã trãiascã ceilalþi. Bunul Dumnezeu sã-l
odihneascã cu sfinþii pe pãrintele Calciu ºi pentru rugã -
ciunile lui sã ne miluiascã ºi sã ne mântuiascã pe noi toþi.
Amin”.

Eu cred cã trebuie reþinut ºi subliniat faptul cã
interesul cãrþii nu stã atât în faptele relatate, cât în des -
chiderea duhovniceascã (de care am pomenit ºi mai sus):
cãci anecdotica se completeazã, se întregeºte ºi se trans -
cende prin adevãrate pagini de Filocalie contemporanã,
relevând cu prisosinþã cã în temniþele comuniste, în jurul
unora ca: Valeriu Gafencu, Radu Gyr, Daniil Sandu Tu -
dor, Mircea Vulcãnescu, Nae Ionescu, Nichifor Crainic,
Vasile Voiculescu, Ioan Gh. Savin, Dumitru Stãniloae,
Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu, Ioan Negruþiu, Nicolae
Steinhardt, Mina Dobzeu, Sofian Boghiu, Constantin
Voi cescu ori Gheorghe Calciu Dumitreasa, s-a constituit, 
mu ta tis mu tan dis, o miºcare spiritualã corespunzãtoare

celei promovate, dincoace de gratii, de gruparea „Ru -
gului Aprins” de la Antim (cumplit lovitã, la rândul ei, de
teroarea ateismului oficial al epocii staliniste, artizanii
acesteia fiind aceleaºi persoane, trecute de aici acolo).

Prin urmare, lucrarea în sine este un com plex, un
tot grãitor, alcãtuit dintr-un ºir întreg de evenimente,
fapte, momente cruciale, de-a dreptul existenþiale ºi de -
ter minante pentru eroii cãrþii, care, deºi s-a urmãrit acest
lucru, nu au fost niciodatã victime, ci întotdeauna vor fi
consemnaþi de cãtre posteritatea ce trebuie sã fie cât mai
obiectivã, drept eroi ai credinþei, purtãtori ai Duhului
Celui Dumnezeiesc, în iadul lumii acesteia pãmânteºti,
din a doua jumãtate a secolului al XX – lea!

Scriitorul ºi publicistul creºtin Rãzvan Codrescu
subliniazã faptul cã: „Viaþa lor meritã cunoscutã, nu
pentru slava lor pãmânteascã, ci ca oamenii din zilele
noastre înnegurate de atâtea rãtãciri, urmãri ale în de -
pãrtãrii de Dumnezeu, sã ºtie cã au existat în veacul al
XX - lea asemenea aleºi care s-au ridicat la puterea de
credinþã ºi de jertfã a primilor martiri creºtini”.

ªtiind, din propria-mi experienþã, cã fiecare în -
tâlnire cu Pãrinþii Iustin Pârvu, Arsenie Papacioc ori
Gheorghe Calciu Dumitreasa au fost prilejuri de mare
înãlþare sufleteascã ºi de sãrbãtoare, asemeni întâlnirilor
învãþãceilor cu marii filozofi ai vremii antice precum:
Platon, Plotin, Socrate, Aristotel, fiindu-ne pildã demnã
de urmat, de înþelepciune, abnegaþie ºi dãruire, ºi
totodatã, mã gândesc ce repede îi uitãm noi pe aceºti
oameni, pe aceste personalitãþi ale culturii ºi spiri tua -
litãþii noastre, fiindu-le prea puþin recunoscãtori pentru
toate câte ne-au fãcut ºi ne-au dãruit ei nouã! De aceea,
cartea de faþã (ºi celelalte care sunt ºi vor mai apãrea) este 
foarte bine venitã, remarcându-se ca un omagiu ºi un
prinos de recunoºtinþã adus acestor persoane pline de har, 
dar ºi curaj mãrturisitor, dorindu-se a fi un pas cãtre
revenirea la realitatea normalã ºi fireascã a cinstirii înain -
taºilor noºtri, aºa cum se cuvine, aducându-ne astfel
aminte „de mai marii noºtri”!

Mãrturisesc sincer cã mã simt foarte împlinit din
punct de vedere spir i tual-sufletesc pentru cã am avut
fericitul prilej ºi marea ºansã de a-i întâlni ºi de a-i
cunoaºte pe aceºti oameni ai lui Dumnezeu, pe cei care
încã mai sunt în viaþa aceasta, iar pe ceilalþi doar cu
ajutorul cãrþilor ºi a relatãrilor celor care i-au apucat pe
acest pãmânt – mari personalitãþi ale culturii ºi spiri -
tualitãþii noastre româneºti ºi nu numai, având con vin gerea
ºi nãdejdea cã vom ºti cu toþii, pe mai departe, sã ne cinstim
înaintaºii, potrivit meritelor ºi vredniciilor fiecãruia.

Aºadar, cei alungaþi din turnurile babilonice pot
bate la porþile cetãþii noului Ierusalim – cel bisericesc ºi
ceresc ce „nu are trebuinþã de soare, nici de lunã, ca sã o
lumineze, cãci slava lui Dumnezeu a luminat-o, fãclia ei
fiind Mielul” (Apoc. 21, 23). Lucrarea aceasta, cu alte
cuvinte, este una de referinþã în domeniul istoriei ºi a
spiritualitãþii autentice, care ar trebui sã se afle la în -
demâna tuturor celor ce cred cã „Biserica este cetatea pe
care nici porþile iadului nu o vor birui” ºi asta datoritã (ºi)
slujitorilor ei fideli ce au apãrat-o în vremuri în care alþii
au trãdat-o ºi au prãdat-o, a celor ce s-au fãcut, în acest
fel, vrednici de a ajunge din temniþele comuniste în si na -
xarele acestei sfinte Biserici – ai cãrei fii nelaºi ºi ne -
fãþarnici au fost, pânã la sfârºitul vieþii lor pãmânteºti!

FAMILIA ROMÂNÃ  FILE DE ISTORIE 55



Moþii ºi maramureºenii

Ioan BÂTEA

Marele nostru poet, istoric ºi filosof Bogdan Pe -
triceicu Hasdeu, vorbind despre unitatea poporului ro -
mân spunea cã: „nu numai în privinþa limbei, ci ºi în
aceea a teritoriului este absolutamente imposibil de a se
trage o linie de demarcaþie între moldoveni ºi munteni...
moldovenii sunt munteni, muntenii sunt moldoveni, mol -
dovenii ºi muntenii sunt transilvãneni, transilvãnenii sunt 
moldoveni ºi munteni, iatã singurul as pect adevãrat ºi
posibil al acestui majestuos tablou, de o unitate naþionalã
fãrã exemplu în analele lumii”. Continuitatea neîn tre -
ruptã a românilor în provinciile istorice româneºti cu -
noscute, a fãcut ca aceºtia sã gândeascã ºi sã aprecieze
unitar problemele vieþii materiale ºi spirituale. Aceastã
unitate în cuget ºi simþire a fost liantul care a þinut unit
poporul român împotriva tuturor vicisitudinilor istoriei
prin care a trecut. Patru imperii dominante ale Europei au
încercat sã ne dezbine ºi pe ri odic au ocupat teritorii
parþial, dar nu au reuºit acest lucru.

Fãcând o incursiune în istoria noastrã, constatãm
cã noi, românii, deºi am trãit secole de-a rândul în pro -
vincii sep a rate ºi în unele rânduri chiar sub stãpâniri
strãine diferite, relaþiile dintre aceste provincii nu au fost
întrerupte, graniþele ad min is tra tive au fost depãºite, iar în 
momente de grea cumpãnã pentru provincii, acestea ºi-au 
unit forþele, s-au ajutat reciproc. Speranþele, nãzuinþele ºi
dorinþele românilor erau aceleaºi la poalele Gutâiului ca
ºi la poalele Munþilor Apuseni, la Baia de Criº, ca ºi la
Baia Mare. Românii au lucrat, din generaþie în generaþie,
aceeaºi glie strãmoºeascã, au avut aceleaºi bucurii ºi
suferinþe. La fel le-au fost casele, uneltele de muncã,
datinile ºi obiceiurile. Aceleaºi le-au fost colindele ºi
rugãciunile, portul ºi limba, la fel le-au fost nãzuinþele ºi
speranþele, niciodatã împlinite, dar niciodatã zdrobite.

Într-un mo ment cru cial al istoriei noastre, nã dej -
dea ºi speranþa moþilor, ca dealtfel ºi a maramureºenilor,
era Horea, eliberatorul de iobãgie. La acest eveniment cu
rãsunet internaþional, maramureºenii au fost alãturi de
moþi. Din Zarand miºcarea revoluþionarã s-a extins pânã
la Baia Mare ºi în întreg Maramureºul unde minerii
români, maghiari ºi germani s-au alãturat revo luþio nari -
lor. Au fost descoperite documente ale epocii din care
rezultã cã magistratul din Bistriþa semnala magistratului
din Baia Sprie, despre „rãscoala þãranilor români” ºi cã
Horea se intituleazã „rege al Daciei”. O altã scrisoare din
perioada respectivã (noiembrie 1784), a Comitatului Satu 
Mare cãtre magistratul oraºului Baia Sprie, îi cerea sã
sechestreze praful de puºcã, plumbii ºi cremenea, fiindu-i 
necesare pentru „reprimarea rãscoalei”. Un alt doc u ment
de la Budapesta, apãrut dupã înãbuºirea revoluþiei din
decembrie 1785, înºtiinþeazã oraºul Baia Sprie cã „po -
trivit veºtilor primite” conducãtorii revoluþiei, adicã
Horea ºi Cloºca intenþioneazã sã se refugieze în Ungaria,
prin trecãtoarea de la Negreni ºi se cere sã fie luate mãsuri 

pentru a nu se rãspândi revoluþia. Documentele vremii
mai spun cã iobagii din Baia Mare, în frunte cu preotul
lor, au fost pregãtiþi sã-l primeascã pe Horea ºi, cum
evenimentul nu s-a petrecut, aceºtia, împreunã cu preotul
lor, au plãtit îndrãzneala cu preþul vieþii.

Anul revoluþionar 1848 i-a întâlnit pe moþi ºi ma -
ramureºeni uniþi pe Câmpia Libertãþii. Astfel, la Adu -
narea generalã de la Blaj din 15-17 mai 1848, din
Co mitatul Satu Mare a participat o delegaþie de 120 de
persoane. Alte zeci de delegaþi au fost din Þara Lãpuºului 
ºi a Chioarului. Delegaþiile de maramureºeni au fost
întâmpinate de maramureºeanul ºi viitorul tribun Simion
Balint, care se cunoºtea cu Ion Dragomir din Chioar. Prin
intermediul lui Simion Balint ºi a lui Ioan Buteanu,
delegaþii maramureºeni s-au întâlnit cu Avram Iancu.
Maramureºenii Pop Nuþu, Pop Florea ºi Ro man Petru, la
15 septembrie 1848, au participat la cea de-a treia Adu -
nare generalã de la Blaj. Aceºtia duseserã mai înainte un
prim detaºament de 800 de voluntari pentru armata lui
Avram Iancu, iar de la aceastã Adunare generalã se întorc 
cu mandatul de a organiza un nou con tin gent de revo -
luþionari. Cei trei maramureºeni reuºesc sã adune în pã -
durile Cicârlãului circa 2.000 de oameni, dar sunt trãdaþi,
prinºi ºi spânzuraþi pe dealul de la Cãtãlina, din apro -
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Vasile Chindriº în volumul
Memoriale 100, Cluj-Napoca, 1998



pierea oraºului Baia Mare. Revoluþionarii prinºi au avut
aceeaºi soartã ca ºi conducãtorii lor, în luna octombrie
1848. Legãtura maramureºenilor cu leagãnul revoluþiei
din Þara Moþilor, cu conducãtorul acesteia, a fost figura
luminoasã a lui Ioan Buteanu. Moþul Avram Iancu ºi
maramureºeanul Ioan Buteanu au fost doi tineri hotãrâþi
sã lupte pânã la sacrificiul suprem pentru drepturile ºi
libertãþile moþilor ºi ale maramureºenilor, ale naþiunii ro -
mâne din Transilvania. Aºa au procedat aceºtia ºi cola -
boratorii lor la realizarea reformei ad min is tra tive,
îm pãrþind Transilvania în cele 16 prefecturi, iar în pre -
fectura Zarand a fost numit pre fect maremureºeanul Ioan
Buteanu. La fel au procedat ºi românii din Maramureº
care nu au recunoscut autoritãþile maghiare, nici Dieta de
la Cluj ºi nici Uniunea Transilvaniei ºi a Partiumului cu
Ungaria. Aceºtia pun mâna pe arme ºi se pregãtesc de
luptã în întreg Sãtmarul, Sãlajul, Maramureºul ºi Lãpuºul 
ºi mai ales în Chioar, unde se organizeazã Þara Ro -
mâneascã autonomã, declarându-l pe ofiþerul român
Atanasie Moþ Dîmbu „locotenent gen eral al Districtului
Chioar”. Pe maramureºeni nu-i vom întâlni numai ca
luptãtori în oastea lui Iancu, ci ºi ca participanþi la Adu -
narea generalã de la Blaj astfel: Petre Bran din Tohat,
zona Ulmeni-Sãlaj, intelectual cu studii la Baia Mare,
Cluj ºi Blaj, participã la Adunarea de la Blaj din 18/30
aprilie 1848, Ioan Dragomir din Bãiuþ, fost cadru di dac tic 
la Blaj ºi Marchiº Filip participã la Adunãrile gen er ale
din 3/15 ºi 5/17 mai 1848, precum ºi la cele din 2/14 ºi
16/28 septembrie 1848, de pe Câmpia Libertãþii. Reîntors 
acasã, în Maramureº, Dragomir desfãºoarã o activitate
susþinutã pentru popularizarea hotãrârilor luate la Blaj,
motiv pentru care este arestat ºi condamnat la ani grei de
închisoare. Þãranul Marchiº Filip îºi va organiza con -
sãtenii militãreºte, iar în luna decembrie 1848 va fi în
fruntea lãncierilor, luptând sub comanda lui Atanasie
Moþ Dîmbu, împotriva armatei conduse de baronul
ªandor Teleki ºi maiorul Miklos Katona.

Comunitatea intereselor de teritoriu, de limbã ºi
culturã, economice ºi sociale i-a unit pe români de la
naºterea formaþiunilor so cial-statale. Conºtiinþa originii
comune a fost liantul care a þinut unitatea, a fost forþa care 
a determinat acþiunea de sprijin ºi ajutor reciproc între
provinciile româneºti. Împreunã au fost moþii ºi mara -
mureºenii prizonieri în lagãrele din Italia ºi Rusia. A -
ceºtia, deºi aflaþi în captivitate, erau preocupaþi ºi
ob sedaþi de drepturile ºi libertãþile românilor, de gândul
la þara lor, la viaþa so cial-economicã a semenilor lor,
motiv pentru care s-au înrolat în formaþiunile de voluntari 
români care au venit în þarã în 1917-1918 ºi au luptat
pentru eliberarea Ardealului de sub bandele bolºevice ale 
lui Bela Kun. La fel au procedat voluntarii români din
Rusia, unde au luat naºtere detaºamentele de voluntari
„Maramureºul”, „Munþii Apuseni” ºi altele, care au lup -
tat la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz pentru alungarea
duº manilor din þarã.

Un mo ment istoric foarte im por tant pentru relaþiile 
dintre moþi ºi maramureºeni a fost formarea Partidului
Naþional Român ºi redactarea Memorandului (1884-
 1892). În ianuarie 1892, la cea de-a cincea conferinþã a

P.N.R. este ales secretar gen eral al partidului Vasile Lu -
caciu care, în martie 1892, definitiveazã Memorandul ºi
convoacã la Viena pe memorandiºti pentru depunerea lui. 
Astfel au fost convocaþi maramureºenii Gheorghe Pop de 
Bãseºti ºi Vasile Lucaciu, iar din partea moþilor Vasile
Ignat ºi Alexandru Filip, avocat din Abrud. În 1908,
Vasile Lucaciu îºi depune candidatura pentru a fi ales
deputat în Parlamentul de la Budapesta pentru zona
Beiuº, deci pentru moþi, unde devenise va cant un mandat
de deputat. Vestea sosirii lui Vasile Lucaciu la Beiuº i-a
mobilizat pe toþi moþii din zonã, iar în gara Beiuº i s-a
fãcut o mare primire. Când Vasile Lucaciu cu delegaþii
sãi au trecut pe lângã un grup de oameni, un moþ cu plete
albe a ieºit din rând, a fãcut o plecãciune ºi a spus:
„mulþumesc lui Dumnezeu cã te-am mai vãzut o datã în
viaþa mea. Te-am vãzut în Cluj, când te-a judecat”, la care 
Vasile Lucaciu i-a întins mâna, l-a îmbrãþiºat ºi i-a mul -
þumit. Vasile Lucaciu îºi va demonstra calitãþile de lup -
tãtor neînfricat pentru drepturile românilor din
Tran sil vania prin conferinþe susþinute în Sãtmar ºi Ma -
ramureº, în zona Beiuº, precum ºi prin articolele din
publicaþiile româneºti ale vremii. Primiri grandioase i
s-au fãcut lui Vasile Lucaciu cu ocazia alegerilor ºi de
cãtre moþii din Vaºcãu, Carpineþi, Criºcior ºi alte lo -
calitãþi din zona Beiuºului. Expirându-i mandatul de de -
putat în 1910, Vasile Lucaciu va gãsi alte forme de luptã
pentru ideea îmbrãþiºatã. Simþind însã cã este urmãrit de
autoritãþile habsburgice, pentru activitãþile sale, în toam -
na anului 1914, trece în România.

Împreunã au fost moþii ºi maramureºenii la 1 De -
cembrie 1918, pe Câmpia Libertãþii din Blaj unde, alãturi
de bãnãþeni, bucovineni ºi basarabeni, au hotãrât rea -
lizarea Statului Naþional Român unit, suveran ºi in de -
pend ent, mult visat, între graniþele Daciei istorice.

Astãzi, suntem noi, moþii, aici în Maramureº, ca ºi
mulþi maramureºeni în Þara Moþilor, unde muncim ºi ne
ajutãm unii pe alþii ºi aºa vom con tinua sã fim pânã-n
veci. Aspiraþiile de libertate ale lui Horea, ale lui Avram
Iancu, ale lui Ion Buteanu, ale lui Vasile Lucaciu ºi
Gheorghe Pop de Bãseºti, precum ºi ale altor fruntaºi ai
vieþii publice, ale poporului român, nu au fost zadarnice.
Acestea s-au transmis din generaþie în generaþie pânã în
zilele noastre, când suntem o naþiune constituitã, pu -
ternicã ºi apreciatã în Europa ºi în lume. Relaþiile moþilor
cu maramureºenii sunt vechi „de când e lumea”. Aºa
ne-am nãscut: prieteni, fraþi ºi fãrã veleitãþi de „stãpân ºi
ser vi tor”, de „su pe rior ºi in fe rior”. Ne-am nãscut în case
modeste, pe câmp sau în colibele din pãdure, dar am
respirat aerul libertãþii, am bãut apa limpede a izvoarelor
ºi ne-am simþit sãtui. Am zburdat prin codri ºi câmpii,
ne-am simþit puternici ca vulturii. Aceºtia sunt moþii ºi
maramureºenii, oameni tari ca piatra pe care au crescut,
oameni care s-au împrietenit cu munþii, cu pãdurile ºi
apele vãilor. Oameni cãrora le place liniºtea codrilor ºi
glasul apelor curgãtoare. Aºa s-a nãscut la aceºti oameni
spiritul de liniºte, de pace, de libertate ºi de dreptate, de
toleranþã. Ei nu s-au supãrat pe cerbii care au rupt o
ramurã din codru ºi nici pe urºii care au pescuit pãstrãvii
din râurile munþilor, cu aceºtia s-au încãlzit la acelaºi foc

FAMILIA ROMÂNÃ  FILE DE ISTORIE 57



ºi au stat împreunã la um bra aceluiaºi copac. Moþii, ca ºi
maramureºenii, n-au putut însã sã rabde robia ºi ne -
dreptatea, trufia ºi jignirile, ºi nicio altã manifestare ne -
ga tivã care încalcã pragul demnitãþii umane. Oamenii
munþilor sunt primii care au reacþii la astfel de atitudini.
Ei ºtiu una ºi bunã, cã strãmoºii lor au fost „oameni
liberi” ºi cã pentru libertate s-au luptat generaþii dupã
generaþii.

Experienþa vieþii sociale ºi spiritul de iniþiativã al
moþilor ºi al simpatizanþilor acestora din Maramureº i-au
ajutat sã gãseascã forma, adecvatã epocii, de a-ºi menþine 
relaþiile frãþeºti, precum ºi cele de sprijin ºi ajutor re -
ciproc pentru realizarea unor acþiuni în cinstirea
memoriei înaintaºilor sau pentru edificarea edilitar- gos -
podãreascã a localitãþilor locuite de moþii ºi mara mu -
reºenii din Sãtmar. Astfel, în perioada cultului
per sonalitãþii, când valorile moral-culturale ºi patriotice
începeau sã se degradeze iar populaþia acestor localitãþi
începea sã emigreze, ca urmare a industrializãrii socia -
liste, moþii din Maramureº, pe diferite cãi, au intervenit
pentru stoparea depopulãrii localitãþilor rurale mai
înainte amintite. Din Maramureº s-au dus piatra ºi uti -
lajele pentru construcþia drumurilor pietruite la Scã ri -
ºoara Nouã, Horea, Marna, Baba Novac, Gelu etc. De aici 
s-au dus lemnul ºi alte materiale de construcþie pentru
moþii ºi maramureºenii din Sãtmar. Fãrã sprijinul moþilor
din Maramureº ºi al maramureºenilor nu era posibilã
ridicarea bustului lui Horea ºi a Monumentului Eroilor la

Scãriºoara Nouã – judeþul Satu Mare, a Monumentului
lui Avram Iancu de la Carei. Fãrã colaborarea frãþeascã
dintre moþii din Maramureº ºi simpatizanþii mara mu -
reºeni nu era posibilã ridicarea bustului lui Ioan Buteanu
la ªomcuta Mare ºi a grupului statuar „Avram Iancu ºi
tribunii sãi maramureºeni”, la Baia Mare, mon u ment care 
întruchipeazã pentru veºnicie relaþiile frãþeºti dintre moþi
ºi maramureºeni. Moþii din Maramureº ºi simpatizanþii
lor maramureºeni au avut o preocupare intensã pentru
înfiinþarea filialelor Societãþii „Avram Iancu”, în diferite
localitãþi din þarã. Mul ti ple au fost acþiunile cul tural-ed u -
ca tive desfãºurate de moþii din Maramureº împreunã cu
corul din Finteuºul Mare, Garnizoana din Baia Mare ºi
alte instituþii de pe raza municipiului Baia Mare, la Si -
ghetu Marmaþiei ºi Viºeu. Demnã de remarcat este acti -
vitatea-cul tural artisticã desfãºuratã de filiala Societãþii
„Avram Iancu” din Viºeu de Sus, cu corul „Flori de
Maramureº” organizat de filialã ºi condus de preºedintele 
acesteia, moþul Viorel Igna. Aceastã formaþie artisticã a
participat la diferite festivaluri interne ºi internaþionale,
bucurându-se de aprecieri pozitive din partea specta -
torilor.

Pentru toate aceste realizãri a trebuit o hotãrâre
fermã, tenacitate, perseverenþã ºi energie, care sã asigure
unitatea în cuget ºi simþire a moþilor ºi maramureºenilor,
a fost nevoie de puterea lui Dumnezeu ºi de un moþ care
sã urmãreascã realizarea obiectivelor propuse.
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„Avram Iancu ºi prefecþii” - mon u ment din bronz
semnat de sculptorul maramureºean Ioan Marchiº
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Vasile ªoimaru – omul care a reuºit
sã facã Marea Unire (într-o su perbã carte)

Ioana DRAGOTÃ

Vineri, 22 mai 2009, bãimãrenii au cunoscut mo -
mente remarcabile de intensã emoþie ºi înaltã spi ri tua -
litate. La Bi blioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” au putut
participa la întâ lnirea memorabilã cu cel mai mare explo -
rator al þinuturilor locuite de români: Vasile ªoimaru,
autorul celebrului al bum Românii din jurul României în
imagini. El a fost însoþit, în aceastã nouã cãlãtorie, de
bunii sãi prieteni, tot basarabeni, Vlad Pohilã ºi Ion
Iachim, cunoscuþi scriitori, cercetãtori ºi devotaþi susþi nãtori 
ai fenomenului românesc, în toate man i festãrile sale.

Este greu de redat în cuvinte atmosfera întâlnirii.
Ar fi o înºiruire de su per la tive care ar putea pãrea exa -
geratã, aºa cã am sã mã rezum la a spune cã stãpânã
deplinã a fost dragostea fierbinte, curatã ºi frãþeascã,
izvorâtã din tainiþele cele mai adânci ale sufletelor celor
prezenþi. Se vedea în priviri ºi zâmbete, în gesturi ºi
nemiºcare, în cuvinte ºi tãceri, în întreaga atmosferã, de
parcã aerul ºi-ar fi schimbat consistenþa ºi vibra înalt ºi
strãlucitor. 

Pentru cei care nu au putut fi alãturi de noi, cu toate 
cã sunt convinsã cã ºi-ar fi dorit, iatã câteva fragmente
din cu vintele rostite atunci.

Conf.  univ. dr. Constantin Mã li naº, di rec torul
fondator al revistei „Fa milia românã” 

În aceeaºi idee a revistei Fa milia românã, avem
bu curia sã fie cu noi fraþi din Basarabia, prilej deosebit
pentru lansare de cãrþi ºi comunicare. Este cu noi domnul
profesor universitar Vasile ªoimaru, autorul albumului
Românii din jurul României în imagini, care va fi pre -
zentat astãzi. Este cu noi domnul Ion Iachim, scriitor ºi
ziarist din Republica Mol dova. Este cu noi domnul Vlad
Pohilã, re dac tor ºef al revistei BiblioPolis, care lucreazã
în Biblioteca Mu nic i palã B.P. Has deu din Chiºinãu ºi a
scris prefaþa albumului. 

Românii din jurul României în imagini este o lu -
crare extraordinarã, prima de acest fel. Este o lucrare care 
ilustreazã, prin imag ine - aproape 900 de fotografii -
ideea de România Mare, sau chiar mai mult, pentru cã
priveºte un spaþiu ºi autorul a adunat imaginile din Cau -
caz ºi pânã în Italia, din Epir ºi pânã în Polonia, parcur -
gând în 5 ani cca. 100.000 km ca sã adune fotografiile pe
care apoi le-a selectat pentru a forma o carte excep -
þionalã, în care dominã, 95 % sã spun aºa, imaginea.
Textul este foarte puþin, dar albumul însumeazã ceea ce
este imagologic neamului românesc. O lucrare excep -
þionalã ºi ne bucurãm cã a venit la Oradea, la Baia Mare,
mâine suntem la Bistriþa, miercuri am fost la Cluj... Adicã
iatã un traseu prin Transilvania, foarte frumos, pentru a
ne aduce aceastã carte cu totul deosebitã. Vã mulþumesc,
dragii mei!

Conf. univ. dr. Vasile ªoimaru, ex plo rator
întru românism

Nici n-am visat sã ajung la Baia Mare cu acest al -

bum! Sã începem cu Maramureºul de dincolo, pentru cã
din þarã, din România, n-am inclus practic nicio imag ine.
Aveþi destule albume, monografii, aveþi foarte multã lite -
raturã despre istoria României, însã nu aveþi sau n-aþi
avut pânã acuma niciun al bum cu românii din jurul Ro -
mâniei. Nu sunt istoric, nu sunt nici fotograf, sunt cadru
universitar la Ac a de mia de Studii Economice din
Chiºinãu. Am fãcut Facultatea de economie la Chiºinãu,
doctoratul la Pe ters burg ºi apoi a venit vremea când de
douã ori am fost deputat. Când a trebuit sã plec din pol i -
ticã, din Parlament, trebuia sã fac ceva, acumulasem
multã energie ºi n-aveam ce face cu ea. În domeniul eco -
nomic multe lucruri nu mai poþi face, la noi, în Chiºinãu.
Economia naþionalã a Republicii Moldova nu are nevoie
de economiºti, nici nu prea avem economie, dar nici cei
care conduc acuma (mai 2009, n.r.) nu au nevoie de
economiºti. Ei au nevoie de oameni care sã ridice mâna în 
Parlament ºi unii oameni care sã-i voteze, pe care îi
iubesc foarte mult în cam pania elec toralã, dupã care, cam 
3 ani ºi 9 luni, pânã la cealaltã campanie elec toralã, nu-ºi
mai aduc aminte de ei. ªi-atunci am zis cã aveam în faþa
mea fotografia. 

N-am fãcut nicio ºcoalã, n-am citit nicio paginã de
man ual, nu vreau sã devin un fotograf profesionist. N-am
dorit ºi nici n-am sã doresc, nici nu mai am timp sã mã
gândesc sã fac o facultate sau cursuri speciale de
fotografiere. Dar aºa, Dum nezeu a dorit ca eu sã adun
românii din jurul României, sã-i adun într-o carte, sã fac o 
micã unire într-o carte a tuturor românilor, nu numai din
fosta Românie întregitã din perioada interbelicã, dar
chiar toþi românii, toþi care i-am gãsit dintâi în docu -
mente, în cãrþi... ªi atunci m-am pornit la drum. Încã nu
visam sã fac un al bum. Pur ºi simplu mã interesa foarte
mult cum aratã fraþii noºtri din depãrtare. 

Apoi, când s-a nãscut ideea albumului, credeam cã
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o sã fie scurt lucrul ãsta, ziceam: editãm lucrarea la
Chiºinãu ºi organizãm trei lansãri: la Chiºinãu, în 27
martie 2008, când se vor împlini 90 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România; la Cernãuþi, în 28 noiembrie,
când se vor împlini 90 de ani de la Unirea Bucovinei, ºi la
1 decembrie, la Alba Iulia ºi, gata, mai mult nu facem
nimic! Ne cãutãm de treabã, ne întoarcem la catedrã,
scriem manuale, participãm la cercetãri, la pregãtirea
cadrelor economice, dar n-a fost sã fie aºa.

În primul rând m-am adresat Bucureºtiului, sã ne
spri jine în acest proiect. N-au fãcut-o, dar noi n-am rãmas 
fãrã sprijin, Dumnezeu cu dânºii! Cultura ºi finanþarea
culturii de la Bucureºti este condusã de alþi oameni, nu de
români. Nu ne-am supãrat pe nimeni, aºa e realitatea
româneascã. 

Haideþi sã facem noi un cadou þãrii, neamului, la
cei 90 de ani de la marea Unire, în 2008, am zis, ºi am
gãsit, desigur, sprijin la prietenii din Basarabia ºi bani
pentru drumuri. Dru muri au fost foarte multe, peste
100.000 de km în 5 ani de zile, le-am fãcut cu maºina
mea. A venit vremea sã tipãrim albumul, nici nu ne-au
cerut o sumã prea mare. Dacã s-ar fi tipãrit în România,
era mult mai mare preþul ºi atunci eram gata sã vând tot, ºi 
garaj ºi maºinã, numai sã reuºesc sã fac cartea aceasta ca
în 27 martie 2008 sã o lansãm la Chiºinãu. Trebuia sã mai 
facem un eveniment, sã mai deranjãm un pic comuniºtii,
strãi nii aceia rãtãciþi de la noi din Chiºinãu. 

Am început cu Maramureºul istoric, de dincolo de
Tisa, din „Apºele” - aºa îi spune un istoric român, Mircea
Dogaru, la emisiunile TVRM-ului. La „Apºe” - nu ºtiu,
asta e o nouã denumire. Nu-i spune Maramureºul istoric,
îi spune românii din „Apºe”. Dar acolo scrie Apºa ºi-o
Apºiþã. ªi apa se numeºte Apºa, râul Apºa sau Apºiþa.
Am început de acolo pentru cã am avut un stu dent la
facultate din Apºa de Mijloc, îi spunea Moiº Nuþu ºi el ne
povestea, deseori, care-s tradiþiile. Nu-mi venea a crede.
Unde români acolo? Nici geografia n-o ºtiam aºa de bine
ca sã-mi închipui cum s-au luat românii acolo, în Trans -
carpatia ucraineanã sau sovieticã cum era atunci. Dar a
venit vremea când am intrat în acel sat ºi am vãzut o
bisericã extraordinarã. Nu aveam aparat de fotografiat
când am vãzut biserica aceea de lemn, din Apºa de
Mijloc, dar tot timpul, ani de zile, mi-a stãruit în me -
morie. Cum de n-am avut un aparat, cum de nu publi -
casem o fotografie la Chiºinãu? 

În 1994 am cumpãrat primul aparat de fotografiat,

fiind în S.U.A., ºi am învãþat a fotografia. Dar ce sã înveþi
la un aparat de acesta, care are totul au to mat? Doar îl
îndrepþi încotro ai de fotografiat, apeºi ºi, gata,
fotografia-i fãcutã! ªi, uite-aºa, au trecut doi ani de zile.
Dupã aceea am fãcut prima fotografie cu un rãsãrit de
soare, nemaipomenitã. Sunt 13 ani de atunci ºi aº vrea sã
mai întâlnesc un rãsãrit de soare ca acela, ºi nu mai pot.
Nu se repetã clipa niciodatã. De aceea e foarte im por tant
sã o surprinzi. Eºti cu maºina, opreºte maºina, eºti cu
trenul opreºte trenul, eºti cu avionul…(râde), tot aºa,
altfel nu o mai întâlneºti niciodatã. Când oamenilor le
place, pub lic fotografiile sãptãmânal în Literatura din
Chiºinãu, la ziarul Timpul ºi altele. Pub lic fotografii,
bani nu le iau, dar le-am spus sã-mi adauge ceva la
pensie. Asta e plãcerea mea, e a doua parte a zilei a unui
profesor universitar. Cum am timp liber, iatã, am urcat în
maºinã ºi am plecat.

Despre al bum, presa „oficialã” n-a scris o vorbã.
Opo ziþia a scris foarte mult. Literatura publicã imagini,
Flacãra lui Adrian Pãunescu, sãptãmânal publicã foto -
grafii ºi texte din aceastã lucrare. Am avut o emisiune la
PRO TV, la Parte de carte a lui Cristian Tabãrã, o
emisiune foarte frumoasã ºi, în orice caz, multe lucruri
frumoase s-au întâmplat de atunci. For mula AS a scris
douã pagini ºi ceva despre cartea asta, tot într-un interviu. 
În România, desigur, cei care gestioneazã finanþe pentru
românii de pretutindeni, tac chitic. N-au cum pãrat nicun
ex em plar, nici Departamentul, nici Institutul Cul tural
Român. Nu-i intereseazã, nu existã lucrarea asta.

Cornova, localitatea mea natalã, a fost cercetatã de
Dimitrie Gusti, la 1931. O echipã întreagã, 55 de tineri
cer cetãtori de la Bucureºti, de la Institutul So cial Român,
au venit în Cornova. Generaþia mea n-a ºtiut nimic despre 
aceastã cer cetare. ªtiam doar, de la pãrinþi, cã au fost
niºte studenþi care ne-au luat documentele de pãmânt de
pe la 1600 sau 1500. Pe o piele de viþel era documentul
nostru de pãmânt, de la domni torul Moldovei. Umblu din
’90 ºi tot caut documentul acela pe piele de viþel ºi nu mai 
gãsesc nimic, nici la Muzeul Satului, nici în arhive, nu-l
gãsesc nicãieri. Dar mi-ar trebui tare! 

În 1990 a venit o echipã de la Sahia Film, din
Bucureºti - primul film a fost fãcut în 1931 de cãtre
Anton Golopenþia, Tu dor Posmantir ºi încã câþiva din
cercetãtorii echipei - a venit regretatul regizor Pompiliu
Gâlmeanu sã mai facã un film, la 60 de ani de la acea
primã cercetare. ªi atunci am vãzut cu ochii noºtri, pentru 
prima oarã, toate fotografiile vechi, tot ce s-a publicat
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atunci. ªi nu ne putem ierta cum s-a putut ca timp de 60
de ani sã nu ºtim nimic? Cum de n-a ajuns la noi o paginã
de caiet, o paginã de carte, un ziar? Cum de n-au ajuns la
Cor nova? Eram într-un lagãr de concentrare, în Uniunea
Sovieticã. Nimic nu ajungea din România. Veneau, se
mai întâmpla, persoane din Germania, din S.U.A., dar din 
România nu putea pãtrunde nimeni acolo. ªi iatã cã a
venit vremea când au ajuns la noi aceste mãrturii ºi am
vãzut ce a fost atunci. Nici pânã acum nu ne mai putem
sãtura de lecturarea acelor reviste, cãrþi, manuscrise ce au 
mai rãmas. Nu ne putem sãtura de aceastã istorie. Desigur 
cã ne-am molipsit rãu de tot de aceastã boalã ºi nu ne-am
lãsat nici noi, pânã acum, ºi nu ne lãsãm, ºi nu ne vom
lãsa pânã nu ne vom vedea ºi noi liberi ca dumneavoastrã
ºi deocamdatã, dacã nu într-o þarã, mãcar în U.E. sã ne
vedem, cã acolo ºtim noi ce avem de fãcut. 

Ion Iachim s-a nãscut în satul meu, e un prozator
extra ordinar de curajos ºi foarte bun. Vlad Pohilã este un
român din Basarabia, fãrã de pereche. El s-a însurat cu
limba românã, cu istoria românã ºi cu România în genere. 
Nu-i cãsãtorit, n-are familie, are o garsonierã unde nu
poþi intra de cãrþi, ziare, reviste ºi aºa mai departe. Eu nu
ºtiu cum se descurcã el acolo. În afarã de aceasta mai e un
lucru pe care îl ºtiu: el nu respirã oxigen, respirã ro -
mânism. O sã-i auziþi ºi o sã vã convingeþi ºi dumnea -
voastrã. Sãnãtate ºi numai bine!

Ion Iachim, scriitor, cercetãtor, jurnalist
Þin ºi eu sã zic niºte cuvinte despre prietenul meu

Vasile ªoimaru, despre autorul acestui extraordinar al -
bum, dar ca sã nu uit, fac ºi o micã prezentare a lui Vlad
Pohilã. Vlad Pohilã este, în opinia mea ºi a mai multor
basarabeni care-l cunosc, un extraordinar cãrturar. Are ºi
o memorie grozavã, din care mo tive cunoaºte vreo 5-6
lim bi, ºtie ºi oleacã de maghiarã. Este un pa triot deosebit. 
Poate este cam ºifonatã noþiunea asta de pa triot, pe care
noi o utilizãm mai des decât cei de pe malul Dâmboviþei,
dar la noi încã, în Basarabia, a fi pa triot înseamnã a
suporta riscuri. 

Vasile ªoimaru, pe lângã cele zise de dânsul, este
un econ o mist de forþã, a fost în douã rânduri parlamentar, 
din partea partidelor de dreapta sau, cum am zice noi, al
partidului cu orientare naþionalã. S-a afirmat ºi ca un
foarte bun spe cial ist în domeniul fotografiei. Degeaba
zice el cã apeºi, acolo, pe nu ºtiu ce, un buton, ºi foto -
grafia este gata. Sigur cã nu! Trebuie sã vezi frumosul.
Mergând cu maºina, deseori treceam pe lângã niºte pei -

saje extraordinare ºi nu le sesizam dintr-o datã fru mu -
seþea, dar el se oprea în mijlocul drumului, de credeam cã
s-a întâmplat ceva. El vedea un peisaj, se oprea nu -
maidecât, fotografia, gãsea aceste „bombonele” foto gra -
fice pe care le-a reprodus, ºi nu numai în acest al bum. Þin 
foarte mult la Vasile ªoimaru. 

Eu am scris vreo 30 de cãrþi, majoritatea sunt cãrþi
de prozã ºi am pãcãtuit, ºi mai pãcãtuiesc rar, scriind ºi
câte o poezie, chiar ºi de dragoste. ªi, uite, deodatã s-au
adunat câteva texte pe care vroiam sã le editez ºi mi-a
venit o idee, pe care a susþinut-o Vasile ªoimaru. Eu i-am
scris poezie, el mi-a dat fotografie, sigur, nu degeaba, ºi
am fãcut o cãrþulie cu text, cu fotografie care se numeºte
Ascult cum înfloreºte inul. 

Vlad Pohilã, re dac tor ºef ad junct al revistei
„Bilbio Polis” a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”
din Chiºinãu

Vã voi infirma câteva din spusele de aici. Nu-i
adevãrat cã aº respira numai românism, cum spune Va -
sile ªoimaru. Respir având o largã deschidere. Respir ºi
comunism, cu greu, dar respir, nu am ce face, respir ºi
rusism, respir ºi altele... Însã, dincolo de umorul amar,
sigur cã la noi se inoculeazã, se acrediteazã foarte per -
severent ideea cã a fi român e ceva de ocarã, com -
promiþãtor ºi cã românismul este perimat. 

Paradoxul este cã vin aceste idei, nici eu nu ºtiu
dacã meritã cumva coroborate, de la Chiºinãu, dintr-o
mahala a Bu cureºtiului, un fanar de-acolo, ºi, nu ºtiu,
pentru mine nu, dar pentru unii nu mai e un titlu de
mândrie a fi naþionalist, a fi ad ept al românismului, chiar
sub ochii noºtri, în ultimii ani de comunism. Asta nu
înseamnã cã mã las de românism. Sã se lase ei de co mu -
nismul lor, intrãm într-o competiþie tacitã ºi vedem cine
va învinge. Eu sper cã nu vor învinge ei, atâta doar zic.

Nu-i adevãrat cã nu poþi trece prin garsoniera mea.
Au fost ºi maramureºeni, au vãzut, este loc de trecut. Am
cãrþi multe ºi valoroase, mai mult, am o garsonierã bunã,
model unguresc. Acum, ascultând alocuþiunile colegilor
mei, este greu sã nu observ o cãldurã, o fereastrã de
dragoste pentru acest pãmânt. Eu am avut norocul de a
vedea întreg imperiul sovietic, pânã în Si be ria. Toate
republicile colonizate, ocupate de ei. ªi aveau mai multe
puncte de atracþie. Din cele 15, totuºi, vreo trei sunt
marea mea iubire, pânã astãzi: douã caucaziene ºi câte
ceva din Rusia, câte ceva din Ucraina, partea aceasta
apuseanã. Din România, deºi o þarã mai micã, am infinit
mai multe locuri care-mi sunt foarte dragi. ªi mi-ar fi
greu sã le enumãr. Nu cã nu le-aº þine minte, deºi s-a
exagerat ºi trebuie sã in firm ºi cele spuse despre memoria 
mea - mama mea avea o memorie fenomenalã, ºtia Sfânta
Scrip turã pe dinafarã. Dar aº începe cu Maramureºul lista 
de „mari iubiri româneºti”. 

Am scos o carte anul trecut, m-a ajutat Dumnezeu
sã debutez ºi eu spre bãtrâneþe, în domeniul meu ºi, în
aceastã carte, am un compartiment care se numeºte Lo -
curi dragi sufletului meu. Nu ºtiu al câtelea este un ma te -
rial: Cât îi Maramureºu’ te uimeºte tot omu’, cu
im presiile mele din 2000, când am fost prima datã aici, la
dumneavoastrã, la niºte cursuri. Ce-i interesant, e cã m-a
sunat într-o searã o doamnã care este un „moldovenist”
feroce de la noi - e mai convenabil sã fii „moldovenist” la
Chiºinãu, decât român, sigur cã da, ºi a zis: 

– Domnule, am citit cartea matale.
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– Da, doamnã, mulþumesc!
– Mai e nevoie de lucrãri cu Maramureºul acela. Sã

ºtii cã am început sã mã dau ºi eu cu voi. Sunt ºi eu
românofilã.

– Sã fii sãnãtoasã! Am sã trans mit în Maramureº.
Uite, domnule, mai ex istã locuri cu asemenea efec -

te cu ra tive! Vã felicit cã sunteþi locuitori ai Mara mu reºului,
o zonã într-adevãr cu totul deosebitã ºi în con tex tul ro -
mânimii, ºi în contextul paneuropean aº spune eu.

Acum, referitor la carte, care începe cu Ma ra mu -
reºul, am avut bucuria ºi greutatea, emoþia de a o îngriji
ca re dac tor ºi a o prefaþa. Domnul ªoimaru era atunci
tocmai în purpura ultimelor pregãtiri, inclusiv financiare, 
era agitat ºi îmi spunea: „Când îmi faci? nu mai faci
prefaþa?”. Am vãzut printre primii macheta, m-a tulburat
extraordinar. Am vãzut cartea în proces de naºtere, ca un
fãt, ca sã spun aºa. Albumul beneficiazã de 40 de recenzii
ºi consemnãri. Toate sunt pe o notã extraordinar de elo -
gioasã, pe merit elogioasã, vã asigur.

Aº vrea sã evidenþiez câteva valenþe ale acestei
cãrþi, care nu pot fi trecute cu vederea. Sigur cã da, s-a
spus, ºi aºa este: aspectul ar tis tic deosebit, valoarea ar tis -
ticã deosebitã a cãrþii, apoi ar trebui sã amintesc valoarea
de doc u ment, valoarea istoricã. Are o valoare justiþiarã,
de drept. Este o carte care ne face dreptate, ne adunã pe
toþi la un loc. Fãrã a acredita, a afiºa, a declara niºte
pretenþii teritoriale sau de altã naturã, pune la un loc toate
pãmânturile pop u late de români, fãcând abstracþie de
diasporã unde s-au dus românii în cãutarea unui stan dard de
viaþã mai bun, pentru a-ºi rezolva niºte probleme finan -
ciare sau din alte mo tive. Sunt pãmânturile noastre ºi ale
dreptãþii noastre. Aº mai spune cã o valoare intrinsecã a

acestui volum deosebit este ºi cã se þine în preceptul
biblic, este o carte plinã de dragoste pentru aproapele ºi,
în mod spe cial, pentru cel mai necãjit.

Am auzit istorisirile domnului ªoimaru, tulbu rã -
toare, e puþin spus, zguduitoare. Oameni care erau dor -
nici, visau de zeci de ani sã audã limba româneascã, sã
vadã o carte româneascã, sã afle o ºtire despre comuna de
unde au fost deportaþi pãrinþii lor. Desigur cã aceastã
carte putea sã fie scoasã numai cu perseverenþa aceasta a
lui ªoimaru, cu simþirea lui curatã, vi brantã româneascã, 
trecând peste multe greutãþi, începând de la cele de ordin
ma te rial, de drum cu riscuri, cã a fost reþinut de poliþie,
KGB-ul ãsta ucrainean, de KGB-ul moldovenesc, de
multe altele. 

Cartea aceasta este cat e goric ºi efectul unei stãri
deosebite, a setei de a-þi arãta identitatea, atunci când vor
sã þi-o zdrobeascã. Nu e un se cret pentru dumneavoastrã
cã la noi ne con testã ºi dreptul de a ne numi români ºi
dreptul de a vorbi româneºte, dreptul de a denumi limba
românã. Tot umblã cu vrãjeli, m-am sãturat sã spun
atâtea, sã scriu argumente, mereu apare altul, cu alte
inepþii. Aceastã carte este o pocniturã, sã spun aºa, pentru 
ca sã se trezeascã unii. 

Oaspeþii ne-au transmis mesaje din Basarabia, au
adus cu ei daruri de cãrþi, CD-uri ºi am vizionat împreunã
un tulburãtor film cu înregistrarea imnului Îndemn la
Unire, interpretat de corul copiilor de la Liceul „Pro -
meteu” din Chiºinãu, autor Aurelian Silvestru.

Cu aceeaºi ocazie, a fost lansat numãrul 1/2009 al
revistei Fa milia românã, numãr dedicat poetului naþional 
Grigore Vieru.

„Nu mã mai satur de frumuseþea
ºi bogãþia limbii române...“ 

interviu realizat de Irina NECHIT,
poetã, Chiºinãu

— Stimate Vlad Pohilã, felicitãri pentru cartea „ªi 
totuºi, limba românã!...”, apãrutã re cent la Editura
„Pro meteu”. În cele aproape 500 de pagini ale vo -
lumului, am impresia, personajul prin ci pal al scrierilor
tale este limba românã, prezentatã în cele mai diferite
contexte. Cum trebuie sã scrie astãzi un autor, ca sã nu
banalizeze „tema limbii”?

— „Tema limbii” nu poate fi banalizatã,
bagatelizatã nicicând, nicãieri, cu atât mai puþin acum, la
noi, unde româna se aflã în niºte condiþii specifice, cu
precãdere nefaste. Cine se apucã sã scrie despre limba
românã – cã o elogiazã, cã o apãrã de prigoanã, cã
încearcã sã o cultive – ar face bine sã abordeze faþete de
maximã sensibilitate, aspecte ce ar viza pe vorbitorii ei
autentici, nu pe cei „de serviciu” sau rãtãciþi. ªi, esenþial,
despre limbã e necesar sã se scrie corect.  

— Dedici volumul tãu unor personalitãþi mar -
cante. Cum le-ai cunoscut? Prin ce te-a fascinat fiecare?

— I-am cunoscut în timpuri ºi în circumstanþe
extrem de diferite, fiecare însã m-a fascinat ºi m-a in -
fluenþat adânc, într-o anumitã etapã a vieþii: istoricul
Sava Iancovici-Gârleanu, fiindu-mi unchi prin alianþã,
m-a marcat în adolescenþã ºi în tinereþe; prof. Raoul
ªorban – dupã absolvirea facultãþii, dupã ce i-am fost
ghid ºi in ter pret în marile muzee de la Moscova ºi Pe ters -
burg; pe lingvista Mioara Avram am cunoscut-o în 1988,
admirând-o continuu... De altfel, despre fiecare am scris
cu diferite ocazii, în aceastã carte consacrându-le câte un
eseu. 

— Te rog, enumerã limbile pe care le cunoºti. Mai
înveþi ºi alte lim bi?

— Tradiþional, se considerã cã a cunoaºte o limbã
strãinã înseamnã a citi, a scrie, a vorbi în aceastã limbã.
Conteazã însã foarte mult sã cunoºti, sã simþi esenþa,
„fiinþa” unei lim bi, ca ºi condiþiile, anturajul în care ea se
dezvoltã, funcþioneazã. Dacã acceptãm un criteriu mixt
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de apreciere a cunoaºterii limbilor strãine, atunci pot
pretinde cã ºtiu vreo cinci idiomuri slave, trei romanice ºi 
cele douã – câte existã, acum - baltice. Altele nu mai
studiez, mulþumesc ºi pentru atâta! - doar graþie acestor
lim bi am descoperit universuri nebãnuite, am ajuns pe
„miraculoase tãrâmuri” ale adevãrului ºi frumosului.
Recomand tuturor sã studieze orice limbã, dacã au vreo
posibilitate. Totodatã, e bine sã se ºtie cã nu vei învãþa
uºor ºi nu vei utiliza eficient nici un grai strãin dacã nu-l
cunoºti suficient pe cel matern.  

— Cum supravieþuieºte un filolog rafinat într-un
mediu lingvistic extrem de poluat? Dã-mi un exemplu de
frazã schimonositã sau de rusism agresiv, pe care le-ai
auzit zilele acestea în stradã. 

— Supravieþuiesc ºi eu la fel cu toþi colegii mei de
breaslã: nu mã mai satur de bogãþia ºi de frumuseþea
limbii române; sunt despretat cã acest miracol este tratat
de mulþi conaþionali cu nemeritatã neglijenþã, indiferenþã; 
cred în izbânda limbii noastre, aici, unde a cunoscut
vremuri ºi mai grele. Mutilãri ale românei ºi abuz de
rusisme se comit la noi peste tot... Mai trist e cã unii tineri
utilizeazã cu o penibilã „savoare” rusisme, calchieri din
rusã sau forme „lo cale” aberante. Mã re fer acum doar la
tot felul de cuvinte incidente, „de umpluturã”, care ne-au
invadat limbajul, de exemplu: „kaneºna” (adicã: bineîn -
þeles, fireºte, desigur...), „davai” (hai, zii, porneºte...), „tî
ºto?” (ce te-a apucat?, ce þi-a venit?, ce-i cu tine?), „nu tî
daioº!” (hai cã eºti tare!, eºti grozav!, eºti dat naibii!),
„kaif!” (o plãcere!, o splendoare!) etc. Traducerile su -
gerate între paranteze – ºi sunt doar  unele echivalente –,
ne demonstreazã cã avem destule mijloace de a înfrunta
agresiunea limbii ruse, suficient sã dorim, sã fim ceva
mai demni ºi la acest capitol. 

— Unii intelectuali vorbitori de rusã afirmã cã
limba imperialã ar putea exista în armonie cu limba
naþionalã în Basarabia. Ce crezi despre asta?

— Nu poate exista armonie între cântecul unei
mierle ºi scrâºnetul ºenilelor de tanc blindat... – cam
acesta e raportul, la noi, între „limba de stat” ºi limba
rusã. „Bilingvismul armonios” este cea mai stupidã in -
venþie a birocraþiei ºi pseudointelectualitãþii ºovine din
Rusia bolºevicã, o iniþiativã dementã ce s-a transformat
în politicã de stat, apoi într-o obsesie imperialistã: de a
deznaþionaliza popoarele „mai mici”, de a rusifica lim -
bile „mai slabe” din URSS, acum din CSI. Naþiunile care
au scuturat jugul co lo nial – finlandezii, la începutul sec.
XX; egiptenii sau algerienii, la mijlocul aceluiaºi veac;
balticii, la finele lui – ºi-au reorientat politica, ºi-au
redresat economia, dar au stãruit ºi sã fereascã la max i -
mum limba, cultura naþionalã de presiunea ce venea din
metropole. Liderii actuali de la Chiºinãu, cam toþi niºte
filoruºi de-a-ndoaselea, cocheteazã mereu, pe toatã linia,
cu metropola, cu Kremlinul, adicã, încât ideea unei dis -
tanþãri necesare, pe o anumitã perioadã, de centrul im pe -
rial, inclusiv de influenþa agresivã a limbii ruse, este
tratatã cu suspiciune, ba chiar cu duºmãnie. 

— Cum se va derula competiþia dintre limba bãºti -

naºilor ºi cea a colonizatorilor pe teritoriul Republicii
Moldova? Poþi face o prognozã?

— Deocamdatã, suntem niºte perdanþi, niºte ghi -
nioniºti sau poate niºte nevrednici în aceastã competiþie
grea, inegalã, cu arbitri subiectivi, dacã nu adversari
declaraþi ai spiritualitãþii noastre. O limbã se menþine, se
consolideazã ºi se dezvoltã într-un spaþiu geopolitic pro -
priu, cât mai ferit de influenþe strãine. Când ne vom afla
într-un asemenea spaþiu, se vor înfiripa ºi speranþele. 

— În ce condiþii apare revista „BiblioPolis”? În
calitate de re dac tor-ºef al ei, eºti, probabil, la curent cu
situaþia cãrþii din republicã. Se citeºte mult în Basa -
rabia? Cum ajung (dacã ajung) cãrþile româneºti în
biblioteci?

— „BiblioPolis” apare sub auspiciile Bibliotecii
Municipale „B.P. Hasdeu” în condiþii, slavã Domnului,
bune, fiind un proiect menajat de doamna dr. Lidia Ku -
likovski, di rec tor gen eral al bibliotecii. Munca la revistã
îmi procurã o realã satisfacþie intelectualã ºi, desigur, mã
ajutã sã cunosc starea cãrþii la noi. Se citeºte, în genere,
acum, mai puþinã literaturã artisticã deºi, nu sunt ne -
glijate romanele (nici poemele, nici piesele dramatice) în
vogã, se pare însã cã cititorii noºtri dau preferinþã ope -
relor literare traduse. În schimb, se foloseºte foarte multã
literaturã de referinþã – dicþionare, enciclopedii, în drep -
tare... Cãrþile din România ajung la noi tot mai anevoios,
deoarece li se pun bariere din ce în ce mai grele: de la
restricþii ºi percheziþii, prin nimic mo ti vate – la vamã,
pânã la preþuri exorbitante – în librãrii, inaccesibile ma -
joritãþii doritorilor de a citi româneºte.   

— Te consideri „ºoarece de bibliotecã”? Dar ºoa -
reci vii ai vãzut în biblioteci? Cum ai luptat cu ei?

— Mã simt formidabil în bibliotecã – ºi încep
referirea cu biblioteca personalã. ªoareci vii am vãzut
chiar la Sediul Cen tral al Bibliotecii Municipale „B.P.
Hasdeu”. Mici, dar flãmânzi, ei bagã în boale bietele
bibliotecare ce aºteaptã, deznãdãjduite, reparaþiile, reno -
vãrile absolut necesare. 

— Unde trãieºte lingvistul Vlad Pohilã? În ce mod
izbuteºte sã-ºi adune un venit? Mãnâncã de trei ori pe zi? 
Are un cal cu la tor performant, cafea de calitate ºi aer
condiþionat?

— Muncesc mult, deci, supravieþuiesc... Mãnânc – 
de când mã ºtiu – pe apucate, dar ºtiind, din tinereþe, de la
francezi, cã e bine sã mãnânci de mai multe ori pe zi,
încerc sã fiu mãcar aici „niþel francez”. Am o rablã de cal -
cu la tor, e mai mult o maºinã de scris. O instalaþie anti -
fum, uneori are ºi rol de aer condiþionat... Nu m-am lipsit
însã niciodatã de plãcerea de a bea o cafea bunã – ca ºi de
a citi o revistã sau o carte care îmi suscitã interesul.   

— Urmãtorul tãu articol este tot despre limba
românã? 

— Totul începe ºi totul culmineazã, în existenþa
mea, cu fascinaþia pentru limba mamei, adicã pentru
românã. Abia dupã aceasta urmeazã „extensiile tematice” 
în munca mea de gazetar.   

(interviu publicat în Jurnal de Chiºinãu, 2008, ºi
pus la dispoziþie de Vlad Pohilã)
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ªcoala vieþii se aflã dincolo de lecþii

Raisa PÃDUREAN
profesor Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Tiraspol

Sãrbãtoarea Ultimului clopoþel pentru elevii
Li ceului Teoretic „Lucian Blaga” din
Tiraspol, a anunþat un nou început al vieþii.

Acest ultim clopoþel i-a emoþionat pânã la lacrimi atât pe
elevii absolvenþi, cât ºi pe  pro fesori. La finele anului de
studii 2008-2009, ºi-au luat rãmas bun de la ºcoala dragã, 
de la profesorii iubiþi a treia promoþie de liceeni.

Ca de obicei, cele mai multe emoþii le-au avut
absolvenþii, fiindcã  ºi-au luat rãmas bun  pentru tot -
deauna de la ºcoala dragã ºi  de la profesorii care i-au
îndrumat pe parcursul a 12 ani de învãþãmânt.

Skibinski Saºa: „Aceºti tineri ºi tinere au rezistat
cu dârzenie în pofida tuturor  greutãþilor care au stat în
faþa lor. Nu a fost deloc uºor sã reziºti aceºti 12 ani, mai
ales aici în Transnistria, unde cei ce gândesc ºi simt
româneºte sunt mereu urmãriþi ºi intimidaþi de se cu ritatea 
tiraspoleanã, de autoritãþile lo cale fiindcã studiazã în
limba românã, fiindcã alãturi de profesorii ºi pãrinþii lor
îºi apãrã cu mândrie drepturile.”

A devenit deja o tradiþie ca, în ul tima zi de ºcoalã,
elevii absolvenþi sã-ºi in vite la ul tima orã de dirigenþie
profesorii, oaspeþii, toþi cei care sunt prezenþi la careul de
bun rãmas. Anul acesta, genericul orei de dirigenþie a
fost: „ªcoala vieþii se aflã dincolo de lecþii”.

Skibinski Saºa: „Aºa este viaþa, 12 ani de ºcoalã au 
fost ceva de neuitat pentru ei, iar ºcoala vieþii începe abia
acum, dupã încheierea primei trepte.”

Absolvenþii au demonstrat cã au devenit oameni
maturi ºi sunt gata sã pãºeascã în urmãtoarea treaptã a
vieþii, care este foarte complicatã. Profesorii lor pot fi
mândri, fiindcã aceºti tineri ºi tinere au demonstrat cã au
lãsat o urmã în acest liceu mult pãtimit ºi cã ei vor face tot 

posibilul ca sã pãstreze cu sfinþenie ºi sã trans mitã
gen eraþiilor în creºtere tot ceea ce au mai sfânt: LIMBA
ROMÂNÃ ºi DRAGOSTEA faþã de acest PÃMÂNT
pãtimit. 

Pentru ei ºcoala vieþii deja a început, fiindcã au
lãsat în urmã examenele de bacalaureat, iar ei, care ieri au 
fost copii, iar astãzi sunt maturi, deja au fãcut primul pas
în viaþa complicatã. Iar noi, profesorii, ne pregãtim
pentru viitoarele gen eraþii de elevi. Azi îl avem pe
Skibinski Saºa, petrecut într-o promoþie de absolvenþi, iar 
mâine venim sã aducem la ºcoalã alþi copii, dornici de a
studia în limba românã, ca mai apoi sã-ºi ia ºi ei zborul pe
drumul vieþii.

Cronicile sudului:  mileniul trei 
Sudul Basarabiei (regiunea Odesa) 

– pãmânt uitat de oameni ºi de Dumnezeu
(continuare din numãrul pre ce dent)

Vadim BACINSCHI
jurnalist, Odesa, Ucraina

În anul de studii 2007-2008 în regiunea Odesa, mai 
concret în sudul Basarabiei, funcþionau 6 ºcoli medii
gen er ale cu predarea în limba românã, numitã oficial,
mol doveneascã. În alte 14 localitãþi din raioanele Reni,
Is mail, Chilia, Sãrata, Tatarburnar, cu populaþie ro mâno -
fonã majoritarã, în ºcoli ex istã ºi clase cu predare în

limbile ucraineanã ºi rusã, adicã e vorba de aºa-numitele
ºcoli mixte.

Aºa ne spun rezultatele monitorizãrii re spectãrii
drepturilor minoritãþii naþionale române din regiunea
O desa (etapa a treia, partea întâia), care a avut loc pe
19-24 mai 2008, Fa milia românã le-a publicat în nr. 1
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(32) din aprilie 2009. Este vorba de date oficiale, fur -
nizate de cãtre partea ucraineanã.

Cifrele reci ale acestor statistici, aºa cum le citim la 
mo ment, ne trezesc mari suspiciuni sau neliniºti. Sus -
piciunile ºi neliniºtile apar numai în cazul cã ºtii care a
fost situaþia în învãþãmântul ºcolar pentru mi noritarii
români din regiunea Odesa cu 5-10-15 ani în urmã ºi cum
a evoluat ea (fireºte, cu concursul au to ritãþilor ucrainene).

Sã ne referim la rezultatele altei monitorizãri efec -
tuate în 2002, tot în regiunea Odesa, de cãtre Oficiul
ombudsmanului Radei Su preme (Oficiul Repre zen tan tu -
lui pentru drepturile Omului în Parlamentul Ucrainei).
Potrivit acelor rezultate, cu 6 ani în urmã, în sudul Ba -
sarabiei existau 9 ºcoli cu predarea in te gralã în limba
românã. În 2008 rãmãseserã doar 6, cu un con tin gent de
2.455 de elevi. În lista ºcolilor în care toate clasele sunt
cu predare în limba maternã nu mai figureazã cele din
Cartal (Orlovca), raionul Reni ºi Mangiu (Meneailovca),
raionul Sãrata, cu 2 clase cu predare în rusã ºi, res pectiv,
3 clase cu predare în ucraineanã.

A scãzut simþitor, din 2002 pânã în 2008, numãrul
elevilor din cele 6 ºcoli pe care le mai putem numi
naþionale: cu 347 de persoane în to tal (aproximativ con -
tingentul unei ºcoli).

În 1991, când Ucraina devine stat in de pend ent, ea
moºteneºte în sudul Basarabiei, de la U.R.S.S., 16 ºcoli
cu predare în limba românã. 10 din ele au fost „cu succes” 
deznaþionalizate. Ce n-a dovedit sã facã regimul co -
munist sovietic, le-a reuºit de minune democraþilor
ucraineni, „înarmaþi” cu o foarte avansatã bazã le -
gislativã (una dintre cele mai progresiste în Europa,
cum afirmã ei) în domeniul protejãrii drepturilor
minoritãþilor etnice. Inclusiv în domeniul în vãþã mân -
tului ºcolar în limba maternã. 

13. Deznaþionalizarea – alternativa pros pe ri -
tãþii etnice a minoritarilor români. Dupã 1991, au -
toritãþile ucrainene au avut la îndemânã douã variante de
atitudine faþã de minoritãþile naþionale. Prima vari antã:
crearea, în primul rând în sfera învãþãmântului de toate
nivelurile, a condiþiilor suficiente pentru dezvoltarea po -
tenþialului etnic al celor ce nu fac parte din naþiunea tit u -
larã. ªi varianta a doua: ucrainizarea forþatã a ne ucrai-
nenilor, în primul rând, prin sfera învãþãmântului ºcolar,
apoi mediu spe cial, universitar ºi postuniversitar. Ale -
gerea a fost fãcutã la Kiev în favoarea variantei a doua.
Lucrul acesta nu mai este azi un se cret pentru nimeni.
L-au confirmat nu numai odatã ºi ºeful statului ºi mi -
nistrul de profil.

Din 1991, Kievul n-a deschis în sudul Basarabiei,
unde locuiesc com pact minoritarii etnici români, nicio
ºcoalã, fie primarã, fie medie gen eralã, cu predare în
limba românã. Dimpotrivã, s-a lucrat asiduu pentru a
ucrainiza cele mai mari ºcoli româneºti. Asiduu ºi cu
succes, precum demonstreazã rezultatele monitorizãrilor
din 2002 ºi 2008, la care m-am referit mai sus.

ªi-au pierdut statutul de ºcoli naþionale cele din
Satu Nou (Novoseliscoe), raionul Reni ºi Satu Nou (No -
vosiolovca) raionul Sãrata, dupã ce au trecut în localuri
noi, a cãrora construcþie fusese începutã încã în perioada
sovieticã. Dupã darea în exploatare a noilor edificii, ºco -
lile re spec tive au fost transformate în ºcoli-liceu (for mal

cel puþin), dotate bine, inclusiv cu clase de computere ºi
aduse drept exemplu al grijii autoritãþilor ucrainene faþã
de minoritarii români (moldoveni, cum li se spune pe
aici). În urma „grijii” manifestate, în cele douã ºcoli au
apãrut clase cu predare în limbile ucraineanã ºi rusã, iar,
numãrul elevilor ce îºi fac studiile în ele creºte pe an ce
trece. La Satu Nou, raionul Sãrata, în 2007-2008 el con -
stituia 124 de copii, din totalul de 473. O ºcoalã cu vechi
tradiþii dintr-o localitate cu populaþie românofonã ma -
joritarã, are toate ºansele sã devinã în viitor ºcoalã ucrai -
neanã ºi sã ucrainizeze familii întregi de moldoveni.
Dacã nu din rândul actualilor locuitori ai Satului Nou,
atunci din rândul copiilor acestora.

Ar fi absolut nor mal, civilizat ºi dem o cratic,
dacã statul ucrainean nu ar distruge sistemul învã -
þãmântului ºcolar în limba românã, care în sudul
Basarabiei are o vechime sec u larã. Pentru a-l menþine 
ºi a-l dezvolta, se impune, cu certitudine, funcþionarea 
unor facultãþi ºi (de ce nu?) a unor instituþii su pe -
rioare de învãþãmânt cu predare în limba românã.
Ele ar soluþiona problema cea mai grea pentru absol -
venþii ºcolilor româneºti din sudul Ba sarabiei: ob -
þinerea unei profesii. Nu în România sau în Republica
Moldova, ci acasã, în Ucraina.

În cazul acesta nici pãrinþii n-ar fi tentaþi sã cearã
deschiderea în ºcoli a claselor ucrainene (ruseºti), pentru
a garanta, în mãsurã mai mare sau mai micã, pentru copiii 
lor, obþinerea studiilor superioare în regiunea Odesa, sau
în genere, în Ucraina.

Însã, adevãrul este cã statul ucrainean pre ferã sã-i
facã ucraineni „sadea” pe toþi ucrainenii, inclusiv pe
etnicii români – cetãþeni ai acestei þãri. O dorinþã dom i -
nantã, care niveleazã ºi sterilizeazã chiar unele începuturi 
bune, ca în cazul Universitãþii Umanistice de Stat din
Ismail (fostul Institut Ped a gogic).

Cazul acesta meritã atenþie aparte, fiind singurul în
sudul Basarabiei, dupã 1991, când „la rãsãritul su ve ranitãþii”, 
conducerea de la Kiev, probabil în euforia primilor ani de
independenþã, a îndrãznit sã facã ceva bun pentru confraþii
noºtri sud-basarbeni. Ce s-a ales din acel început?

14. Exemplul amar al Universitãþii din Ismail.
În 1993, la Institutul Ped a gogic din Ismail a început sã fie 
studiatã limba românã. Au fost instituite douã spe cia -
lizãri. Specializarea „Limba francezã - Limba românã”,
în cadrul Facultãþii de Lim bi strãine, ºi specializarea
„Limba ucraineanã – Limba românã”, în cadrul Facultãþii 
de Limbã Ucraineanã ºi istorie. Observãm bine cã s-a
deschis atunci nu o facultate, nici mãcar o specialitate. În
cadrul noii specializãri, limba românã se studia ca a doua
limbã: la Facultatea de Limbã Ucraineanã ºi Istorie – din
anul I, iar la cea de lim bi strãine – din anul al III-lea.
Predarea o fãceau 3 cadre universitare, având la dis -
poziþie un cab i net de limbã românã, cu bibliotecã ºi
dotare fãcutã dupã 1995, prin colaborarea cu Liga Stu -
denþilor din Galaþi (Universitatea „Dunãrea de Jos”).

Un început mod est, dar promiþãtor, care oferea
destule ºanse pentru dezvoltare în perspectivã. ªansele
aºa au ºi rãmas, nerealizate. Pe de o parte, la Universitate, 
numãrul orelor de limbã românã a fost redus din an în an.
Au rãmas doar douã profesoare care, pentru a câºtiga un
ban, au început predarea unor dis ci pline în limba rusã. Pe
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de altã parte, datã fiind situaþia în ºcoli (ucrainizarea
procesului de învãþãmânt), absolvenþii Universitãþii din
Ismail, ajung învãþãtori nu de limbã românã, ci de limbã
ucraineanã (în majoritatea cazurilor).

Studierea limbii române a devenit, în esenþã, un
lucru for mal, fãrã o eficacitate practicã, deºi în dãri de
seamã ºi rapoarte ea figureazã, fireºte, ca o realizare
indiscutabilã. Ba, discutabilã, din câte se vede.

În definitiv, rolul de gropar al învãþãmântului în
limba românã în Ucraina a revenit domnului Ivan Va -
karciuk, ministru al Învãþãmântului ºi ªtiinþei din U -
craina. Scriam mai înainte cã, în anul trecut, pe 26 mai ºi
2 septembrie, dumnealui a semnat douã ordine, nr. 461 ºi
respectiv nr. 802, care presupun scoaterea definitivã a
limbii române din ºcolile medii de culturã gen eralã ºi
instituþiile de învãþãmânt su pe rior din Ucraina ºi în lo -
cuirea ei treptatã, pe etape, cu limba ucraineanã. Mai întâi 
în ºcoli, pornindu-se de la bilingvã. Ordinul nr. 461 din
26 mai 2008 se numeºte „Cu privire la aprobarea
Programei de re sort în vederea însuºirii limbii ucrai -
nene în ºcolile de culturã gen eralã cu predarea în
limbile minoritãþilor naþionale în anii 2008-2010”. El
prevede trecerea în 2008, 2009, 2010 în diferite clase (a
10-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a º.a.m.d.), la predarea bilingvã (românã
ºi ucraineanã) a istoriei Ucrainei, matematicii, geografiei etc.

E de înþeles cã bilingvismul constituie o etapã
intermediarã pânã la instaurarea hegemoniei limbii u -
crainene în sistemul de învãþãmânt pentru minoritãþile
naþionale.

În instituþiile de învãþãmânt su pe rior asemenea he -
gemonie deja  a fost instauratã. În cam pania de admitere
din anul acesta limba românã a fost exclusã dintre dis -
ciplinele ºcolare din sistemul de evaluare a cunoºtinþelor. 
Neverosimil, dar la Facultatea de Filologie Românã ºi
Clasicã a Universitãþii din Cernãuþi, în anul curent,
înmatricularea s-a fãcut în baza rezultatelor testãrii
independente la... limba ºi literatura ucraineanã ºi la
istoria Ucrainei. De românã nici pomenealã!

Din sistemul de evaluare a cunoºtinþelor abi tu -
rienþilor limba românã a fost exclusã prin ordinul nr. 802
din 2 septembrie 2008, al aceluiaºi ministru Ivan
Vakarciuk.

Dl doc tor do cent Gheorghe Jernovei, ºeful ca -
tedrei re spec tive de la Universitatea din Cernãuþi,
con siderã cã a avut loc o greºealã, comisã, cum scria
el, „la nivel pol i tic ºi la nivel civic” de ministerul de la
Kiev. Dl Jernovei sperã cã la anul viitor respectiva
greºealã min is te rialã „va fi înlãturatã” (ziarul Con -
cordia, din 12 iunie 2009). Dea Domnul sã fie aºa!
Minunea ar putea sã se întâmple doar dacã, dupã vii -
toarele alegeri prezidenþiale, Ucraina se va alege cu un alt 
Preºedinte, im plicit alt prim-ministru ºi ministru al În -
vãþãmântului ºi ªtiinþei.

15. Un subiect „fierbinte” pentru organismele
europene. Luând atitudine faþã de cele întâmplate, scrii -
torul cernãuþean Simion Gociu, re dac tor-ºef al sãptã -
mânalului Con cordia, consemna într-un articol ur mã -

toarele: „Ucraina nu este stat mononaþional, ci unul
plurietnic. Tot Ucraina aspirã la o integrare în
Uniunea Eu ro peanã, în acelaºi timp încãlcând mo -
jiceºte drepturile ºi libertãþile etniilor minoritare, în
ciuda tuturor legilor organice interne ºi a actelor
juridice internaþionale semnate ºi ratificate de Parla -
mentul Ucrainei. ªi dacã noi pretindem cã suntem un
stat dem o cratic, sub cârma legilor, de ce sã nu fim cu
adevãrat aºa?” (Articolul Calul Troian al învã þã mân -
tului în limbile minoritãþilor naþionale, Con cordia, din
20 iunie 2008).

Problema fun da men talã, în contextul dat, este, în
opinia mea, urmãtoarea: con siderându-se „stat dem o -
cratic” ºi „sub cârma legilor”, Ucraina, ºi în economie
(scriam mai înainte), ºi în relaþiile cu minoritãþile na -
þionale, acþioneazã prin metode de origine comunistã,
moºtenite de la imperiul sovietic. Efectul acestor metode
se amplificã multiplu prin specificul mentalitãþii ºi al
spiritului ucrainean de origine cãzãceascã: bãtãios, aven -
turier, nesãbuit, imprevizibil. Ucrainenii, care în im -
periul sovietic erau „fraþi mai mici”, au ajuns, dupã
1991, „frate mai mare” pentru etnicii neucraineni din
Ucraina. ªi, odatã ajunºi, au preluat metodele „fra -
telui mai mare” sovietic, completându-le cu specificul
lor, cãzãcesc. A ieºit un amestec cu adevãrat di a bolic,
în stare sã ruineze ceea ce n-a reuºit nici regimul
totalitar comunist. În cazul nostru – sistemul învã -
þãmântului în limba românã.

Cine ar putea azi sã-i opreascã pe ucraineni din
acest in fer nal ga lop pornit asupra minoritãþilor na þio -
nale? Poate, organismele europene abilitate, cu condiþia
cã însãºi minoritãþile nu se vor împãca cu rolul de mici
primãvãratici, buni de pus la frigare.  Probele  ar fi destul
de convingãtoare. Ne dãm seama de aceasta din textul
unei telegrame adresate Preºedintelui V. Iuºcenko de
Consiliul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova,
organizaþie din care fac parte mulþi originari din Ucraina
(regiunile Cernãuþi, Odesa). Citãm: „Recenta dispoziþie
a ministerului de a trece la predarea disciplinelor de
bazã în limba ucraineanã constituie un prim pas spre
asimilarea minoritãþii româneºti/moldoveneºti prin
intermediul învãþãmântului.

Atragem atenþia cã aceastã decizie vine în con -
tradicþie cu prevederile Constituþiei Ucrainei ºi ale
legislaþiei europene, încãlcându-se art. 15 al Con ven -
þiei – cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale,
precum ºi punctul 4 al art. 7 al Cartei Europene a
limbilor regionale ºi minoritare.

Reducerea reþelei instituþiilor de învãþãmânt în
limbile minoritãþilor ºi schimbarea conþinutului a -
cestora poate aduce prejudicii tânãrului stat ucrai -
nean, care tinde sã se integreze în structurile europene.

Se ºtie cã constrângerea unei lim bi de cãtre o
altã limbã, chiar dacã una din ele are statut de limbã
de stat, reprezintã o etapã depãºitã a istoriei. Astãzi se 
pune preþ pe dialogul dintre culturile ºi limbile na -
þionale, pe multilingvism.”

(Va urma) 
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DECLARAÞIA
societãþilor culturale româneºti din regiunea Cernãuþi

în legãturã cu cam pania de propagandã antiromâneascã
în mass-me dia din Ucraina

Societãþile culturale româneºti din regiunea Cer -
nãuþi ºi reprezentanþi ai intelectualitãþii româneºti din
regiune declarãm cã suntem uimiþi ºi adânc îngrijoraþi de
extinderea în unele surse republicane de informare pu -
blicã din Ucraina a unei campanii de propagandã anti -
româneascã cu scopul de a instiga o anumitã tensiune
etnicã ºi de a semãnã o învrãjbire între diferite etnii din
Ucraina, în primul rând între cea ucraineanã ºi cea ro -
mâneascã din Bucovina.

Apreciem, cu multã stimã, contribuþia marii majo -
ritãþi a presei regionale în limba ucraineanã, precum ºi
posturile de ra dio ºi televiziune din Cernãuþi, pentru
poziþia obiectivã, tol er antã ºi constructivã în propagarea
adevãrului despre comunitatea româneascã din regiunea
Cernãuþi, activitatea ei cotidianã ºi relaþiile ei bine fãcã -
toare cu celelalte etnii din regiune.

În acelaºi timp, cu pãrere de rãu, un exemplu
elocvent absolut contrar, este emisiunea de televiziune
„Za viknami”, prezentatã în ziua de 17 noiembrie 2008,
de cãtre postul re pub li can de televiziune STB, care su -
per fi cial cunoaºte realitatea relaþiilor dintre etniile re -
giunii ºi care a prezentat în mod tendenþios numeroase
aspecte privind situaþia comunitãþii etnice din regiunea
Cernãuþi ºi a denaturat participarea acesteia la eforturile
gen er ale comune depuse pentru avansarea regiunii Cer -
nãuþi spre structurile contemporane europene.

Emisiunea a abuzat de aprecieri calomnioase ºi
jignitoare la adresa comunitãþii etnice româneºti din re -
giunea Cernãuþi, a valorilor culturale ºi identitare ale
acesteia ºi la adresa relaþiilor acestei comunitãþi cu co -
munitatea etnicã majoritarã din regiune.

Pregãtind aceastã declaraþie, ne puneam întrebarea 
„meritã oare o atenþie persoanele, care pentru bani ºi din
interese politice îºi fac «lucrul lor negru» de ponegrire ºi
rãspândire a acestor murdãrii în spaþiul informativ re -
gional ºi re pub li can?”. Rãspunsul ar fi cat e goric „nu”,
numai în cazul cã am fi cetãþenii altui stat ºi nu am ºti
nimic despre înaltele idealuri democratice ale þãrii în care 
trãim, dacã am fi indiferenþi la  imaginea internaþionalã a
Ucrainei ca stat eu ro pean, pe care o dau astfel de emi -
siuni, ºi dacã nu ne-ar durea de demnitatea civicã ºi etnicã
pe care o avem.

Din acest motiv, noi condamnãm acest act infor -
mativ ruºinos ºi formulãm poziþia noastrã faþã de aceastã
campanie nedemnã, orientatã împotriva noastrã ca cetã -
þeni ai Ucrainei ºi declarãm: 

1. Aceastã emisiune face parte dintr-o campanie
pro pa gan distã antiromâneascã în proces de desfãºurare,
care este de fapt un rãzboi informativ nedeclarat, dezlãn -
þuit con tra unei pãrþi dintre cetãþenii Ucrainei, care sunt

etnicii români, care locuiesc în mod com pact în trei
regiuni ale Ucrainei (Cernãuþi, Transcarpatia ºi Odesa),
precum ºi în mod dispersat în toate celelalte pãrþi ale
Ucrainei. 

Scopul emisiunii era de a înjosi demnitatea naþio -
nalã a etnicilor români din Ucraina, de a-i discredita la
nivel so cial, de a-i intimida ºi a-i înfricoºa în faþa viito -
rului proces de înstrãinare a lor, care a început deja ºi care 
este susþinut în tãcere la nivel de stat.

2. Atât emisiunea, precum ºi cam pania în genere,
sunt un fenomen pol i tic foarte periculos, care, dacã nu va
fi oprit în mod civilizat de cei care sunt victimele ei,
populaþia româneascã din Ucraina – pe de o parte ºi
structurile de stat – pe de altã parte, cu timpul poate sã
evolueze ºi sã se transforme în niºte conflicte interetnice
lo cale cu consecinþe imprevizibile.

3. În acelaºi timp, aceastã emisiune a fost o mare
provocare antiucraineanã, care are ca scop discreditarea
politicii externe a Ucrainei democratice în calea ei spre
integrarea în structurile Uniunii Europene ºi nord- atlan -
tice – pe de o parte, iar pe de altã parte, este o chemare la
urã ºi o instigare la violenþã interetnicã pentru desta -
bilizarea vieþii interne a popoarelor din Ucraina. 

4. În fine, aceastã emisiune a fost realizatã cu mari
încãlcãri ale Constituþiei Ucrainei, ale legilor despre mi -
noritãþile naþionale, despre funcþionarea limbilor în
U crai na, despre mijloacele mediatice ºi, cu pãrere de rãu,
acestea încãlcãri de lege rãmân neobservate de organele
de conducere de la toate nivelurile. 

5. Emisiunea menþionatã a fost o comandã pol i ticã
cu efecte directe antiucrainene, realizatã de un corp re -
dacþional care nu re spectã normele deontologice ºi le -
gislaþia în domeniu a Ucrainei ºi care, în numele drep -
tului la opinie, aduce mare daunã, în primul rând
intereselor Ucrainei ºi dreptului la informare obiectivã al
populaþiei þãrii noastre.

Conºtientizând în modul cel mai serios situaþia
care s-a creat în urma acestei emisiuni ºi vizând scopul de 
a evita apariþia unei tensiuni sociale neg a tive, dorim sã
facem pub licã poziþia comunitãþii româneºti privind
acest nefast fenomen:

a) Comunitatea etnicã româneascã din Ucraina a
fost ºi rãmâne o parte tol er antã ºi loialã faþã de politica
oficialã a statului ucrainean, trãieºte în bune relaþii, de
deschidere ºi îngãduinþã cu celelalte comunitãþi etnice,
inclusiv cu cele din regiunea Cernãuþi, pe care ea se
strãduieºte sã o transforme într-un model eu ro pean de
toleranþã ºi înþelegere reciprocã. Ea se pronunþã pentru
pluritatea de opinii, toleranþã etnicã, lingvisticã ºi con -

FAMILIA ROMÂNÃ CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI 67



fesionalã, respectarea drepturilor fundamentale ale omu -
lui în spiritul civilizaþiei europene actuale.

În acelaºi timp, comunitatea etnicã româneascã nu
va tolera nici un act de înjosire naþionalã, etnicã, reli -
gioasã, moralã sau pur umanã, demascând de fiecare datã
orice încercare de acest tip. Ea nu va accepta lezarea
valorilor sale culturale ºi identitare de cãtre forþele ex -
trem ist-naþionaliste ºi agresive ºi va condamna orice che -
mare ºi instigare la urã ºi violenþã propovãduite de acestea. 

În acest con text, comunitatea etnicã româneascã se 
adreseazã tuturor organelor de stat ale Ucrainei ºi, în
primul rând, Preºedintelui þãrii Vic tor Iuºcenko, ca garant al 
Constituþiei, cu propunerea sã se ia toate mãsurile po -
sibile pentru încetarea acestei campanii antiromâneºti din 
Ucraina, dezlãnþuite împotriva propriilor ei cetãþeni.

b) În emisiunea amintitã, au fost greºit interpretate
momente din învãþãmântul în limba românã din Ucraina.
În cei 18 ani de independenþã a Ucrainei, în mod obiectiv
sau subiectiv, prin contribuþia conºtientã a organelor de
conducere sau din alte mo tive, în viaþa spir i tualã a co -
munitãþii româneºti s-au acumulat o mulþime de pro -
bleme, mai ales în domeniul învãþãmântului: lichidarea
unor ºcoli cu limba de predare românã, modificarea ne -
gativã a procesului de învãþãmânt prin eliminarea treptatã
a predãrii în limba maternã a unor materii, crearea unor
ºcoli mixte artificiale, lichidarea examenelor la limba ºi
literatura românã la admitere sau la testarea unionalã (o
nouã formã de discriminare naþionalã a minoritãþilor na -
þionale, incredibilã pentru o democraþie care pretinde o
acceptare în spaþiul eu ro pean). 

Noi vrem ca tânãra gen eraþie a etnicilor români sã

posede la modul cel mai per fect limba de stat – ucrai -
neana, dar acest lucru trebuie fãcut nu pe contul lichidãrii
limbii materne ºi înstrãinãrii lor de la valorile naþionale.
Cine ca cine, dar poporul ucrainean cunoaºte din plin
aceastã dramã naþionalã, ale cãrei reflexe rãmân atât de
puternice ºi astãzi, ºi va fi un mare pãcat în faþa lui
Dumnezeu dacã el va prelua experienþa pre ce dentã
pentru a o aplica faþã de etnicii români.

Suntem absolut convinºi cã numai o atenþie con -
structivã la problemele existente în învãþãmânt din par tea 
organelor de stat ºi dorinþa de a le soluþiona în mod corect 
vor da posibilitatea sã se armonizeze ºi mai mult relaþiile
interetnice din fiecare regiune ºi sã se înainteze activ spre
normele dorite de democraþie ºi libertate ale nivelului de
civilizaþie eu ro peanã. 

c) În fine, comunitatea etnicã româneascã susþine
din plin politica externã a Ucrainei faþã de România, Pat -
ria istoricã a tuturor românilor din Ucraina, precum e ºi
Ucraina pentru ucrainenii din România, ºi din acest mo -
tiv declarãm cã orice ofensã informativã sau orice nea -
devãr spus despre România ºi poporul român, îl con -
siderãm ca o înjosire ºi o jignire per sonalã ºi, în acelaºi
timp, ca o brutalitate ºi o absenþã de demnitate naþionalã
proprie a subiectului care îºi permite acestea excese.

Statul ucrainean poate miza pe capacitatea comu -
nitãþii etnice româneºti din Ucraina de a promova, cu
consecvenþã, valorile europene de toleranþã ºi bunã înþe -
legere, mai ales cã aceastã comunitate are, de câteva
milenii, tradiþia ºi experienþa de a fi tol er antã ºi civi -
lizatã ºi de a fi o forþã edificatoare de valori spirituale
su preme.

Preºedintele Societãþii de Culturã Româneascã „Mihai Eminescu” din regiunea Cernãuþi V. BÂCU

Preºedintele Asociaþiei ªtiinþifico-Pedagogice „Aron Pumnul” din Ucraina A. CONSTANTINOVICI

Preºedintele Ligii Tineretului Român din Bucovina „Junimea” V. ZÂGREA

Preºedintele Societãþii culturale a românilor din regiunea Cernãuþi „Arboroasa” B. COVALCIUC

Preºedintele Societãþii Victimelor Represaliilor Staliniste „Golgota” P. GRIOR

Preºedintele Societãþii Victimelor Represaliilor Staliniste „Golgota” din oraºul Cernãuþi O. BIVOLARU

Preºedintele Fundaþiei de Binefacere „Casa Limbii Române” V. TÃRÂÞEANU, deputat în Consiliul 
re gional Cernãuþi

Preºedintele Societãþii Scriitorilor Români din Cernãuþi I. T.  ZEGREA

Preºedintele Societãþii Medicilor Români „Isidor Bodea” dr. I. BROASCÃ

Directorul Editurii „Alexandru cel Bun” conf. dr. A. CERNOV, Membru de onoare al Academiei Române

Directorul Institutului Bucovinean In de pend ent de Studii Actuale A. BOJESCU, deputat în Consiliul 
re gional Cernãuþi

Preºedintele Clubului Cul tural-Sportiv „Dragoº Vodã” prof. P. POSTEUCÃ

Preºedintele Fundaþiei civice raionale „Gheorghe Asachi” A. CIMBOROVICI-TEODOREANU

Preºedintele Centrului Bucovinean de Artã pentru Conservarea Culturii Tradiþionale Româneºti I. LEVCIC

Reprezentanþi ai intelectualitãþii româneºti din regiunea Cernãuþi: prof. dr. Gh. JERNOVEI, 
prof. dr. I. POPESCU, prof. dr. I. LUCIAC, scriitor S. GOCIU, jurnalist N. TOMA,
jurnalist R. CRÃCIUN, ªt. BROASCÃ
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Liderul românilor din Ucraina, dr. Ion Popescu, protesteazã
ve he ment de la tri buna parlamentarã împotriva noilor

încãlcãri din partea puterii ex ec u tive portocalii din Ucraina a
drepturilor românilor prin încercãrile de a re duce ºi elimina
emisiunile în limba românã din repertoriul staþiei de ra dio

„Bucovina” din regiunea Cernãuþi

În urma monitorizãrii efirului staþiei de ra dio „Bu -
covina”, efectuate în luna  noiembrie 2008 de cãtre repre -
zentantul Consiliului naþional al Ucrainei în problemele
televiziunii ºi radiodifuziunii în regiunea Cernãuþi, s-a
constatat cã licenþa Teleradiocampaniei regionale Cer -
nãuþi de Stat pentru eterul „Aici Cernãuþi: În eter sta þia de 
ra dio BUCOVINA” a fost eliberatã doar pentru emi -
siunile în limba ucraineanã, deºi, dupã cum au con statat
monitorizatorii, de fapt emisiunile erau realizate dupã
cum urmeazã:  94,02% - în limba ucraineanã ºi 5,98% –
în limba românã. Ca rezultat, reprezentanþii actualei
puteri în loc sã cearã introducerea schimbãrilor necesare
în licenþã – au cerut „înlãturarea încãlcãrii legii” (adicã
eliminarea emisiunilor în limba românã).

Fiind interpelat de cãtre alegãtorii românofoni, Ion 
Popescu, Preºedintele Comunitãþii Româneºti din Ucrai -
na, în numele fracþiunii Partidului Regiunilor din Rada
Supremã, vineri, 20 februarie a.c., de la tri buna parla -
mentara a protestat ve he ment împotriva noilor tendinþe
ale actualei puteri portocalii de a asimila minoritatea
autohtonã româneascã din Ucraina. 

Liderul românilor din Ucraina a adus la cunoºtinþã
parlamentarilor, cã emisiunea în limba românã „Fiþi cu
noi” a fost inclusã în reþeaua staþiei de ra dio „Bucovina”
la rugãmintea populaþiei românofone, care con form da -
telor oficiale constituie 19,8% din populaþia regiunii ºi
locuieºte preponderent în zona ru ralã, unde este ruinatã
reþeaua de ra dio prin fir, mai ales în urma inundaþiilor din
vara anului 2008. Emisiunea în cauzã era difuzatã în
zilele de lucru între 15.05 ºi 15.55, din care 4-5 min ute

reveneau textului crainicului, 10-15 min ute – conversaþii
in ter ac tive cu ascultãtorii, restul 35-40 min ute erau tran s -
mise cântece de estradã ºi populare româneºti. 

Ca rezultat al sesizãrii organelor de con trol, staþia
de ra dio „Bucovina”, în prima etapã, din decembrie
2008, deja a redus formatul emisiunii la 4 min ute de
noutãþi în limba românã, precum ºi un mic con cert de
muzicã româneascã cu o prezentare în limbile ucraineanã
ºi românã. Ca rezultat, în me dia pe 24 ore, partea pro -
gramelor în limba românã o constituie doar 0,5-0,7% ºi
riscã sã disparã în cazul in sistãrii asupra acestui fapt pe
mo tive formale de cãtre funcþionarii din cadrul Con -
siliului naþional al Ucrainei în problemele televiziunii ºi
radiodifuziunii.

Dr. Ion Popescu a indicat cã prin aceste acte se
încalcã fla grant punctul 3 al articolului 22 al Constituþiei
Ucrainei prin care se „interzice reducerea volumului ºi
formelor drepturilor ºi libertãþilor existente”. Se încalcã
ºi obligaþiile internaþionale ale Ucrainei ºi, în primul
rând, prevederile Cartei Europene a limbilor regionale
sau minoritare, care, în conformitate cu legea privind
acordurile internaþionale, au prioritate faþa de legislaþia
in ternã. 

Deputatul român a declarat cã dacã funcþionarii de
stat din cadrul Consiliului naþional al Ucrainei în pro -
blemele televiziunii ºi radiodifuziunii nu cunosc pre -
vederile legislaþiei ºi obligaþiile internaþionale ale
Ucrai nei - ei nu au ce cãuta în puterea executivã. 

Paradoxal e cã aceastã putere naþionalistã por -
tocalie se declarã a fi proeuropeanã…

Uniunea In ter re gionalã
„Comunitatea Româneascã din Ucraina”

SCRISOARE DESCHISÃ

Preºedintelui Ucrainei, Excelenþei Sale V.A. Iuºcenko
Preºedintele României, Excelenþei Sale, Traian Bãsescu.

Excelenþele voastre

Am aflat cu satisfacþie ºi speranþe de întâlnirea ce

urmeazã sã aibã loc la cel mai înalt nivel în ul tima decadã

a acestei luni.  
Ne bucurã relaþiile  amiabile ce s-au stabilit între

domniile voastre. 
În acelaºi timp, ne exprimãm speranþa ca prietenia

ºi colaborarea frãþeascã dintre doi preºedinþi ce doresc sã
respecte nu numai valorile naþionale ale popoarelor pe
care le reprezintã dar ºi cele mai importante valori eu -
ropene, democratice, sã fie ben e fice pentru ambele þãri –
Ucraina ºi România, precum ºi pentru ambele popoare –
ucrainean ºi român. 
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În virtutea acestor speranþe, daþi-ne voie, în nu -
mele Uniunii Interregionale „Comunitatea Româneascã
din Ucraina” din care fac parte 18 organizaþii culturale
naþionale ale etnicilor români din întreaga re pub licã, în
calitatea noastrã de etnici români ºi cetãþeni loiali ai
statului ucrainean, sã salutãm noua rundã a tratativelor
bilaterale ocazionate de vizita oficialã de rãspuns a pre -
ºedintelui Patriei noastre istorice, Traian Bãsescu în U cra ina 
ºi sã Vã rugãm sã abordaþi în cadrul convorbirilor dintre
domniile voastre ºi principalele probleme cu care se con -
fruntã comunitatea româneascã din tânãrul stat ucrainean.

Despre doleanþele comunitãþii ucrainene din Ro -
mânia sperãm cã preºedintele Ucrainei, Viktor An dre -
evici Iuºcenco a luat cunoºtinþã anul trecut în timpul
vizitei sale oficiale întreprinse în România, întâlnire ur -
mãritã de noi cu deosebit interes. Ne-am bucurat atunci
sincer pentru etnicii ucraineni din România, care au avut
posibilitatea sã se întâlneascã cu preºedintele Patriei lor
istorice ºi sã asiste la deschiderea centrului cul tural, pus
la dispoziþia lor de autoritãþile statului român chiar în
centrul Bucureºtiului, pe Calea Victoriei.

Am fi ºi noi, deosebit de fericiþi, cum au fost la
timpul lor fericiþi etnicii ucraineni din România, dacã în
timpul vizitei în Ucraina, organele puterii centrale ºi lo -
cale ar oferi Excelenþei Sale, domnului Traian Bãsescu,
posibilitatea de a tãia, la rându-i, panglica tri colorã de
inaugurare a Centrului  Cul tural Român din Cernãuþi. ªi
nu im portã cum se va numi aceastã instituþie, principalul
este  ca ea sã fie deschisã, or, noi o so licitãm de mai bine
de 15 ani.  E de dorit, de asemenea, ca acest centru sã fie
inaugurat în localul ales de comunitatea noastrã, blocul
nr. 25a de pe strada ªevcenko, locaþie cu care ºtim cã este
de acord ºi partea românã.

În încheiere, am vrea ca în cadrul întâlnirii ex -
celenþelor Voastre, sã fie cãutate ºi gãsite soluþiile ne -
cesare pentru a pune capãt politicii de deznaþionalizare ºi

de asimilare a etnicilor români prin ºcoalã, promovatã de
Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei din Ucraina,  de a
stopa procesul de transformare a ºcolilor noastre naþio -
nale în ºcoli mixte. Suntem convinºi cã în urma acestei
înalte întâlniri, în sfârºit, va fi gãsit ºi mecanismul de
punere în practicã a ideii înfiinþãrii, la Cernãuþi, a unei
Universitãþi multiculturale, în cadrul cãreia sã fie pre -
gãtite, la cel mai înalt nivel de instruire, cadrele didactice
nespus de necesare atât ucrainenilor din România, cât ºi
românilor autohtoni din Ucraina.  Im por tant, dupã pã -
rerea noastrã, este ca sã se convinã ºi asupra necesitãþii
schimbãrii legislaþiei electorale ucrainene, astfel ca mi -
no ritãþile naþionale din Ucraina, inclusiv cea româneascã, 
sã aibã posibilitatea, la fel ca ºi în România, de a-ºi alege
di rect reprezentanþii lor în Parlamentul Þãrii. Mai credem 
cã abordarea ºi soluþionarea pozitivã a problemei privind
anularea plãþii pentru obþinerea vizelor de intrare în Ro -
mânia pentru etnicii români din Ucraina va fi ºi ea salu -
tatã de întreaga noastrã comunitate. Sperãm cã va fi
abordatã ºi, în sfârºit, soluþionatã de asemenea ºi pro -
blema privind retrocedarea imobilelor cu destinaþie cul -
turalã ºi religioasã care aparþin minoritãþilor naþionale.
Spunând aceasta avem în vedere retrocedarea cãtre co -
munitatea româneascã din Cernãuþi a Palatului Cul tural
al Românilor, a Casei Naþionale a Românilor ºi a Inter -
natului gimnaziºtilor români, proprietãþi ale Societãþii
pentru Culturã ºi Literaturã Românã în Bucovina, do -
leanþã cu care autoritãþile ucrainene, inclusiv, domnul
preºedinte V. A. Iuºcenko este la curent. Or, noi le-am
înaintat la toate nivelurile, începând chiar de la Primul
Congres al Românilor din regiunea Cernãuþi, ce ºi-a
desfãºurat lucrãrile în ziua de 7 iunie 1992.

Cu cele mai alese sentimente de consideraþie ºi  de
speranþã  care sã nu fie dezminþitã de deciziile adoptate în
cadrul viitoarei întâlniri. Contãm pe bunãvoinþa Ex ce len -
þelor Voastre.

Dr. Ion POPESCU, Preºedinte al Consiliului Naþional al Uniunii Interregionale
„Comunitatea Româneascã din Ucraina”, deputat al poporului din Ucraina, 
membru al AP a Consiliului Europei
 
Vasile TÃRÂÞEANU, Preºedinte al Senatului Uniunii Interregionale „Co mu nitatea
Româneascã din Ucraina”,  deputat în Consiliul re gional Cernãuþi.

Aurica BOJESCU, Secretar responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea
Româneascã din Ucraina”, deputat în Consiliul re gional Cernãuþi.

11 februarie 2009,  oraº Cernãuþi 
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Drumul cel spinos

Vasile IOVDII, preºedintele Asociaþiei culturale 
„Ioan Mihalyi de Apºa” a românilor din Transcarpatia

cu sediul în Biserica Albã, Ucraina

Ca sã fie povestea aceasta înþeleasã de cititor
voi face o micã istorie a neamului nostru
românesc din dreapta Tisei, din Ma ra mu -

reºul istoric. Pe aceste meleaguri minunate din munþii
Carpaþi, la nordul Þãrii Româneºti, de mii de ani trãiesc
români, care pe parcursul istoric practic, niciodatã nu au
fost în componenþa statului român. În timpul de faþã,
douã treimi din Maramureºul istoric se aflã în com -
ponenþa statului ucrainean ºi numai o treime în com -
ponenþa României. Urmaºii dacilor liberi, care locuiesc
în aceastã parte a Ucrainei de mii de ani, au existat, ex istã
ºi vor exista ºi pe viitor. Noi, românii din aceastã zonã am 
trãit în componenþa Imperiului Austro-Ungar, pe urmã în
Cehoslovacia, din nou Ungaria, Uniunea Sovieticã ºi, din 
anul 1991, în componenþa Ucrainei independente.

Necãtând în care þarã am convieþuit, am ºtiut sã ne
apãrãm demnitatea de români, ºi cã suntem români ne-am 
mândrit tot timpul, pãstrându-ne tradiþiile, obiceiurile
strãmoºeºti, cu un cuvânt, tot ce este românesc. În timpul
de faþã, în cele ºapte comune româneºti, convieþuiesc
circa patru mii de români, având ºcoli cu predare în limba 
românã, biserici unde se roagã tot româneºte. Românii
din satele româneºti alcãtuiesc 98%, cu  excepþia co -
munei Slatina, unde mai trãiesc unguri ºi ucraineni dar
populaþia de bazã o alcãtuiesc românii.

Despre o mare comunitate româneascã din partea
dreaptã a Tisei (Ucraina, în regiunea transcarpaticã) va fi
vorba în acest articol. Despre istoria unui sat românesc,
mai bine zis despre denumirea pe care a avut-o la început, 
pe care au schimbat-o, ºi cu câtã greutate ºi-a întors
denumirea. Este vorba despre marea comunã româneascã
din Maramureº: Apºa de Jos, care nu prea demult a fost
cea mai mare comunã din aceastã zonã, din care acuma au 
apãrut patru comune. Merge vorba de actuala comunã
Apºa de Jos, Glubocii Potoc (Strâmtura), Topcina ºi o
comunã ucraineanã, Gruºevo (Peri) care pânã în anul
1947 a fost în componenþa Apºei de Jos. În toate comu -
nele mai sus amintite ex istã circa 22.000 de locuitori. 

Comuna Apºa de Jos, pânã nu demult, s-a numit
Dibrova. Din fericire, cu câþiva ani în urmã, comuna ºi-a
reîntors denumirea istoricã. Din fragedã copilãrie ºtiam
cã comuna noastrã s-a  numit Apºa de Jos, acest lucru eu
l-am aflat de la pãrinþii mei, care la vremea lor au fost unii 
din marii patrioþi ai locului. De mai multe ori fãcând ruta
în autobuz, la centrul raional sau în altã parte, prin anii
‘50-’60 ai veacului trecut se mai pomenea denumirea de
Apºa de Jos, dar, pe timp ce trecea, tot mai rar se auzea
acest cuvânt românesc, apãrea tot mai des denumirea de
Dibrova.

Nu puteam sã înþeleg eu atunci de ce satul va primi
o altã denumire, nu eram informaþi de nimeni de aºa ceva
ºi, pe timp ce trecea, denumirea de Apºa de Jos a fost datã
uitãrii.

Deseori, la noi în familie, în serile de iarnã lungi,
se strângea mai multã lume, veneau vecinii, prietenii de
familie ºi discutau multe probleme familiale ºi de alt
caracter, fiindcã tatãl meu, la vremea lui, a fost prizonier
de rãzboi, a stat mai multã vreme în lagãrele sovietice din
Ural, ºtia multe lucruri despre noul sistem care apãruse la
noi în sat dupã venirea sovieticilor. Noi, copiii din fa -
milie, fãrã sã vrem, auzeam mai multe discuþii dintre
bãrbaþii de la Apºa de Jos. Oamenii erau speriaþi, nu ºtiau
pe care drum sã o ia. În vremurile acelea, în comunã era
de acuma cooperativa agricolã, aºa-zisul colhoz. Mulþi
dintre cetãþenii satului n-au intrat în colhoz ºi aºteptau ce
va fi mai departe.

Deseori se discuta ºi problema schimbãrii de nu -
mirii satului din Apºa de Jos în Dibrova. Discutau bã -
trânii despre motivaþia schimbãrii ºi nici unul dintre ei nu
putea sã explice care a fost motivul, pur ºi simplu cuiva îi
venise în cap sã schimbe denumirea ºi aºa au ºi fãcut. Nu
putea sã înþeleagã populaþia din sat de ce i s-au fãcut aºa
probleme dupã evenimentele din 4 au gust 1947 care s-au
petrecut la Apºa de Jos - la acea datã a fost ucis primarul
comunei de atunci, Ivan Cernico, care a organizat primul
colhoz în satele din raionul nostru - ºi nici nu au îndrãznit
sã punã aºa întrebãri, le era teamã de tot. Cu evenimentul
tragic de atunci, în sat s-au petrecut lucruri neînþelese,
arestãri în masã, vinovaþii ºi nevinovaþii, populaþia de
rând au fost interogaþi luni întregi, pânã s-a terminat
procesul asupra acestui caz. Oamenii ºi-au vãzut de trea -
bã, erau speriaþi de moarte, fiindcã la puºcãrie au fost
trimiºi oamenii înstãriþi ºi de aceea au tãcut cu toþii. 

Au trecut anii, populaþia din sat s-a deprins cu noua 
denumire, Dibrova. Mai apãreau unele idei despre reîn -
toarcerea denumirii istorice a satului, dar erau tot mai
puþini activiºtii de acest gen. Oamenii mai în vârstã au
trecut în nemurire ºi de aceea noua gen eraþie nici nu ºtia cã
pe timpuri comuna s-a numit altfel, ºi nici nu-i interesa.

Începând cu anii ‘60-’70 în comunã începe sã
aparã inteligenþa lo calã, apar primii învãþãtori originari
din comunã (de obicei, în satele româneºti, cadrele di -
dactice erau venite din altã parte: Bucovina, Moldova).
Mulþi tineri ai acelor timpuri îºi continuau studiile în
diferite instituþii din Moldova, Ucraina ºi de obicei se
întorceau acasã. Apare intelectualitatea lo calã, persoane
devotate neamului din care au provenit.

Ideea de a reîntoarce denumirea istoricã a satului a
fost discutatã la unele din sesiile comunei, unde prin anii
‘80 primarul de atunci, Vasile Borca, a propus sã facem
acest pas, poate vom reuºi sã facem acest lucru. Printre
consilierii comunei de atunci eram ºi eu. Am fost naivi ºi
am luat chiar o hotãrâre de acest gen ºi toate documentele
le-am depus la sesia raionalã. Aici, în raion, am fost
stopaþi de cei de sus. Ne-au spus cã nu avem cu ce ne
ocupa: „dacã nu aveþi ocupaþii, o sã vã gãsim noi”. Cu un
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cuvânt, ne-au închis gura. Ne-au lãmurit cã lucrul acesta
nu este aºa de uºor de rezolvat, sunt multe probleme în
acest domeniu ºi ne-au sfãtuit sã închidem aceastã
chestiune. 

Noi, cei de la Apºa de Jos, am avut mulþi consãteni, 
neamuri, care din cauza sorþii au rãmas în România.
Deseori veneau la neamurile din Apºa de Jos ºi ziceau cã
au o mare dorinþã: sã se întoarcã în acea comunã cu
aceeaºi denumire din care au plecat. Cu nostalgie, acei
mari români ai comunei noastre, care trãiau în România,
ne spueau cuvinte pe care noi nu le puteam înþelege, ei ne
povesteau cã comuna noastrã a fost o comunã de oameni
înstãriþi, gazde, oameni devotaþi neamului românesc.

Au trecut în nemurire marii români de la noi din
comunã, care au trãit toatã viaþa lor activã în România,
dar nu au uitat de comuna lor na talã, de rãdãcinile lor de
la Apºa de Jos. Au trecut pragul vieþii lor fãrã sã vadã cã
marea comunã româneascã din partea dreaptã a Tisei ºi-a
reîntors denumirea istoricã: Apºa de Jos. Aceia au fost:
Vasile Moiº, medic de la Carei, Ti tus Botoº de la Cluj,
Dumitru Borca de la Sighet, Mihai Ma rina de la Cluj.

Au trecut anii, Ucraina a devenit in de pend entã, a
apãrut democraþia în ambele þãri vecine, viaþa so cialã a
luat-o pe altã cale. La primãria comunei a venit alt pri -
mar, un pa triot al neamului din care a provenit, Vasile
Ma rina. La o discuþie cu domnia sa (prin anii 2000, eu
fiind consilier la raion) am atins ºi problema denumirii
istorice a comunei în care noi locuim. Primarul de atunci
mi-a promis cã o sã se consulte cu oamenii justiþiei ºi cã
este de acord cat e goric cu aceastã prob lemã. Nu peste
mult timp, primarul de la Dibrova zice cã problema se
poate rezolva, dar vor fi multe probleme pe urmã. Dar
dacã vom începe jocul va trebui sã-l jucãm pânã la capãt.
I-am spus cã voi fi alãturi de el, orice s-ar întâmpla. A fost 
un început bun, fiindcã primarul era alãturi de oamenii
care s-au implicat în acest joc, aº zice eu, pol i tic.

La început nu am putut crede cât de greu o sã ne
fie. Credeam cã toþi deputaþii români din comunã, una -
nim, o sã fie de acord cu deciziile primarului, cu atât mai
mult cu cât este vorba despre comuna noastrã ºi cã pro -
blemele cu caracter lo cal vor trece foarte uºor, dar a -
marnic am greºit. Ca sã putem face referendumul lo cal
(numai cu ajutorul referendumului am putut face acest
lucru, fãrã de el nu se putea rezolva nimica) trebuia pusã
problema în cauzã la una din sesiile lo cale din comunã.

La o sesie lo calã din luna februarie 2000 s-a pus ºi
problema de a se face ref er en dum lo cal pentru reîn -
toarcerea denumirii istorice a comunei. Credeam cã a -
ceastã barierã va fi trecutã fãrã probleme, dar ºi de data
aceasta am greºit. Unii dintre deputaþii români de la acea
sesiune au fost pasivi intenþionat, sã fie deschiºi n-au vrut 
ºi de aceea s-au comportat aºa, fãrã nici un interes, ºi nu
au votat vrând sã se întrerupã sesia. Nu au votat nici
pentru ref er en dum, nici împotrivã, s-au abþinut. Alþii au
fost cat e goric împotriva petrecerii referendumului, aºa ca 
deputaþii locali Ion Ma rina ºi Mihai Fabriþii. Nu am putut
sã-l înþeleg pe acel român din comuna noastrã, pedagogul 
Ion Ma rina. În ce-l priveºte pe Mihai Fabriþii, nu-l prea
interesa istoria comunei ºi de aceea a fost împotriva
petrecerii referendumului fiindcã el este originar din alt
sat. Se prea poate cã îl rugase cineva sã procedeze aºa, ºi
aºa a fãcut. Cu douã voturi în plus, a fost susþinutã ideea

primarului ºi a celor care au fost pentru ref er en dum. Am
avut tot timpul un sprijin din partea deputatului raional de 
la Apºa de Jos, Vasile Vlad, a deputaþilor locali: Ion
Iovdii, Vasile Ma rina, Mihai Mihalþa, Vasile Negrea,
Vasile Borca, Ion Ma rina, Vasile Dan, Ana Dan,
Gheorghe Pascu ºi mulþi alþii. Referendumul lo cal a avut
loc pe data de 16 aprilie 2000, deodatã cu referendumul
naþional organizat atunci. În to tal, la cele trei sectoare de
alegeri din comunã, au participat la vot 4.630 de ale -
gãtori, dintre care, pentru revenirea la denumirea istoricã
au votat 2.439 (52,64%), împotrivã 1.850 (39,9%), ne -
valabile 341 (7,5%).

La primãria comunei, secþia 573, au luat parte la
vot 2.299 de alegãtori. Pentru revenirea la denumirea
istoricã au votat 1.579 alegãtori (68,8%), împotrivã 472
(20,5%), nevalabile 248 (10,7%). La secþia 574, de la
ªcoala de gradul I-III, au participat la alegeri 1.840 de
alegãtori, au spus „da” 614 (33,6%), „nu” 1.172 (63,3%), 
nevalabile 54 (3,1%). La ul tima secþie, 575, de la ªcoala
de gradul I-II, de la Podiºor, au votat 489 alegãtori, au
spus „da” 246 (51,3%), „nu” 206 (42,1%), nevalabile 37
(7,6%).

Este de la sine înþeles cã s-a câºtigat la primãria
comunei, sectorul 573 cu procentajul de 68,8%, am
pierdut la ºcoalã, sectorul 574, cu procentajul de „nu”
63,3% ºi un mic avantaj l-am avut la ºcoala de la Podiºor
51,3%.

Multã bãtaie de cap a avut preºedintele comisiei
electorale, domnul Vasile Zmãcalã, care s-a purtat foarte
corect cu toate însãrcinãrile care i s-au dat. ªi de data
aceasta, învãþãtorii de la ªcoala medie din comunã de
gradul I-III au fost inerþi în problema referendumului,
aici s-a pierdut cat e goric, cele mai multe persoane au
votat împotriva reîntoarcerii la denumirea istoricã. Aici,
preºedintele comisiei electorale a fost învãþãtorul Ionaºi
Futur, ºef-ad junct Iurie Vlad, tot învãþãtor de la ºcoalã.

Un lucru bun se poate spune despre comisia de la
primãria comunei, care practic a fãcut posibilã reîn toar -
cerea denumirii istorice. Preºedintele comisiei electorale
la primãrie, a fost medicul-ºef de la spitalul de sec tor
Vasile Ma rina, ºef-ad junct Vasile Codre.

Mulþi adepþi „antireferendum” au rãmas uimiþi cã
cei care s-au luptat pentru acest lucru au câºtigat. Nu pot
fi uitate aºa persoane din comunã ca Ion ºi Vasile (Pã -
sãriuc), Ion Vlad (Pãrasca), învãþãtor de istorie din co -
munã, Dumitru De mean ºi mulþi alþii, care nici pânã acum 
nu s-au putut liniºti, dupã tot ce s-a petrecut la noi în
comunã. Chiar ºi acum mai continuã cam pania „anti -
denumire”, cineva le mai suflã ce sã facã, mãcar cã au
trecut mai mult de 4 ani de zile de când comuna noastrã
s-a reîntors la vechea ei denumire.

Cu greu, maratonul de la Apºa de Jos a luat sfârºit.
Aºa am crezut noi cei care am fost pentru reîntoarcerea
denumirii istorice, ºi din nou am greºit amarnic. Primarul
comunei, domnul Vasile Ma rina, sufletul acestui eve -
niment istoric, care mi-a promis cã nu va ceda pânã la
capãt, la unele din sesiile lo cale pune problema de a
consolida rezultatele referendumului. 

Mai mult de trei ore a þinut sesia lo calã din co -
munã. Primarul a trebuit sã lãmureascã faptul cã acest
ref er en dum este un act pol i tic, cã poporul a hotãrât cu ce
denumire de comunã vrea sã trãiascã mai departe, cã
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deputaþii sunt obligaþi sã întãreascã rezultatele refe ren -
dumului lo cal, în caz contrar nu putem depune do cu -
mentele la sesia raionalã, pe urmã la sesia re gionalã ºi,
numai dupã ce va trece ºi sesia Radei Supreme a
Ucrainei, vom putea vedea rezultatul. Dupã trei ore de
dezbateri, problema pusã în cauzã s-a supus la vot. Din
nou persoanele mai sus amintite, care nu au susþinut ideea 
referendumului, au votat împotrivã, unul dintre deputaþi
s-a abþinut ºi nu a votat deloc, este vorba de Alexandru
Borca, secretarul primãriei de atunci.

Primarul a respirat uºurat când s-a luat hotãrârea cã
se recunoaºte rezultatul referendumului ºi cã pachetul de
documente va trebui depus la sesia re gionalã. ªi aici
ne-am întâlnit cu multe formalitãþi cu caracter lo cal.
Cineva dintre adepþii împotrivirii ºi-a pus cuvântul
pentru a încurca desfãºurarea evenimentelor. De mai
multe ori ni s-au cerut documente suplimentare aºa ca
paºaportul comunei, starea eco nomicã ºi multe altele, dar 
primarul, fiind un om ambiþios, le-a fãcut pe toate. De
mai multe ori, la sesia raionalã, s-a tot amânat problema
referendumului, dar, pânã la urmã, problema noastrã s-a
discutat foarte amãnunþit. Preºedintele Radei raionale,
Vasile Cusilca, pânã la urmã, a supus problema la vot.
Acest eveniment a avut loc pe data 20 decembrie 2000.

ªi de data aceasta am trecut cu greu, de mai multe
ori am ieºit înaintea deputaþilor, fiindcã în timpul acela
eram consilier raional iar, cei 76 de consilieri au luat
parte la vot. S-a votat unanim, cu o micã excepþie, un
deputat de origine românã nu a luat parte la vot, s-a
abþinut. Mai mare le-a fost mirarea ucrainenilor când au
vãzut cã un deputat român a luat o aºa decizie, merge
vorba de Gheor ghe Guzo – deputat de Topcina.

ªi acum îmi este greu sã-l înþeleg pe acest om, cum
se socoteºte el personalitate de origine românã, când
alegãtorii i-au încredinþat mandatul de consilier raional,
dar el este un antiromân. Bunul Dumnezeu sã-l pedep -
seascã aºa cum ºtie el, noi cei muritori trecem ºi peste
aceste evenimente.

Aº vrea sã le aduc mulþumiri deputaþilor români
din satele româneºti, care au fost alãturi de mine la acest
mo ment istoric, oameni adevãraþi, devotaþi ro mâ nis mu -
lui, cu un suflet mare de român, aºa ca Mihai Opriº ºi
Vasile Cerbanic de la Slatina, Dumitru Olaru ºi Vasile
Buga de la Glubocii Potoc (Strâmtura), Vasile Ofrim de
la Topcina ºi, nu în ultimul rând, Vasile Vlad de la Apºa
de Jos, care a fost alãturi de mine tot timpul. Bravo acelor
români de suflet! Vor trece ani pânã cineva din altã
gen eraþie va analiza evenimentele care au avut loc acum.
Aº face o mare greºealã dacã nu ar fi amintiþi ºi deputaþii
ucraineni care ºi-au pus votul pentru a hotãrî problema
noastrã, mulþumiri tuturor ºi în primul rând domnului
preºedinte al Radei raionale Vasile Cusilca, ºefului-ad -
junct al Radei, Vasile Gasineti, deputaþilor raionali ca
Nicolae Biguneti din Dubove, Stepan Bedeveliscii din
Nereºniþa, Ivan Pereganea ºi Ivan Brânzeanic din
Bilovarti, Ivan Cailo ºi Vasile Olea din Tiacevo, Vasile
Iusip ºi Petro Podvici din Ruscoe Pole, Mihai Orsag. Ei
ne-au înþeles pe noi românii ºi cu toþii ne-au susþinut ºi de
aceea le rãmânem recunoscãtori.

Documentele necesare pentru a trece bariera re -
gionalã au fost depuse la centrul raional Tiacevo ºi noi
am crezut la început cã nu peste mult timp vor fi date la

regiune ºi pe urmã la Kiev, dar ºi de data aceasta am
greºit. Per sonal, de mai multe ori intrasem pe la Rada
raionalã, amintindu-le cã ar fi bine ca problema noastrã, a 
românilor, sã aibã continuare, dar am primit numai pro -
misiuni. Mandatul meu ca deputat raional a expirat în
primãvara anului 2002, când am participat la balotaj ca
deputat re gional, dar nu am reuºit sã trec bariera. N-am
mai prea intrat la Rada raionalã dupã aceea, fiindcã n-am
avut mo tive. În unele dintre întâlnirile mele cu primarul
comunei ºi prietenul meu din copilãrie, Vasile Ma rina,
ne-am pus întrebarea ce mai facem cu referendumul,
fiindcã unii sceptici au început sã-ºi batã joc de noi, mai
ales cei erau veniþi în sat ºi adepþii lor. Împreunã cu
primarul luasem o hotãrâre fermã de a con tinua ma -
ratonul, fiindcã nu am început acest lucru ca sã-l dãm
uitãrii. Nu am rãmas decât noi doi, aº zice eu, cei mai
înflãcãraþi adepþi ai reîntoarcerii denumirii istorice a co -
munei noastre ºi documentele pe care le pregãtise pri -
mãria comunei ºi atât. Alþii au votat ºi s-au dus.

În februarie 2003, am intrat la Rada raionalã ºi am
stat de vorbã cu domnul preºedinte Vasile Cusilca, res -
ponsabilul cu aceastã prob lemã ºi cu pregãtirea docu -
mentelor pentru Rada re gionalã, ca referendumul sã aibã
continuare. Am primit din nou promisiuni cã toate lu -
crurile se vor rezolva în urmãtoarea sãptãmânã. Dar de
data aceasta i-am pregãtit ºi o micã scrisoare, adresatã
preºedintelui Comitetului de Stat al minoritãþilor de la
Kiev, domnului Ghenadie Moscali, preºedintelui admi -
nistraþiei raionale Ivan Rezac, preºedintelui comitetului
re gional al minoritãþilor Mihailo Cerepania, preºe din -
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telui administraþiei raionale Ivan Gusar ºi preºedintelui
Radei raionale Vasile Cusilca ºi i-am spus cã, dacã pe
parcursul acelei sãptãmâni problema referendumului nu
va avea miºcare înainte, scrisoarea va fi trimisã la in -
stanþele mai sus amintite. Aºa a fost, preºedintele Radei
raionale nu luase nici o mãsurã ca problema românilor de
la Dibrova sã-ºi gãseascã rezolvare.

O adresare serioasã a fost fãcutã la 17 februarie
2003, în numele  Asociaþiei românilor din dreapta Tisei
„Ioan Mihalyi de Apºa”, cãtre persoanele mai sus amin -
tite. Cu un cuvânt pe scurt s-a pus pe hârtie problema
referendumului ºi, totodatã, s-a subliniat cã multe co -
mune ungureºti de la noi din regiune ºi-au reîntors de -
numirile istorice, numai noi românii nu putem face acest
lucru. Dupã zece zile de la trimiterea scrisorilor, s-a în -
ceput lucrul în aceastã direcþie. ªeful Radei raionale,
Vasile Cusilca, a trimis o echipã de specialiºti res pon -
sabili cu demersurile referendumului. În prima zi de
activitate la Dibrova au fost primiþi foarte aspru, practic
ei nu s-au aºteptat la o aºa primire, li s-a re proºat de ce
veniserã aºa de târziu, ce au crezut ei, cã lucrul acesta va
fi dat uitãrii? Se ºtia cã nu au avut nici un interes în a lua
mãsuri con crete, au crezut cã nu se va finaliza nimic din
tot ce a fost început, dar de data acesta au greºit ºi peste
3-5 zile documentele necesare au fost pregãtite, con form
legilor de stat. Parcã totul a fost pus pe roate, dar pânã la
urmã cei de la regiune au mai cerut o adeverinþã oficialã,
de la arhiva de stat, ºi anume cã comuna Dibrova înainte
s-a numit Apºa de Jos.

De data aceasta, în maratonul nostru s-a implicat ºi 
preºedintele Uniunii regionale „Dacia”, Ion M. Botoº,
care, împreunã cu primarul Vasile Ma rina, s-au adresat
oficial la arhiva de la Beregovo, dar din pãcate nu au
primit nici o adeverinþã, fiindcã arhiva de stat se aflã la
Ujgorod ºi nu peste mult timp au primit ºi acea ade -
verinþã, pe data de 15 septembrie 2002, nr. 1391, unde
scrie cã „con form Hotãrârii Sovietului Suprem al Re -
publicii Socialiste Ucrainene, din 25 iunie 1946, comuna
Apºa de Jos se va numi Dibrova”. Aici cu toþii am fost
ºocaþi. De câte ori  nu ne-am adresat noi la organele de
stat sã aflãm când ne-au schimbat denumirea satului ºi
care a fost motivul, nimeni nu a ºtiut de aºa ceva, pur ºi
simplu totul a fost ascuns, sã nu ºtim adevãrul adevãrat.

Fiindcã alãturi de noi a fost ºi Ion Botoº ºi fiecare
dintre noi ºtia ce vrem sã facem, de data aceasta ne-a fost
puþin mai uºor. Dupã ce toate documentele necesare au
fost gata, ele au fost transmise la Rada re gionalã. Sesia
re gionalã a avut loc pe data de 20 iunie 2003 ºi hotãrârea
sesiei nr. 212 a fost pozitivã. S-a adoptat hotãrârea refe -
rendumului din 16 aprilie 2000, de la Dibrova. ªtiam cã
hotãrârea Radei Su preme va fi pozitivã, dar aºteptarea a
fost încordatã, fiindcã cei nemulþumiþi activau mai de -
parte, fãrã sã ºtie cã deja era prea târziu. La Rada Su -
premã lucrurile au mers mai uºor. Hotãrârea Radei Su -
preme din 5 februarie 2004 nr. 301 a fost „de reîntoarcere
a satului Dibrova, raionul Tiacevo, regiunea Trans car -
patia la denumirea Apºa de Jos.” Aceastã hotãrâre a fost
iscãlitã de preºedintele Radei Su preme a Ucrainei, dom -
nul Vladi mir Litvin.

Activiºtii reîntoarcerii denumirii istorice a marelui 
sat românesc s-au bucurat nespus de mult, dar, din pã -
cate, nu erau prea mulþi la numãr. Vestea aceasta am

primit-o prin telefon de la un prieten din oraºul Tiacevo,
fostul primar al oraºului, Nicolae Bedei, care ºtia cã pe
viitor fosta comunã Dibrova se va numi Apºa de Jos.
M-am bucurat nespus de mult, totodatã fiind mândru de
mine ºi de ceilalþi activiºti, cã nu am luptat degeaba ºi cã,
pânã la urmã, totul s-a terminat, maratonul a luat sfârºit.

Ne-am întâlnit, nu prea mulþi, ºi am omagiat acest
mo ment istoric, dar aº vrea sã accentuez: nu prea mulþi
români din sat s-au bucurat de acest lucru. Dupã toate
acestea, au început bãtãliile. Cei care au fost împotriva
denumirii istorice nu au crezut aºa ceva ºi au început sã
facã fel de fel de probleme în grosul populaþiei: cã se vor
schimba paºapoartele, buletinele militare, proiectele ca -
selor ºi multe alte lucruri de acest gen. Degeaba de mai
multe ori pe paginile ziarului raional Drujba în limba
ucraineanã ºi în cel român Maramureºenii am lãmurit
cum stau lucrurile, cam pania împotriva denumirii co -
munei ºi-a luat zborul.

Cel mai greu le-a fost când s-a schimbat tab la de la
intrarea în comunã, unde, în loc de Dibrova era scris Apºa 
de Jos, în limba ucraineanã ºi românã. Puþini adepþi au
fost la acest act istoric ºi nu prea mult a stat tab la cu
denumirea Apºa de Jos, fiindcã „patrioþii”, în una din
nopþile târzii, au mânjit tab la ºi nu se putea vedea nimica.
Cineva intenþionat a scris Dibrova, ºi, din pãcate, aceastã
murdãrie a stat mai mult timp pe ºoseaua prin ci palã a þãrii 
noastre, pânã a intervenit primarul ºi a scos-o de acolo. ªi 
a doua oarã, dupã ce a fost pusã tab la, a fost murdãritã cu
vopsea ca sã nu se vadã denumirea comunei.

Organele de stat nu au luat nici o mãsurã ca vino -
vaþii de van dal ism, aº zice eu, sã fie pedepsiþi ºi traºi la
rãspundere. Nici pânã acum, la intrarea în comunã din
partea centrului raional nu este tablã de indicare a denu -
mirii. Teama cã din nou va fi mânjitã pune conducerea
satului la tânguialã.

Mulþi adepþi ai vechii denumiri, ºi acum, dupã mai
mult de 4 ani, mai încearcã sã strângã diferite iscãlituri de 
la cetãþenii comunei, dar, din fericire tot mai puþini sunt
cei care ar dori sã se reîntoarcã denumirea satului la
Dibrova. Printre „eroii” comunei pot fi amintiþi Ion Vlad
– învãþãtor de istorie, el probabil este principalul „erou”
care îi sfãtuise ºi pe alþi activiºti, Ion ºi Vasile Dan,
Gheorghe Ma rina, Vasile Selever ºi alþii. Probabil cã s-au 
liniºtit vãzând cã nu s-a schimbat nimica, nici paºa -
poartele, nici buletinele militare, cu un cuvânt viaþa trece
înainte, fãrã sã se ob serve reîntoarcerea denumirii isto -
rice a comunei.

Slavã Domnului, toate au trecut! Cea mai mare
bãtaie de cap a avut-o primarul de atunci, Vasile Ma rina,
parcã simþise cã nu va fi re ales primar pe urmãtorul
termen ºi domnia sa a fãcut tot posibilul ca sã vadã
comuna noastrã numindu-se Apºa de Jos, aºa cum au
ºtiut-o strãmoºii noºtri – o comunã de oameni liberi,
harnici, gospodari. A dovedit sã schimbe totul, începând
de la ºtampilã, alte documente financiare, a intrat la toate
organele de stat unde era nevoie de schimbãri de acest
gen. Deseori mi se plângea cã i se pun piedici la unele
organizaþii, cei mai mulþi îi re proºau zicând: „aºa vã
trebuie”. Peste tot, practic, au fost puse piedici, numai
Vasile Ma rina ºtie cum le-a ocolit pânã la urmã. Meritul
este al lui. Noi, cei de pe lângã el, numai l-am ajutat, în
limita posibilitãþilor noastre. El a fãcut totul, bravo lui, în
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primul rând, ºi apoi celorlalþi! Dacã el, de la început de
drum s-ar fi împotrivit, nu am fi primit nimic din acest
lucru. Este un pa triot adevãrat al neamului românesc.

Mulþi, acum, dupã ce s-au limpezit apele, stau ºi
analizeazã lucrurile, dar cei care au rezolvat aceastã
prob lemã sunt daþi uitãrii. Nu este prea bine când, în
unele cãrþi, apar alte persoane care meritul cel mai mare
ºi-l pun lor. Pãcat de aºa persoane, care se folosesc de
rodul muncii altora. 

Din partea consulatului român nu am primit nici un 
sprijin spunându-ni-se cã: „aceasta este problema voas -
trã”. Aºa ºi este, dar o gramotã de excelenþã din partea
consulatului ar fi putut fi înmânatã ºi fostului primar de la 
Apºa de Jos, pentru pãstrarea românismului din zona
noastrã. Au primit alþii, care nu au nimic cu românismul,
chiar din contrã, încep a-l distruge.

Pe parcursul acestei lupte nu a scris nimeni nici
un articol despre tot ce s-a petrecut, au apãrut numai
cele scrise de mine în ziarul Drujba, din 16 martie 2000,
nr. 20, unde se aminteºte cã în paralel cu referendumul
pe þarã, la Apºa de Jos va avea loc referendumul lo cal.
S-a mai scris ºi în ziarul românesc Maramureºenii nr.
21-22, din 13 au gust 2004. Dupã ce totul s-a terminat,
au scris ºi alþii.

Comuna în care locuiesc cei mai mulþi români din
partea dreaptã a Tisei poartã denumirea de Apºa de Jos de 
mii de ani, documentar este menþionatã din 25 noiembrie
1387 (Diplomele maramureºene de Ioan Mihalyi de
Apºa). Cu denumirea de Dibrova, a existat documentar
din 25 iunie 1946 pânã la 5 februarie 2004, adicã 57 de
ani, 7 luni ºi 11 zile. Vor trece anii pânã când va intra în
vocabularul oamenilor denumirea care a fost de mii de
ani, dar care, pe un timp oarecare, a fost datã uitãrii. Gen e -
raþia tânãrã nu mai ºtie cum s-a numit comuna noastrã
mai înainte, ºi tot mai puþini au rãmas în viaþã care au ºtiut 
de denumirea veche a comunei. ªi acum unii oameni din
sat care s-au nãscut prin anii ‘40-’50 îºi pun întrebarea cã
dacã, în timpul când s-au nãscut ei, satul s-a numit Apºa
de Jos, atunci de ce în paºapoartele pe care le au nu scrie
locul naºterii Apºa de Jos, dar scrie Dibrova. Nu este nici
pânã acum clar, care a fost scopul schimbãrii denumirii
satului. Ce are denumirea de Dibrova cu românismul în
gen eral? Este un nume de familie ucraineanã.

Stând de vorbã cu mai mulþi bãtrâni, de la mine din
comunã care mai trãiesc ºi acum, „de ce le-au schimbat

denumirea?”, îmi rãspund cã nu ºtiu nimic. Nu încerca
nimeni sã punã asemenea întrebãri, mai ales dupã eve -
nimentele din 4 au gust 1947, fiecare risca sã fie dus la
puºcãrie dupã. Puþini dintre cei care mai trãiesc recunosc
lucrul acesta, ºi unii zic cã sunt bucuroºi cã s-au nãscut în
Apºa de Jos ºi tot în Apºa de Jos vor muri.

Aº face o mare greºealã sã nu amintesc acele per -
soane care au contribuit la acest act pol i tic, în primul rând 
primarul de atunci, domnul Vasile Ma rina – un român
adevãrat, pa triot al neamului românesc, un prieten de
nãdejde, practic meritele cele mai mari sunt ale lui, el a
dus greutatea cea mai mare. Sã nu uitãm de preºedintele
comisiei electorale din comunã, Vasile Zmãcalã, loc -
þiitorul Mihai Ma rina (Susigu), Vasile Ma rina, Vasile
Codre ºi nu în ultimul rând pe cei care au venit la vot ºi au
votat pentru reîntoarcere. Este greu de spus cum stau
lucrurile, se prevede cã am fãcut un lucru minunat. L-am
fãcut pentru noi, cei care trãim în acest sat, noi ne-am
hotãrât în care denumire de sat vrem sã trãim mai departe.

Cred cã vor trece anii, dupã noi vor veni alte gen e -
raþii, ºi cândva, cineva va analiza mai detailat ce s-a
petrecut la noi în sat. Numai într-o þarã dem o craticã se
pot face asemenea lucruri, guvernul ucrainean ne-a
permis, în limita legilor de stat, sã procedãm aºa cum am
procedat. Niciodatã nu ne puteam întoarce la denumirea
istoricã a satului nostru dacã nu existau aceste legi. Dacã
mai treceau vreo 10-20 de ani, denumirea de Apºa de Jos
era definitiv datã uitãrii ºi niciodatã noi nu mai ºtiam de
unde suntem. Eram pe aceste locuri ca niºte venetici ºi
anume din 1946, ceea ce nu este adevãrat. Cineva vrut sã
ºteargã denumirea satului, s-a primit cum s-a primit.
Putem fi cu toþii mulþumiþi de ce avem. Fiecare dintre noi
are dreptul sã-ºi punã problemele cum hotãrãºte el, dar nu 
trebuie uitat: con form legilor de stat, ºi atât.

Despre apºenii de la Apºa de Jos pot sã spun cã
sunt oameni harnici, stãpâni, gospodari ºi sunt convins cã
va veni timpul ºi persoane care au fost împotriva reîn -
toarcerii denumirii istorice a satului le va fi ruºine de ce
au fãcut.

Sã nu uitãm cã suntem românii din România Micã,
urmaºii dacilor liberi, aºa am fost, aºa suntem ºi aºa vom
fi ºi mai departe. Din aceste locuri nu vom dispãrea ca
români niciodatã, nouã ne place cum suntem. Lucrul care
s-a fãcut dovedeºte încã odatã cine suntem. Aºa sã ne
ajute bunul Dumnezeu ºi mai departe!
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Mesaje din Bucovina
fragmente din comunicatele Secretariatului executiv al Uniunii Interregionale

„Comunitatea Românescã din Ucraina” 

din corespondenþa trimisã de
Centrul Bucovinean In de pend ent de Cercetãri Actuale, Cernãuþi

Românii nord-bucovineni aduc omagiu ar ca -
ºilor Sfântului ªtefan cel Mare cãzuþi în apãrarea
Neamului ºi Credinþei strãmoºeºti  în Codrii Cos -
minului

La iniþiativa Uniunii Interregionale „Comunitatea
Românescã din Ucraina”, dupã tradiþie,  luni de Paºti,
lângã stejarul sec u lar din Codrii Cosminului, românii
nord-bucovineni au adus un omagiu arcaºilor Sfântului
ªtefan cel Mare cãzuþi în apãrarea Neamului ºi Credinþei
strãmoºeºti. 

Slujba de pomenire a fost oficiatã de cãtre pro -
toiereul Ioan Gorda, protopopul de Hliboca / Adâncata,
asistat de pãrintele Pavel de Pasat ºi Corul pop u lar „Dra -
goº Vodã”. 

Satul Corceºti din nordul Bucovinei a împlinit
355 de ani de la prima atestare istoricã

Acest sat pitoresc din raionul Hliboca regiunea
Cernãuþi, astãzi cu populaþie preponderent româneascã ºi
ucraineanã, a sãrbãtorit odatã cu Sfintele Paºte 355 de ani 
de existenþã. 

Deoarece directorul ºcolii ucrainene din sat (în
care limba românã nici nu se studiazã ºi doar biserica
rãmâne fi delã limbii române) a refuzat participarea cor -
pului di dac tic ºi a elevilor din ºcoala lo calã la pregãtirea
acestei man i festãri, în ajutorul sãtenilor au venit artiºtii
amatori din partea Filialei Uniunii Interregionale „Co -
munitatea Româneascã din Ucraina” din satul vecin Pã -
trãuþii de Jos, care au adus un spectacol de muzicã ºi
dansuri populare româneºti, ce a fost adânc apreciat de
locuitorii satului Corceºti. Spectatorii plini de emoþii
sufleteºti au admirat dansurile ansamblului „Mugurelul”
(conducãtori artistici – Natalia Clioþ ºi Ion Costinean),
cântecele soliºtilor ºi mãiestria orchestrei „Rapsozii din
Carpaþi” (dirijor – Ilie Schipor) de pe lângã Casa de
culturã din Pãtrãuþii de Jos, di rec tor - Larisa Chedic-
 Popescu. 

Românii ortodocºi din Bucovina – adunaþi la
Mãnãstirea Leorda din Pãtrãuþii de Sus (Storojineþ)
de sãrbãtoarea Sfintelor Femei Mironosiþe

La 3 mai 2009, cu ocazia sãrbãtorii Hramului Mã -
nãstirii de maici în ziua Sfintelor Femei Mironosiþe, la
Leorda, comuna Pãtrãuþii de Sus, raionul Storojineþ în
nordul Bucovinei (Ucraina) s-au adunat zeci de mii de
români creºtini de pe Valea Siretului pentru ca împreunã
cu un sobor de peste 30 de preoþi, în frunte cu Înalt
Preasfinþitul Mitropolit al Cernãuþului ºi Bucovinei Onu -
frie, asistaþi de cãtre Pãrintele Protopop de Storojineþ
Vasile Covalciuc ºi Precuviosul Stareþ Melchisedec de la
Mãnãstirea Putna (sudul Bucovinei), sã se roage în limba
maternã Bunului Dumnezeu pentru pace, prosperitate ºi
liniºte sufleteascã.

Ca întotdeauna, alãturi de credincioºi, ctitori ºi
sponsori, la manifestarea Sufletului Românesc din Bu -
covina au participat reprezentanþii Uniunii Interregionale 
„Comunitatea Româneascã din Ucraina” – Ilie Costi nean,
Aurica Bojescu, Gheorghe Pojoga, Petru Posteucã etc.

În faþa creºtinilor a vorbit Deputatul poporului din
Ucraina, Preºedintele Uniunii Interregionale „Co mu nita -
tea Româneascã din Ucraina”, Dr. Ion Popescu, reîntors
cu aceastã ocazie de la Sesiunea Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei din Strasbourg. Alãturi de cuvintele
pline de evlavie, preºedintele Comunitãþii românilor din
Ucraina a dãruit Mãnãstirii un set de carte religioasã.
Adresându-se mirenilor Ion Popescu, printre altele, a
menþionat: „De mare Dar s-au învrednicit Femeile Miro -
nosiþe, lor li s-a arãtat mai întâi Iisus Hristos Înviat din
morþi. Singure Femeile s-au þinut pe urmele Domnului cu
statornicie pânã la sfârºit. ªi li s-a dat o apostolie sã
vesteascã ne-ncetat pe Iisus cel Viu ºi Înviat.

Iar Maicile de la aceastã Mãnãstire urmeazã pilda
Femeilor Mironosiþe, prin rugãciunea neîntreruptã ºi via -
þa  lor în statornicie ºi credinþã aratã mãrturii adevãrate
ale Femeilor Mironosiþe.

Cu umilinþã ne rugãm ºi noi ca împreunã cu Nea -
mul Nostru sã fim cu toþii în paza Bunului Dumnezeu.
Pentru cã: Hristos a Înviat!”

Un nou paraclis ortodox în zona româneascã de
pe Valea Siretului

În ajunul Sãrbãtorii Sfântului Gheorghe, în co -
muna româneascã Cupca, datoritã eforturilor enoriaºului
Vasile Bicer, originar din aceastã vatrã româneascã de pe
Valea Siretului, un sobor de preoþi, în frunte cu Pro -
topopul de Hliboca, Ioan Gorda ºi Vasile Cuciureanu,
parohul bisericii din sat, a sfinþit paraclisul Sf. Gheorghe.

La sãrbãtoare au participat câteva sute de cupceni
ºi oaspeþi din satele vecine. În faþa credincioºilor români
a vorbit ºi dr. Ion Popescu, Deputatul poporului din
Ucraina, Preºedintele Uniunii Interregionale „Co mu ni -
tatea Româneascã din Ucraina”. 

Deputatul român a menþionat „cã atâta timp cât ne
cinstim pãrinþii ºi ridicãm paraclise, biserici ºi mãnãstiri
– atâta timp ne vom considera stãpâni ai acestui pãmânt”.
Înmânând ctitorului Vasile Bicer primul volum al cãrþii
„Românii din Ucraina”, Ion Popescu ºi-a expus ideea cã
în volumul II deja vor apãrea ºi imaginile monumentelor
ce atestã prezenþa noastrã în nordul Bucovinei, iar printre
cele din Cupca va figura ºi Paraclisul „Sf. Gheorghe”. 

Tânãra in ter pretã româncã Cristina Ursulean
din Crasna îºi cheamã prietenii din întreaga Bucovinã

Palatul culturilor naþionalitãþilor din raionul Sto -
rojineþ pentru a cincea oarã a organizat o searã consacratã
tinerelor talente din raionul Storojineþ. Pe 3 mai a. c., de
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aceastã ocazie a profitat ºi tânãra in ter pretã Cristina Ur -
sulean din Crasna (cea mai mare comunã româneascã din
Bucovina). La concertul de galã au sosit cei mai talentaþi
interpreþi de muzicã de estradã ºi pop u larã din întreaga
regiune Cernãuþi.

Laureatã a mai multor premii naþionale ºi inter -
naþionale, Cristina Ursulean, nu o datã a reprezentat, la
diferite festivaluri de cântece populare româneºti, Co -
munitatea Românescã din Ucraina. Spectacolul a fost
posibil, nu în ultimul rând, datoritã ºefului administraþiei
raionale Nicolae Carliciuc, inimosului român Petru Da -
vid, primarului Crasnei Ovidiu Mitric etc.

Simpozionul din Târgoviºte: noi relaþii cu ro -
mânii din Ucraina

Pentru prima datã reprezentanþii Uniunii Inter re -
gionale „Comunitatea Româneasca din Ucraina” au fost
invitaþi de cãtre Inspectoratul ªcolar Dâmboviþa la Sim -
pozionul de la 9 mai a.c. 

Fiind deja la a V-a ediþie simpozionul „Creativitate 
ºi inovare – prem ise ale dezvoltãrii durabile”  a adunat la
Târgoviºte, la Teatrul „Bulandra”, sute de cadre didactice 
din mai multe judeþe din România. 

„Profitãm ºi noi, românii din Ucraina, de posi -
bilitatea de a cunoaºte experienþa profesorilor ºi învã -
þãtorilor din România ºi totodatã de a o transmite în
ºcolile româneºti din Ucraina împreunã cu materialele
didactice oferite la aceastã manifestare: cãrþi, CD-uri,
reviste pentru copii, pãrinþi ºi profesori”, a  vorbit în plen
doamna Aurica Bojescu, secretar responsabil al UI
„Comunitatea Româneascã din Ucraina”. „De foarte mult 
timp în ºcolile noastre se simte lipsa în limba maternã
românã a materialelor didactice, metodicii predãrii disci -
plinelor ºcolare la fel ca ºi a unei instituþii de învãþãmânt
su pe rior pentru pregãtirea cadrelor didactice pentru ºco -
lile cu limba românã de predare din Ucraina. Ne bucurãm
cã la universitatea din Ujgorod  a fost deschisã o facultate 
cu mai multe specialitãþi de pregãtire a profesorilor
pentru ºcolile cu limba maghiarã de predare din Ucraina.
ªi noi dorim sã avem aceasta posibilitate la Cernãuþi,
pentru ca suntem, nu meric, dupã ucraineni ºi ruºi, a treia
etnie din Ucraina. Profesorii noºtri sunt la fel creativi ºi
inovatori, elevii din ºcolile româneºti au succese fru -
moase la olimpiadele ºcolare nu numai la nivel lo cal ci ºi
la cel re gional ºi cen tral. Ne mândrim cu ei ºi cu dascãlii
lor. Pãcat cã astãzi pãstrarea învãþãmântului în limba
românã este o luptã în care nu toþi rezistã.”

Im por tant eveniment în viaþa cul turalã a sud -
basarabenilor: Ansamblul „Dor Basarabean” al Ca -
sei de culturã din satul Utconosovca, raionul Izmail,
regiunea Odesa, Ucraina, a împlinit 15 ani de activitate.

Duminicã, 12 iulie, Casa de culturã din oraºul
Izmail era arhiplinã. La spectacolul oferit cu acest prilej,
ansamblul „Dor Basarabean” a adunat ºi reprezentanþi
din toate regiunile, unde locuiesc com pact românii:
Trans carpatia, Cernãuþi, Odesa, Crimeea ºi Kiev. Cu
acest prilej, delegaþia Uniunii Interregionale „Co -
munitatea Româneascã din Ucraina”, condusã de dr. Ion
Popescu, preºedinte ºi deputat în Parlamentul Ucrainei a

felicitat ansamblul „Dor Basarabean” ºi a înmânat o di -
plo mã pentru merite deosebite în pãstrarea limbii, tra -
diþiilor, în popularizarea valorilor culturale ale neamului
românesc. Iar cãrþile ºi arborele genealogic al domni -
torilor Þãrii Româneºti ºi Þãrii Moldovei, oferite cadou
organizatorilor – Asociaþiei „Basarabia”, preºedinte Anatol
Popescu, i-au bucurat pe copii, cã au ce studia ºi ce cunoaºte. 

Pe toþi  spectatorii i-a impresionat nivelul ar tis tic al 
copiilor. Dansurile, cântecele ºi melodiile cu foc, atât cât
ºi mãiestria conducãtorilor Viorel Popescu ºi Gheorghe
Andrieº au fost apreciate cu aplauze furtunoase. Pe merit
sala ridicatã în picioare la finalul acestui spectacol a
scandat „Bravo!” de nenumãrate ori. La Mulþi Ani, Dor
Basarabean !

Românii din Ucraina întruniþi la Izmail
Duminicã, 12 iulie, la Izmail a avut loc ºedinþa

senatului Uniunii Interregionale „Comunitatea Ro mâ -
neascã din Ucraina” cu participarea membrilor Con siliu -
lui naþional din partea asociaþiilor - membri colectivi din
regiunea Odesa. La ºedinþa prezidatã de deputatul în
Parlament Dr. Ion Popescu,  au fost abordate mai multe
întrebãri. Aderarea Asociaþiei „ªtefan cel Mare ºi Sfânt”
din raionul Noua Suliþã, regiunea Cernãuþi, preºedinte
Munteanu Alexandru a fost susþinutã prin vot unanim.
Dezbaterile ac tive pe tema realizãrii prevederilor Cartei
Europene despre limbile regionale ºi minoritare au pus
bazele unui raport, care va fi pregãtit de senatul ºi se -
cretariatul executiv al Uniunii Interregionale „Co mu -
nitatea Româneascã din Ucraina”. Acest raport va fi
înaintat organelor de stat din Ucraina cât ºi organizaþiilor
internaþionale ºi are ca scop pãstrarea, dezvoltarea ºi
folosirea limbii materne în societate în toate localitãþile
din regiunile Ucrainei, unde locuieºte com pact populaþia
românofonã, inclusiv menþinerea reþelei de ºcoli cu limba 
românã de predare, folosirea limbii române în sistemul
administrativ, în justiþie, masmedia ºi culturã.

S-a luat decizia cã membrii colectivi nu vor susþine 
forþe politice care ne restrâng drepturile noastre ca mino -
ritate naþionalã oferite prin aceastã lege, prin Constituþia
ºi legislaþia în vigoare a Ucrainei.

***

La sãrbãtorile de suflet ale românilor din Þara
fagilor au fost prezenþi dr. Ion Popescu, deputatul po -
porului român din Ucraina, Aurica Bojescu, deputat în
Consiliul re gional Cernãuþi ºi Preºedinte executiv al Cen -
trului Bucovinean In de pend ent de Cercetãri Actuale,
Petru Posteucã, consilier parlamentar ºi Preºedinte al
Clubului cul tural-sportiv „Dragoº Vodã”, Ion Paulencu,
art ist emerit al poporului din Republica Moldova, poetul
Vasile Tãrâþeanu, deputat în Consiliul re gional Cernãuþi
ºi Preºedintele Fundaþiei de binefacere „Casa Limbii
Române”, Mihai Bojescu, deputat în Consiliul raional
Hli boca, Constantin Bogdaniuc, Grigore Timiº, lideri ai
orga nizaþiilor româneºti din regiune, oaspeþi din
România ºi Moldova, þãrani ºi intelectuali români din
raioanele Herþa, Hliboca, Noua Suliþã, Storojineþ ºi
oraºul Cernãuþi.
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Simpozion
internaþional: 
„Relaþii
româno-ucrainene.
Istorie ºi
contemporaneitate”

Simona DUMUÞA

În zilele de 30 iunie – 1 iulie a.c., la Satu Mare, sub
egida a trei prestigioase instituþii: Muzeul Judeþean Satu
Mare, Universitatea de Stat din Ujgorod ºi Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Maramureº, s-au desfãºurat lu -
crãrile simpozionului internaþional „Relaþii româno- u crai -
nene. Istorie ºi actualitate”, care s-au bucurat de o parti-
cipare numeroasã, prestigioasã ºi de un deosebit interes.

Ediþia a treia a Simpozionul internaþional „Relaþii
româno-ucrainene. Istorie ºi contemporaneitate”, a co -
incis cu împlinirea a zece ani de la prima ediþie. 

În deschiderea lucrãrilor simpozionului, Daniela
Bãlu, di rec tor ad junct al muzeului sãtmãrean a fãcut o
trecere în revistã a realizãrilor obþinute pânã în prezent în
parteneriatul cu Ucraina. Au mai luat cuvântul: Adrian
ªtef, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Satu Mare,
Iaroslava Colotelo, din partea Ministerului Culturii, prof. 
univ. dr. Ivan Vovkanych, decanul Universitãþii de Sat
din Ujgorod ºi dr. Teodor Ardelean, directorul Biblio -
tecii Judeþene „Petre Dulfu” care a þinut un discurs în
stilul carcateristic domniei sale, di rect ºi tranºant: „Îmi
sunt dragi ucrainenii din România pentru cã sunt ce -
tãþeni excepþionali. Îmi sunt dragi ucrainenii din re -
giunea cu capitala la Ujgorod […] Nu-mi sunt dragi
ucrainenii de la Cernãuþi pentru cã-i persecutã pe ro -
mâni. Nu-mi sunt dragi istoricii de la Cernãuþi, care au
transformat cetatea Hotin în cetate cazacã, în care nu
mai conteazã deloc niciun fel de istorie moldavã ºi nici
ªtefan cel Mare.” ºi a continuat subliniind apoi valoarea
ºi locul coo perãrii culturale în cadrul relaþiilor ro mâno-
 ucrainene ºi punctând câteva din aspectele de strictã
actualitate ale acestor relaþii, care nu sunt dintre cele mai
bune ºi asupra cãrora istoricii sunt chemaþi sã reflecteze
cu obiectivitate.

Domnia sa a mai apreciat valoarea excepþionalã a
muzeului sãtmãrean prin ceea ce face în aceastã co -
laborare româno-ucraineanã ºi ºi-a exprimat regretul cã
aceste lucruri nu le-a fãcut muzeul maramureºean, în
Maramureº aflându-se cea mai mare parte a ucrainenilor
din România. 

În programul simpozionului au fost înscrise peste
75 de comunicãri ºtiinþifice, aparþinând cercetãtorilor

ucraineni ºi români, grupate în trei secþiuni: arheologie,
istorie-etnografie, istorie contemporanã ºi ºtiinþe po li -
tice. Din numeroasele comunicãri am ales sã menþionãm
câteva ºi aici: Rezultatele cercetãrii arheologice a mo -
numentelor medievale din Transcarpatia (Igor Proh -
nen ko), Cercetãri arheologice de salvare pe teritoriul
o ra ºului Satu Mare (Szócs Péter Levente), Rolul mã -
nãstirilor din Maramureºul istoric în rãspândirea ordi -
nului Bazilitan în Transcarpatia (Viktor Kicera),
Câ teva date inedite privind dezmembrarea parohiilor
ro mâneºti din episcopia de Munkacevo (1770-1824)
(Bujor Dul gãu), Bisericile de lemn din România ºi
Ucraina – o privire comparativã (Ioan Godea), Re laþiile 
dintre Ro mânia ºi Ucraina în contextul proceselor geo -
politice din regiunea Mãrii Negre (Vic tor Petrinko),
Colaborarea transfrontalierã româno-ucraineanã. Ex -
perienþã, pro ble me, per spec tive (Serghii Hakman), Re -
naºterea cul turii ucrainenilor din România în pe rioada
schim bãrilor post-comuniste (Iaroslava Co lo te lo), Ele -
mente lexicale ucrainene în subdialectul ma ra mureºean 
(Mircea Fãrcaº).

Fiind judeþul cu cea mai numeroasã minoritate
ucraineanã din România, Maramureºul a fost bine re -
prezentat. Mihai ºi Ioana Dãncuº, ªtefan Viºovan, Mircea
Fãrcaº, Georgeta ºi Dumitru Iuga, Maria ºi Gheorghe
Albiciuc din Rona de Sus, Dorina Oºan sunt câþiva dintre
autorii maramureºeni de studii ºi comu nicãri. 

Ca ºi la precedentele ediþii, lucrãrile simpozionului 
vor fi editate într-un volum, care în acest an va apãrea cu
sprijinul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Maramureº.

În una din pauzele dintre secþiuni l-am cunoscut pe
prof. dr. Serghei Hakman, istoric, di rec tor ad junct, ºef
Secþie de Cercetare ªtiinþificã la Centrul Re gional de
Reciclare ºi Perfecþionare a calificãrii Func þionarilor Or -
ganelor de Stat, a Administraþiei Publice Lo cale, a Între -
prinderilor, Instituþiilor ºi organizaþiilor de Stat din
Cer nãuþi. A avut loc o scurtã ºi interesantã discuþie despre
Hotin, despre cum se scrie istoria ºi lacunele multor cãrþi
de istorie ºi despre lucrãrile pe care le are în pregãtire
cum este ºi Problema Basarabiei ºi a Bucovinei în rela -
þiile sovietico-române în prima jumãtate a se colului XX.
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Atentat la adresa presei româneºti din Ungaria:
agonia FOII ROMÂNEªTI?

prof. univ. dr. Cornel MUNTEANU

Urmãresc de mai multã vreme întreaga tevaturã a
luptelor interne care macinã comunitatea românilor din
Ungaria. Spectacolul dus acum la extrem, prin cam pania
deloc sãnãtoasã a suprimãrii singurului sãptãmânal al
românilor din Ungaria, Foaia româneascã, ºi decizia re -
centã a Curatoriului Fundaþiei
Pu blice de a da câºtig de cauzã
la finanþare publicaþiei Auto gu -
vernãrii pe Þarã a Românilor din 
Ungaria (AÞRU) scoate la
suprafaþã mo dul su per fi cial cu
care sunt analizate dosarele în
cauzã. În faþa sãptãmânalului în
discuþie, cu aproape 60 de ani de 
apariþie, bilunarul Cronica, care
apare abia din 2002, nu are te mei 
sã-ºi aroge dreptul ºi fon durile in -
tegrale pentru pu bli caþia mi no -
ritãþii române. Punând alãturi,
argu men tele celor douã publi ca -
þii, orice cititor de bunã credinþã
reacþioneazã imediat ºi poate ca -
taloga cãrei publicaþii îi dã în -
cre dere ºi legitimã existenþã;
cãci aceste argumente sunt de
domeniul evidenþei ºi nu ima -
ginate ori inventate.

Argumentele pro Foaia
româneascã 

1. Foaia româneascã are
cea mai lungã tradiþie, apãrând
din anul 1951, fiind publicaþia
tuturor românilor din Ungaria, în vreme ce Cronica a
pornit în 2002 ca publicaþie a AÞRU

2. Foaia româneascã a fost, de-a lungul celor 60
de ani, principalul or gan de presã care a dus la afirmarea
intelectualilor români din Ungaria; Cronica nu a înre -
gistrat  în cei 7 ani de apariþie semnãturi ale intelectualilor 
români

3. Foaia româneascã a prezentat în paginile sale
informaþii despre AÞRU, în timp ce Cronica nu a înre -
gistrat evenimente patronate de UCRU (Uniunea Cul -
turalã a  Românilor din Ungaria)

4. Foaia româneascã a beneficiat de semnãturi ºi
colaboratori de prestigiu ºi de mare probitate intelectualã
ºi moralã, în vreme ce Cronica e redactatã de 2-3 re -
dactori fãrã portofoliul unei personalitãþi din comunitate

5. Foaia româneascã a fost gazeta de afirmare cul -
turalã ºi literarã a creatorilor români din Ungaria, Cro -
nica nu a dat pânã acum nici un autor de literaturã ori
an i ma tor de culturã

6. Foaia româneascã a atras de-a lungul apariþiei
sale colaborãri din partea elevilor ºi profesorilor, fiind
strâns legatã de mediul ºcolar, în vreme ce Cronica nu a
înregistrat vreo semnãturã din partea acestora

7. Foaia româneascã a prac ticat o multitudine de
ge nuri ºi forme publicistice, de
la ºtiri, la articole de opinii ºi
co mentarii, la medalioane cul -
tu rale, istorice ºi literare, la re -
portaje ºi dezbateri despre pro -
blemele co munitãþii; Cronica
este doar o sumã de ºtiri, multe
din ele depãºite la vremea apa -
riþiei bilunarului. Foaia româ -
neascã a creat un curent de opi -
nii în publicul cititor, propu-
nând o abordare criticã ºi des -
chisã a problemelor cu care se
confruntã comunitatea româ -
neas cã, în vreme ce Cronica a
cultivat doar elogiul ºi orgoliul
per sonal al unor persoane din
conducere, ca ºi cum totul ar fi
fost în regulã ºi în perfecþiune

8. Foaia româneascã nu
a practicat cultul per sonal al
con ducerii, prin numele pre ºe -
dintelui UCRU, Cronica a su -
pralicitat realizãrile AÞRU ºi a
preºedintelui acestui for, cel
mai des citat cu numele

9. Foaia româneascã ºi-a 
lãrgit aria cola bo ra to rilor, din Ungaria ºi România, în
vreme ce Cronica s-a restrâns exclusiv la materiale
redactate de cei 2-3 re prezentanþi ai instituþiei tutelare

10. Receptarea publicaþiei Foaia româneascã, în
Ungaria ºi în România, are o bazã foarte largã, multe
materiale fiind preluate de alte publicaþii ºi agenþii de
presã, Cronica nu are cititori constanþi în Ungaria ºi în
România aproape deloc

11. Foaia româneascã a informat ºi propus dez -
bateri am ple asupra problematicii situaþiei limbii române
în comunitate, având ºi rubrici de îmbunãtãþire a limbii,
în vreme ce Cronica nu a abordat niciodatã asemenea
dezbateri ºi analize ale limbii române; un exemplu eloc -
vent, nici mãcar ºtirea despre hotãrârea de rostire a jurã -
mântului membrilor autoguvernãrii, în limba maghiarã,
nu a apãrut în ziarul respectiv

12. Foaia româneascã oferã o paletã variatã de
interese de lecturã, de la aspecte de culturã ºi tradiþie
comunitarã, la cele de învãþãmânt, religie, tineret, diver -
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tisment, culturã de masã, ºtiinþã, sport, fiind o publicaþie
dinamicã ºi vie, mereu înnoitoare, în vreme ce Cronica
s-a cantonat în structuri fixe ºi rigide, într-un conser -
vatorism al artificiilor ºi al realitãþii poleite ºi cosmetizate

14. O analizã profesionalã din punct de vedere
jurnalistic, propusã unei comisii de specialitate, ar arãta
cã Foaia româneascã deþine un stan dard de calitate ridi -
cat, al stilului ºi limbajului jurnalistic, în vreme ce Cro -
nica este încã în faza de amatorism ºi pionierat, cu
stân gãcii în mânuirea instrumentelor jurnalistice ºi a lim -
bajului spe cific. Aºezarea în paginã, asumarea rãs pun -
derii prin semnãturã a materialelor, grafica, vizualizarea
în me dia publicitarã, organizarea paginilor ºi rubricaturii, 
structura in ternã a materialelor, argumentaþia ºi de mon -
straþia, sunt atuuri ale Foii româneºti pentru profe sio -
nalismul jurnalistic al redactorilor ei; lipsa de consistenþã
a rubricilor, inversarea raporturilor între materialele de
opinii ºi dezbateri ºi cele in for ma tive, absenþa ma te -
rialelor de culturã ºi literaturã le gate de comunitate, evi -
tarea semnãrii editorialelor, compromisul în modulizarea 
text-infografie, restrângerea ariei de interese pentru ci -
titor, lipsa de argumentaþie în susþinerea unor opinii, sunt
probe ale unor erori în redactarea Cronicii

15. Se uitã prea repede cã Foaia româneascã a dat
nume de ziariºti pentru comunitate, practic toþi din actu a -
lele structuri de presã s-au for mat în atelierul redacþional
al Foii româneºti, în vreme ce Cronica nu dat pânã acum
nici un nume de ziarist notoriu, recunoscut ca atare de
comunitate

Protestul intelectualitãþii româneºti din Ungaria
acoperã cu temei o reacþie spe cificã intelectualului for -
mat ºi afirmat în paginile Foii româneºti, prin chiar
refuzul acestuia de a colabora, în cei ºapte ani ai Cronicii; 
cãci nu întâlnim nici o semnãturã de colaborare din partea 
acestei intelectualitãþi. Când e refuzatã dezbaterea po -
lemicã ºi criticã, e un semn de alarmã pentru pericolul
alunecãrii în demagogie ºi fariseim în jurnalisticã. Or,
dacã publicaþia Cronica este preponderent publicaþie ofi -
cioasã a AÞRU, deci o publicaþie slujind puterea, Foaia
româneascã a rãmas în cursul istoriei ei o publicaþie
alternativã, aºezatã, prin deontologia profesionalã, de
cealaltã parte a puterii. Cititor, colaborator, re dac tor,
preopinenþi al polemicii, sunt cei trei care se întâlnesc în
ziarul alternativ ºi Foaia româneascã ºi-a dus cu dem -
nitate ºi verticalitate aceastã misiune. Sta tis tic vorbind,
aruncãm o mãnuºã: câte materiale din Cronica au o
atitudine po lemic-constructivã, fac o analizã sincerã ºi
obiectivã a problemelor grave cu care se confruntã tot
mai împuþinata comunitate româneascã din Ungaria, ori
au o poziþie combativã ºi criticã faþã de procesul tot mai
acut al asimilãrii?

Este de strin gentã actualitate ca cele douã pu -
blicaþii sã se punã la masa de di a log românesc, - pânã
acum nici nu s-a fãcut un asemenea exerciþiu intelectual,
ºi fiecare sã aducã argumentele pro ºi con tra puse pe un
taler al specialiºtilor, care sã dea ver dict corect ºi favo -
rabil celui care acoperã cel mai bine ºi mai mult cartea de
vizitã a publicaþiei. Altfel, pierderea pentru destinul zia -
risticii româneºti din Ungaria ar fi semnul stigmat al
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Petiþia on line a „Foii româneºti”

Rugãm toþi cei care citesc protestul alãturat ºi
sunt de acord cu cele scrise în acesta, sã sprijine prin
sem nãtura lor cauza singurului sãptãmânal al ro mâ -
nilor din Ungaria. Aici se poate vota on line:

 http://www.petitiononline.com/FOAIAHU/ 

Megkérünk mindenkit akihez eljut ez a tiltakozó
levél, hogy amennyiben egyetért az ebben fogla lta -
kkal, támogassa aláírásával az egyetlen magyarországi 
román nyelvû hetilap ügyét.

Itt lehet on line szavazni: 
http://www.petitiononline.com/FOAIAHU/

PROTEST
împotriva desfiinþãrii singurei gazete sãptãmânale 

în limba românã din Ungaria, 
„Foaia româneascã”

Asociaþiile civile ale românilor din Ungaria, au -
to guvernãrile româneºti, reprezentanþii instituþiilor cu
competenþã lo calã ºi naþionalã, precum ºi persoanele
devotate protejãrii valorilor culturale româneºti din
Ungaria au luat la cunoºtinþã cu stupoare decizia gru -
pului de lucru pentru pregãtirea finanþãrii presei scrise
pentru minoritãþi, al Curatoriului Fundaþiei Publice
pentru Minoritãþile Naþionale ºi Etnice din Ungaria,
luatã la 3 aprilie 2009, prin care, practic, este desfiinþat 
un ziar românesc ce apare de aproape 60 de ani.

Comisia Fundaþiei Publice anuleazã apariþia
sãp tãmânalului „Foaia româneascã” printr-o decizie
pol i ticã ºi, în acelaºi timp, favorizeazã, fãrã argumente 
profesionale, publicaþia bilunarã „Cronica”, susþinutã
de Autoguvernarea pe Þarã a Românilor din Ungaria.

Avem convingerea solidã cã autoguvernarea pe
þarã a înfiinþat publicaþia mai sus amintitã exclusiv cu
scopul de a anihila gazeta tradiþionalã a românilor din
Ungaria, „Foaia româneascã”.

Atragem atenþia factorilor de decizie asupra fap -
tului cã legitimitatea conducerii actuale a Auto gu -
vernãrii pe Þarã a Românilor din Ungaria este în mod
ev i dent nesatisfãcãtoare pentru românii din Ungaria.
Baza de susþinere a autoguvernãrii pe þarã este for matã
din membri strãini de comunitatea româneascã, în pri -
mul rând din componenþi ai autoguvernãrilor ce fun -
cþioneazã în Budapesta, iar forul în discuþie, la ºedinþa
sa de constituire, a interzis folosirea limbii române.
Decizia luatã de grupul de lucru delegat de Curatoriu
susþine in di rect hotãrârile acestei conduceri auto gu -
vernamentale ºi aduce prejudicii grave ºi ireversibile
libertãþii de exprimare ºi a presei.

Semnatarii prezentului Pro test le cer repre zen -
tanþilor Fundaþiei Publice sã revizuiascã propunerea de 
finanþare fãcutã de grupul sãu de lucru ºi, în con -
formitate cu restricþiile financiare previzibile pentru
2009, sã asigure bugetul minim necesar pentru apariþia 
sãptãmânalã a gazetei „Foaia româneascã”, care are o
valoare tradiþionalã pentru românii din Ungaria.

Jula, 4 aprilie 2009



pierderii identitãþii, o acuzã gravã a posteritãþii pentru cei
de azi care uitã cã sunt români.

Dupã ultimele evenimente, ca urmare a deciziei
Curatoriului Fundaþiei, Foaia româneascã a primit doar
jumãtate din suma necesarã apariþiei sãptãmânalului, ast -
fel cã o datã cu primul numãr din 1 mai a.c., ziarul apare
în doliu, pe paginile de titlu ºi pe ul tima paginã cu un
mesaj sumbru „Citiþi, nu gândiþi!”. Protestul continuã, cu 
reducerea numãrului de pagini de la 16 la 8, începând cu
numãrul 30, din 24 iulie ºi menþinând paginile de titlu în
alb-negru. Toate aceste semnale venite din partea re -
dacþiei, dar ºi din partea cititorilor, care au adresat mesaje 
de solidaritate la protestul ziarului giulan, aratã cã asupra
gazetei cu un trecut de aproape 60 de ani pluteºte un
viitor deloc senin. La gestul redacþiei, care a deschis pe
internet un site de semnãturi, la care au rãspuns peste 900
de cititori solidari, s-au alãturat ºi trei intervenþii în emi -

siunea Ecranul Nostru, emisiune româneascã difuzatã de
Canalul 1 al Televiziunii Maghiare (MTV), în zilele de
miercuri, de la orele 1415. Subscriem la intervenþia prin -
tr-un mesaj epistolar a acad. Szasz Zoltan, care sugera
celor douã pãrþi, Autoguvernarea ºi Uniunea Cul turalã sã
ajungã la un compromis, în sensul ac ceptãrii ca 2/3 din
sumã sã revinã Foii româneºti, cu cea mai lungã apariþie,
ºi 1/3 Cronicii, apãrutã doar de câþiva ani încoace. Adãu -
gãm cã acest pro test ºi demersurile Uniunii Culturale -
patronul ed i tor al ziarului Foaia româneascã, adresate ºi
Ministerului de Externe au rãmas doar la acest nivel.
Speranþele de completare a sumei necesare ziarului de la
Jula, din partea Departamentului pentru românii de pretu -
tindeni, rãmân deocamdatã doar la nivel de promisiuni.
Pânã când acest strigãt în pustiu? Pânã Foaia va sucomba 
fiindcã se invocã criza, cu acest preþ al stingerii din
ignoranþã a singurului sãptãmânal ce apare din 1951?

O decizie ce pune în pericol
„Foaia româneascã”

Eva IOVA
re dac tor ºef „Foaia româneascã”, Jula, Ungaria

În perioada de vreo zece zile dintre decizia Co -
misiei de presã a Fundaþiei Publice pentru Minoritãþi ºi
decizia Curatoriului, peste 1.000 de români din Ungaria,
România ºi de pretutindeni din lume, au semnat petiþiile
on line ºi pe hârtie pentru susþinerea sãptãmânalului
Foaia româneascã. Toate aceste semnãturi ºi pãreri au
fost însã deºarte, pentru cã cei care trebuiau nu le-au
bãgat nici într-o seamã. Ba, mai mult, s-au simþit iritaþi de 
solidaritatea românilor. Drept dovadã este decizia Cura -
toriului din joia trecutã, 16 aprilie, când fãrã nici o durere
de inimã s-a votat reducerea la jumãtate a finanþãrii Foii,
pentru ca cealaltã jumãtate sã se dea revistei Auto gu -
vernãrii pe Þarã a Românilor din Ungaria. În aceste
condiþii, nu putem ºti pânã când vom putea scoate sãptã -
mânal Foaia, ce fel de reduceri vom fi nevoiþi sã facem.
Oricum, vã mulþumim din suflet pentru toate semnãturile
ºi îndemnurile. Ne-au ajutat foarte mult. Se lectãm aici
doar câteva, care ne-au impresionat cel mai mult. (Despre 
ºedinþa curatoriului vom relata amãnunþit în numãrul
urmãtor.) 

Nici nu mi-a venit sã cred ce am citit! Într-adevãr
totul e pus la cale tendenþios. În toate þãrile unde trãiesc
români ex istã mãcar un ziar de suflet, cum este ºi „Foaia
romaneascã”. Desfiinþarea acestui ziar sãptãmânal nu
ar putea fi înlocuitã cu nici o altã publicaþie. Suntem
alãturi de cei ce protesteazã împotriva desfiinþãrii sãptã -
mânalului FOAIA ROMÂNEASCÃ! Fam. dr. Costache
Marin, dr. Costache Mariana, dr. Costache Dan ºi Cos -
tache Adrian – stu dent 

Dragã Eva Iova, 
Te/vã rugãm sã rezistaþi. Suntem alãturi de voi, cu

toate forþele. Cred cã nici un alt mesaj/man i fest nu a fost
atât de mediatizat ca al vostru. Dreptatea ºi românismul
trebuie sã învingã. Îi vom face loc mesajului ºi în
numãrul urmãtor al revistei noastre (FORUM-V; V e de
la judeþul Vâlcea), al cãrei di rec tor coordonator sunt. 

Vã îmbrãþiºãm. Mult succes!  Prof. dr. Ion Soare 

Stimatã doamna Iova, 
Susþinem din tot sufletul menþinerea Foii ro mâ -

neºti despre care am auzit aºa cum am urmãrit diversele
programe TVRI aici în Syd ney prin care cunoaºtem unele 
dificultãþi pe care le aveþi în munca dumneavoastrã. Vã
admirãm ºi vã preþuim. Dorina Bugariu Petre 

Nu putem lãsa ca un ziar aºa de im por tant pentru
comunitatea româneascã din Ungaria sã fie distrus. Toa -
te mijloacele de informaþie moderne nu valoreazã cât un
ziar scris; îl luãm în mânã, îl citim la o ceaºcã de cafea,
îþi face plãcere sã-l rãsfoieºti, sã re citeºti articolele chiar 
ºi dupã o sãptãmânã sau când gãseºti ziarul întâmplãtor
pe un raft. Sperãm sã nu se întâmple!!!! Þinem pumnii
strânºi pentru redacþie ºi pentru toþi românii din Un -
garia! Ana Zediu Ruggieri, Italia 

Susþinem din tot sufletul protestul colegilor noºtri
de la Foaia româneascã, aceastã publicaþie fiind de-a
lungul timpului o fãclie vie pentru menþinerea spiri -
tualitãþii ºi conºtiinþei apartenenþei la neamul a celor
care se opun asimilãrii ºi amnezierii. Curaj ºi per se -
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verenþã, dragii noºtri, cauza voastrã e dreaptã! Elvira
Chilaru, Ujgorod, Ucraina 

Am citit prima datã „Foaia” pe vremea când se
numea „Foaia noastrã”. E multã vreme de atunci, dar nu 
pot uita fiorul de admiraþie cã limba bunicilor mei îºi
gãseºte loc ºi într-un ziar, în vreme ce presa pe care o
primeam acasã era scrisã toatã într-o limbã pe care nu o
foloseam decât în situaþii publice. Vreau sã spun ca rolul
acestei publicaþii în timp nu a fost unul neînsemnat. Din
1990 încoace „Foaia” a fãcut nenumãrate lucruri bune
pentru informarea românilor din satele din Ungaria
despre propria lor limbã ºi culturã. Aº vrea sã sper cã
ceea ce se petrece acum e o simplã clipã de cumpãnã,
care va dovedi doar cã lucrurile nu se pot duce de râpã
chiar aºa, pur ºi simplu, prin jocuri de culise. Otilia
Hedeºan, Timiºoara, România 

Sunt româncã stabilitã în Ungaria. Foaia ro mâ -
neascã este una din legãturile mele cu þara, limba ºi
cultura mea. Mulþumesc pentru înþelegere. Teodora
Danes, Budapesta, Ungaria 

Protestez ve he ment împotriva desfiinþãrii pu bli -

caþiei FOAIA ROMÂNEASCÃ, unicul sãptãmânal în lim -
ba românã din Ungaria, deoarece con sider aceasta o
fla grantã încãlcare a drepturilor omului, a dreptului la
informarea liberã în limba maternã, ceea ce zã dãr ni -
ceºte circularea liberã a informaþiilor, ceea ce ar trebui
sã fie însuºirea fiecãrui Guvern bun ºi a unui stat dem o -
crat. Lucian Ma rina, Novi Sad, Republica Ser bia 

Ce pãcãtuieºte un ziar românesc în Ungaria?
Deac Marius, Sf. Gheorghe, jud. Covasna, România 

Este publicaþia din care copiii mei au aflat despre
strãbunicii lor, cum au trãit ºi cum au ajuns „dincolo”,
cum pãstreazã cei rãmaºi acolo limba ºi datinile strã -
bunilor lor. Dacã dispare, copiii lor nu vor mai afla
acestea. Liliana Delamarian, Arad, România 

Dumnezeu sã vã ajute, dacã autoritãþile nu o fac!
Suntem alãturi de voi! Vic tor Roncea, jurnalist, Bucu -
reºti, România 

AÞRU sã-ºi editeze ºi sã-ºi tipãreascã „Cronica”
din bugetul sãu propriu. Asociaþia pentru Micherechi,
Ungaria 

 Ed i to rial: 
Trãdarea din Joia Mare

Fundaþia Pub licã pentru Minoritãþi din Ungaria a
executat în Joia Mare o votare, despre care ni s-a spus sã
nici nu ne treacã prin cap cã aceasta ar fi o decizie pol i -
ticã: sãptãmânalul Foaia româneascã va primi pentru
acest an doar 50% din suma de finanþare destinatã presei
scrise româneºti din Ungaria. Care este explicaþia? Care
sunt argumentele sau con traargumentele? Acestea nu ex -
istã. Oricum, noi nu le-am aflat. 

Cealaltã jumãtate a fost votatã pentru susþinerea
revistei Autoguvernãrii pe Þarã a Românilor din Un -
garia, Cronica, care de pe acum vrea sã aparã ºi ea
sãptãmânal. Care este motivul acestei extinderi? Nimeni
nu ºtie. Dar nici nu i-a întrebat nimeni. Aºa cum nici lui
Alexandru Finna, delegatul AÞRU, nu i-a cerut nimeni sã
justifice declaraþiile sale cum cã Cronica ar avea mai
mulþi abonaþi decât Foaia sau cã Foaia nu scrie despre
evenimentele autoguvernãrii. Redãm aceste douã afir -
maþii pentru a demonstra nivelul de „intelighenþie” al
ºedinþei Curatoriului, deoarece cititorii români din Un -
garia ºtiu ex act care este adevãrul, fãrã sã facem noi
mincinos pe nimeni. 

Curatoriul Fundaþiei Publice pentru Minoritãþi, al -
cã tuit din reprezentanþii celor 13 minoritãþi, ai prin ci -
palelor partide politice ºi ai unor ministere, a transmis un
mesaj clar cãtre comunitatea româneascã din Ungaria: 

1. A sosit timpul sã vã bãgaþi minþile în cap ºi sã
acceptaþi odatã pentru totdeauna cã în aceastã þarã sin -
gurul for legitim este Autoguvernarea pe Þarã a Ro -
mânilor din Ungaria. Nici sã nu vã mai treacã prin gând
altceva! Nu gândiþi! Noi o sã vã spunem ce sã faceþi!
V-am creat o lege, sunteþi obligaþi sã trãiþi dupã ea. (Cã
majoritatea românilor de bun simþ de aici nu-i recunosc
ca reprezentanþi ai lor pe cei care nu vorbesc limba

românã, ba mai mult îºi bat joc de ea, care nu cunosc
cultura românã ºi nu au nici o legãturã cu comunitatea
româneascã – asta nu intereseazã pe nimeni.) 

2. Nu mai faceþi scan dal! Nu mai adunaþi sem -
nãturi, pentru cã pãrerea voastrã nu intereseazã pe ni -
meni! Bucuraþi-vã cã mai existaþi! (Deci, dragi cititori, vã
rugãm sã nu mai gândiþi, doar sã citiþi. ºi nicidecum sã nu
mai iscãliþi nimic. Asta vi se cere de la Budapesta.) 

3. E crizã financiarã. Ar trebui sã înþeleagã odatã ºi
românii cã nu sunt mai mulþi bani! Sacrificaþi-vã! (Am
face-o cu bucurie, dacã am ºti cã asta salveazã þara de la
faliment. Dar avem impresia cã nu…)

4. Bãgaþi-vã pumnul în gurã ºi înghiþiþi tot! În caz
contrar, vã desfiinþãm. Adicã, nu, aceea o veþi face voi
singuri, dupã ce v-am lãsat noi fãrã bani. 

5. ªi cel mai parºiv ºi necinstit mesaj de la un
oficial al unui min is ter: sã nu credeþi cã ungurilor din
România le este mai bine! Acesta chiar nu mai vrem sã-l
comentãm. Trãdarea sãptãmânalului Foaia româneascã,
adicã a unei instituþii româneºti cu un trecut de aproape
ºase decenii, nu s-a fãcut de cãtre Curatoriu, ci de cãtre
Autoguvernarea pe Þarã a Românilor din Ungaria. Nu
vom accepta niciodatã nedreptatea care i s-a fãcut revistei 
tradiþionale româneºti, o moºtenire incontestabilã a co -
munitãþii noastre. S-au înjumãtãþit banii Foii pentru a se
da unei gazete de perete a AÞRU, care nu va deranja
niciodatã pe nimeni la Budapesta ºi care va asista la
asimilarea to talã ºi definitivã a românilor din Ungaria. 

ªi încã ceva: e ruºinos sã dai vina pe crizã, sã iei
banii dintr-o parte ºi sã-i bagi în buzunarele altora, care se 
prefac cã scriu revistã româneascã. 

(Publicat de Eva Iova în Foaia româneascã din 24
aprilie 2009.)
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Românii din Ungaria - Presa1

prof. univ. dr. Cornel MUNTEANU

1. Presa scrisã din Ungaria - prezentare
generalã

Unul din pionii de bazã, care susþin identitatea unei 
comunitãþi ºi care ne oferã evoluþia în timp a man i -
festãrilor sentimentelor de românitate, rãmâne presa în
limba maternã. În spaþiul comunitãþii româneºti din Un -
garia atât tipologia presei, cât ºi structura in ternã a ei,
(presã scrisã ºi audiovizualã), cunosc un spe cific care
þine de istoria comunitãþii ºi de profilul unui grup com -
pact de intelectuali, care s-a implicat în presã. Inaugurãm
aceastã serie legatã de presa în limba românã cu stabilirea 
succintã a tabloului presei scrise, a apariþiilor ºi câteva
date le gate de constituirea redacþiilor ºi a instituþiilor
editoare, urmând sã intrãm în detaliu, punc tual, pe presa
cu cea mai lungã apariþie, care s-a constituit deja într-o
tradiþie jurnalisticã, precum ºi asupra câºtigurilor în pla -
nul conturãrii unui grup de jurnaliºti de þinutã inte lectu alã ºi
profesionalã. În ul tima parte ne vom ocupa ºi de presa
audiovizualã, emisiunile ra dio TV de limbã românã.

Tipologia presei româneºti scrise din Ungaria.
Presa românilor din Ungaria s-a diversificat în ultimele
douã decenii, însoþind mutaþiile profesionale ºi so cial-
 politice din viaþa micii comunitãþi româneºti. E vorba de
o diversificare atât tipologicã, cât ºi calitativã, printr-o
distribuþie a responsabilitãþilor în funcþie de necesitãþi ºi
posibilitãþi. Spe cificãm de la început cã presa de naþio -
nalitate din Ungaria este finanþatã programat de stat, prin
înaintarea, în fiecare an, de cãtre organizaþiile civile sau
politice (uniuni culturale, asociaþii, fundaþii de culturã,
autoguvernãri lo cale) a unor dosare de con curs la Fun -
daþia Pub licã pentru Minoritãþi, or gan ism din cadrul Gu -
vernului Ungariei, care de cide, la finele lunii martie,
continuarea sau sistarea finanþãrii din anul în curs, pre -
cum ºi suma alocatã pentru scoaterea ziarelor sau revis -
telor de naþionalitate. De regulã, aceastã sumã, de pildã,
anul trecut (2002, n.n.) se ridica la aproximativ 34 mili -
oane de forinþi anual (circa 150.000 $), pentru acoperirea
chel tuielilor de editare, redacþie, tipografie, onorariile
cola boratorilor. Condiþia obþinerii finanþãrii este ca ziarul 
ori publicaþia sã fi apãrut regulat cel puþin un an calen -
daristic. Suma fiind insuficientã, redacþiile apeleazã ºi la
ajutorul din partea statului român, prin donaþia unei can -
titãþi substanþiale de hârtie de ziar.

Caracterizãm presa din Ungaria, mai ales, cea din
ultimii 12 ani, foarte bogatã ºi productivã, di versã, sub
paleta preocupãrilor. Adãugãm, pentru acest tablou sin -
tetic, o menþiune spe cialã. Autorii, editorii, colaboratorii
de presã sunt, de regulã, aceiaºi intelectuali ai comunitãþii 
care susþin ºi programele instituþiilor re spec tive, profe -
sori, istorici, lingviºti, animatori culturali, pedagogi, cu -
le gãtori de folclor. Prestaþia lor de ziariºti merge simultan 
cu activitatea spe cificã domeniului lor profesional, încât
s-a for mat azi în comunitatea româneascã din Ungaria un
grup com pact de valori, autoritãþi în opinia pub licã dar ºi

în specialitatea lor. Cât priveºte prestaþia lor de autori de
texte de literaturã, trebuie subliniat aspectul cã presa, în
spe cial, ziarul sãptãmânal, i-a susþinut ºi afirmat încã de
la de but, prin prezentãri de creaþii, vol ume sau recenzii ºi
cronici. Lipseºte însã în preocuparea presei române din
Ungaria necesitatea de comunicare cu cultura ºi presa din 
România, activitatea lor fiind aproape necunoscutã în
mediul ziaristicii româneºti. Ca un exemplu, nici un autor 
român din Ungaria nu este membru al Uniunii Scriitorilor 
sau Ziariºtilor din România. Vom aduce, în perspectivã,
la aceastã ru bricã ºi prezentãri de cãrþi de literaturã scrise
de aceºti condeieri.

Am grupat, din necesitãþi de rigoare de mon stra -
tivã, presa scrisã dupã criteriul ritmicitãþii corelat cu cel
al obiectului de abordare, al editorului ºi redactorilor.

A. PRESA PERIODICÃ: a. presã sãptãmânalã.
Singurul ziar sãptãmânal al românilor din Ungaria, ac -
tuala Foaia româneascã, a sãrbãtorit în 2001, semi cen -
tenarul de la primul numãr apãrut în 1951. Fiindcã ne
vom ocupa în detaliu despre acest ziar, facem aici o
descriere succintã a etapelor. Sub titlul Libertatea
Noastrã, ziarul editat de Uniunea Cul turalã a Românilor
din Ungaria apare în intervalul 1951-1956, la Jula. Din
1957 apare sub titlul Foaia Noastrã, cu redacþia la Bu -
dapesta (pânã în 1975) apoi, pânã în 1991 (oct.), din nou
la Jula. Din octombrie 1991 pânã în 1997 ziarul apare în
cadrul Editurii de presã ºi cãrþi, Noi. Românii din Un -
garia, pentru ca din 1998, în actuala denumire, Foaia
româneascã, preluând în pagina de titlu ºi anul de tra -
diþie, LIII (2003). Membrii redacþiilor: Ludovic Boniº,
Lu cia Borza, Ilie Moldovan (Libertatea noastrã), Petru
Anton, Gh. Meszaros, Petru Podina, Al. Hoþopan, ªtefan
Oroian etc. (Foaia noastrã), Tiberiu Herdean, Mihai
Kozma (Noi), Tiberiu Juhas, Edda Illyes, Eva Iova (Foa -
ia româneascã). Rubrici ºi pagini constante: Învãþãmânt,
Culturã, Literaturã, Limbã, Sport, Ortodoxia, Opinii etc.

b. presã lu narã: Din aprilie 2002, forul pol i tic al
comunitãþii, Autoguvernarea pe Þarã a Românilor din
Ungaria, scoate ziarul lu nar Cronica, cu sediul la Jula,
având ca ed i tor responsabil pe Tiberiu Juhas ºi re dac tor,
mai întâi, pe Ana Radici Repiski, apoi pe Eva Ruja
Bányai. Rubrici ºi pagini constante: Eveniment, Pe ur mele
strãmoºilor, File de viaþã, Convieþuiri, Viaþa mino ritarã.

c. presã anualã: Calendarul nostru / Calendarul
Românesc, ed i tor: Foaia româneascã ºi Uniunea Cul -
turalã a Românilor din Ungaria, apare din 1951, la sfâr -
ºitul fiecãrui an, ca volum tip magazin, cu rubrici: Din
anul care a trecut, Cronica activitãþilor culturale, Ba luri le
româneºti, Culturã – literaturã – artã, Magazin, Umor.

B. PRESA OCAZIONALÃ: a. publicaþii – su -
pliment: monografii ale localitãþilor Chitighaz (1993),
Bãtania (1995), Micherechi (1997), apãrute sub egida
Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria, la
Jula; re dac tor, Maria Berényi, Ana Borbély. La sfârºitul
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volumelor despre aceste localitãþi apar ºi câteva studii
despre personalitãþile le gate de locurile re spec tive: Iosif
Ioan Ardelean, Lucian Magdu, dr. Aurel Suciu, Isaia B.
Bosco.

b. publicaþii – magazin: Almanach, ed i tor So -
cietatea Cul turalã a Românilor din Budapesta, din 1993,
1995, 1997, 2000, cu rubrici constante: Re mem ber, Cre -
aþie, Consemnãri, Profil.

c. presa de tineret: Liceenii, revistã anualã, ed i -
tor: Liceul „Nicolae Bãlcescu” Jula, din 1999. 

C. PRESA DE SPECIALITATE: a. presa ºtiin -
þificã: Simpozion, din 1991, care cuprinde rezumatele
comunicãrilor ºi cercetãrilor din cadrul Institutului. Au
apãrut pânã acum 11 vol ume. Annales, în 1996 ºi 2000,
vol ume am ple cuprinzând cercetãrile de limbã, tradiþii,
istorie, culturã ºi literaturã ale membrilor Institutului.

b. presa de etnografie ºi folclor: Izvorul, Din
tradiþiile populare ale românilor din Ungaria, presã de
antologare a creaþiei populare. Prima revistã apare din
anul 1982, anual, ca publicaþie a Uniunii Democratice a
Românilor din Ungaria, re dac tor: Al. Hoþopan, cea de-a
doua, din anul 1975, apare ac ci den tal, cuprinzând cule -
geri de poveºti, proverbe, zicãtori din folclorul românesc, 
re dac tor Al. Hoþopan. Dupã 1991, ambele reviste trec sub 
egida Institutului de Cercetãri, având ca re dac tor pe Emi -
lia Mar tin. Aceste reviste au recuperat multe texte din
creaþiile povestitorilor populari din Ungaria: Mihai Pur -
di, Vasile Gurzãu, Toader ªimonca.

c. presa universitarã: Europa, ed i tor: Catedra de
Românã a Universitãþii ELTE, Budapesta, revistã de stu -
dii de istorie ºi civilizaþie românã, din 1993 apare anual.
Convieþuirea, revistã tri mes trialã, din 1997, ed i tor: Ca -
tedra de Românã din cadrul Institutului Ped a gogic „Ju -

hász Gyula” din Seghedin, cu rubrici: Tradiþie, De-ale
noastre, Literaturã, Recenzii, Identitate. Re dac tor res -
ponsabil: Gh. Petruºan, ºeful catedrei.

D. PRESA CULTURALÃ: a. presa ac ci den talã: 
Timpuri, revistã de culturã, cu apariþie lu narã, 1985-
 1989, la Budapesta; re dac tor: Tiberiu Herdean. Cuprinde
articole de istorie, culturã, literaturã, cercetãri de istorie a
localitãþilor româneºti din Ungaria.

b. presa anualã: revistã de culturã, Lu mina, 1895,
primul numãr scos, la Jula, de Da vid Voniga, reactivatã
din 1990, cu apariþie anualã; ed i tor: Institutul de Cer -
cetãri al Românilor din Ungaria, re dac tor: Elena Csobai.
Rubrici constante: Istorie, Culturã, Arte, Tradiþii, Cãrþi.

Acelaºi Institut al Românilor din Ungaria rea li -
zeazã în 1998 prima Bibliografie cuprinzând date bio-
 bibliografice ale membrilor Institutului, cu o secvenþã de
receptare în presã a volumelor ºi activitãþii membrilor
instituþiei. La 10 ani de existenþã a Institutului, volumul
lansat la ediþia a 13-a a Simpozionului anual al cer -
cetãtorilor, Institutul de cercetãri al românilor din Un -
garia. Un deceniu de existenþã (1993-2003) devine o
oglindã a prestaþiilor membrilor cercetãtori, dar ºi un
doc u ment de presã, cuprinzând receptarea activitãþilor ºi
publicaþiilor acestui for cul tural.

2. Presa de informare. Presa pe ri odicã de limbã
românã din Ungaria

FOAIA ROMÂNEASCÃ 

Caseta redacþionalã: 
Sãptãmânal al ro mânilor din Ungaria
Ed i tor responsabil: 
Uniunea Culturalã a Ro mâ nilor din Ungaria
Di rec tor: Eva Iova 
Colectiv redacþional: 
Edda Illyés, Ana Cioca, Rita Pãtcaº
Adresa redacþiei: 
5700 Jula, Dozsa Györgyi u.8 
e-mail: foaia@foaia.hu
www.foaia.hu

A fost de-a dreptul o mare bucurie spir i tualã ºi cul -
turalã faptul cã, iatã, în anul 2001, ziarul românilor din
Ungaria ºi-a sãrbãtorit o jumãtate de secol de existenþã.
Avea dreptate profesorul Gh. Petruºan, când afirma la
cea de-a 40-a aniversare a gazetei, cã ziarul a avut ºi
perioade senine, dar ºi momente mai tulburi, ameninþat
de oameni ºi vremi, dar cã a ºtiut sã se strecoare cu
abilitate pãstrându-ºi fiinþa ºi verticalitatea: „aceastã tri -
bunã a slovei româneºti de la periferia românitãþii (...)
uneori flacãra ei a luminat, alteori a pâlpâit, dar nu s-a
stins” (în Foaia noastrã, an XLI, nr. 4, 25 ian. 1991). Pe
bunã dreptate, oricine s-ar putea întreba ce anume a putut
sã asigure periodicului românesc o atât de lungã tradiþie?
Care sunt etapele de apariþie ºi legãturile acestora cu
apariþiile anuale ale Calendarului nostru/românesc?
Cine au fost redactorii gazetei ºi cum s-au implicat în
rostul ziariºtilor care scriu pentru o comunitate mino -
ritarã? Având în vedere cã un amplu ma te rial despre
aspectele interne ale redacþiei a fost prezentat la ediþia din 
1999 a Simpozionului cercetãtorilor români din Ungaria,
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materialul de faþã se opreºte asupra unor rãspunsuri la
întrebãrile de mai sus, care sã ofere un ma te rial do -
cumentar pentru oricine s-ar arãta interesat de presa
pe ri o dicã de limbã românã din Ungaria. Un lucru cert, de
la care pornim, este cã actuala Foaia româneascã, de -
scen dentã a primului ziar românesc, ieºit oficial în 1951,
este singurul pe ri odic al românilor din Ungaria cu cea
mai con stantã tradiþie; în al doilea rând, acest ziar a
pregãtit ºi salutat cu încredere toate celelalte publicaþii,
periodice sau ocazionale, încât îmbogãþirea ºi diver sifi -
carea pre sei româneºti din Ungaria îºi are rãdãcini în
tradiþia acestui ziar.

Etapele presei periodice. La baza inventarierii
etapelor redacþionale luãm în considerare atât problemele 
de redactare (titlu, for mat), cât ºi cele ale organizãrii
redacþiei (componenþa, sediul, organizarea in ternã a ru -
bri caturilor).

1. Etapa Libertatea noastrã (1951-1956), pe ri oa -
da julanã: primul numãr. Ziarul fusese pregãtit sã apa -
rã în anul 1950, anul alegerilor, ºi chiar ieºise un numãr
de probã la 1 iunie 1950, sub responsabilitatea proaspetei
înfiinþate Uniuni Culturale a Românilor din Ungaria.
Primul numãr, care inaugureazã începutul a cestei tradiþii, 
în anul I de apariþie, apare la 1 ianuarie 1951, care
cuprinde puþine ºi nesemnificative modificãri de articole
ºi semnãturi faþã de numãrul din 1950. La primul numãr,
cel de probã, re dac tor responsabil era Ludovic Boniº, iar
ed i tor responsabil Petru Pomuþ, secre tarul gen eral al
Uniunii Culturale a Românilor, ºi adresa redacþiei era
Jula, Maróthi ter 2. La numãrul din 1 ia nuarie 1951,
caseta redacþionalã cuprinde ca responsabil un comitet de 
redacþie, iar ca ed i tor responsabil acelaºi Petru Pomuþ.
Redacþia însã apare pe Városház u. l3. Dr. Frederic Wild
aminteºte cã, în absenþa unui sediu, la început redacþia se
strângea în incinta liceului din Jula, în sala profesoralã
(Din istoricul gazetei noastre, în Foaia Noastrã, an XXI,
nr. 3, 1 febr. 1971). Rubricaturile se stabilesc încã de pe
acum pentru profilul ziarului pentru multã vreme: Ed i to -
rial, De vorbã cu cititorii, Vocea tine retului, ªtiri din
viaþa ºcolilor, Colþ literar. Din biografia primului numãr, 
care are ca moto un citat din Kossuth: „Unitate,
înþelegere, frãþie între Unguri, Slavi ºi Ro mâni”, reþinem
câteva semnãturi: Francisc Keleti (cu o scrisoare de salut
din partea conducerii judeþului Bichiº), editorialul lui
Petru Pomuþ (În trecut asupriþi, în prezent liberi), scrisori 
ºi rãspunsuri de la corespondenþi, Ion Lucaci (Elek),
Petru Rugea, ªtefan Berbecar (Jula), Floa rea Selejan,
Margareta Caciora (Jula), iar la suplimentul Vocea ti -
neretului se pub licã scrisoarea lui Lucian Mag du, viitorul 
poet, elev în clasa a VIII- a (Prieteni pionieri români).
Nicolae Uroº dã explicaþii despre necesitatea apariþiei
ziarului (o comunitate de aproape 20.000 de români, 400
abonaþi, iar redactori sunt profesori, învã þãtori, elevi),
(Însemnãtatea ziarului în Libertatea noastrã, an I, nr. 2,
febr. 1951). Tot acum se inau gureazã seria de autografe
ale scriitorilor din România, salutul lui Mihail Sado -
veanu, în numãrul 3, martie. Prin tre primii membri ai
redacþiei sunt amintiþi: Frederic Wild, direc torul li ceului
julan, profesorii Ludovic Boniº, Lu cia Borza, Gh.
Santãu, iar Petru Pomuþ din partea Uniunii.

b) Perioada julanã. Sub acest titlu, Libertatea
noastrã, ziarul ajunge pânã la anul VI de apariþie, la nr.

21, în 11 octombrie 1956, dar cu câteva schimbãri: prima
este de for mat, încã din primul an, un for mat mare tip
ziar, din noiembrie 1951. A doua, prin schimbarea redac -
torului responsabil, noul secretar al Uniunii Culturale
este, din 1952, Ilie Moldovan, care devine editorul res -
ponsabil începând cu nr. 16, din 15 au gust 1952. Douã
câºtiguri de acum: Vocea tineretului apare în culori ºi din
1953 se anunþã apariþia sãptãmânalã a ziarului. Ul tima nu 
este respectatã, ºi ziarul se fixeazã la douã apariþii pe
lunã; în schimb, anul 1953 aduce o primã ameninþare: re -
dac tor responsabil devine Directorul Întreprinderii „Lap -
kiadó Vállalat” din Budapesta. În redacþie, la sfârºitul
anului intrã ºi Dumitru Suciu, care rãmâne pânã în 1956.
Un alt câºtig este tipãrirea din 1953 a suplimentului
Vocea tineretului în afara ziarului, ca publicaþie separatã.
Altul este constanta apariþie a Calendarului nostru, care
cuprinde materiale am ple despre comunitate ºi creaþii
literare. Din anul 1955, moto-ul din Kossuth este înlocuit
cu cel din Gorki, „Scriitorul este ochiul, urechea ºi vocea 
societãþii”. A doua ameninþare: în vara revoluþiei din
1956, redacþia ziarului este mutatã la Budapesta, pe
Nagy mezö utca 9 ºi preluarea ca re dac tor responsabil de
cãtre ªtefan Kecskédi, de la nr. 18, 30 au gust 1956. Din
septembrie acelaºi an, ziarul iese de sub egida Uniunii
Culturale a Românilor ºi trece sub responsabilitatea fo -
rului pol i tic, „Organul Uniunii Democratice a Românilor
din Ungaria”. În toiul evenimentelor din toamna anului
‘56, ziarul nu mai apare; dar îºi face apariþia un nou ziar,
la Budapesta, care iniþiazã anul I de apariþie, anulând cei
ºase ani ai ziarului Libertatea Noastrã. E vorba de Ga -
zeta românã, anul I, nr. I, 7 decembrie 1956, prima care
dã sugestia începerii unei noi serii, de fiecare datã când
apare vreo schimbare în apariþia ziarului. În toþi anii
aceºtia apar semnãturi noi precum ªtefan Soc, Gheorghe
Gerdan, Géza Váradi, Mihai Purdi, Teodor Oltean, Mihai 
Bernula, Liviu Gurban, Ilie Ivãnuº, Ion Hotea, Gheorghe
Petruºan, Petru Popuþa, Iosif Borca, Virág János, Gheor -
ghe Misaroº, Pálffy Endre, Marius Turcu, Gheorghe
Nistor, Iosif Balogh, Olga Soldan, Iosif Jurãu, Lucian
Magdu, Domokos Sam uel ºi alþii.

2.a Etapa Foaia noastrã (1957-1971), perioada
budapestanã. În a doua etapã, redacþia se sta bileºte la
Budapesta, pe Le nin (odinioarã, ºi azi Erzsebet) körut
9-11, etajul III, cartierul VII, adicã în incinta între prin -
derii editoare (Palatul New York). Ziarul cu noul titlu,
Foaia noastrã, începe anul I de apariþie la 1 noiembrie
1957, la aproape un an de întrerupere de la apariþia presei
periodice româneºti. Re dac tor responsabil este acum Pe -
tru Anton. Rubricaturile suferã câteva modificãri; su -
plimentul Vocea tineretului sfârºeºte în anul 1955, dar
este reactivat în interiorul ziarului, sub rubrica Pentru
Tineri, iar din 1958 devine Pentru tineretul nostru. Pa -
gina literarã (numitã înainte Colþ literar sau Literaturã)
este asimilatã din 1957 unei pagini mai cuprinzãtoare,
Literaturã. Artã. ªtiinþã. În apariþia budapestanã a zia -
rului intervin ºi schimbãri în conducerea redacþiei: de la
nr. 9, 1 mai 1958, Petru Anton pleacã în concediu, iar
conducerea redacþiei revine lui Pálffy Endre, care cola -
borase deja la ziar. ªi acesta pleacã în vara aceluiaºi an în
concediu ºi foaia este preluatã de secretarul gen eral al
forului pol i tic, Petru Silaghi (Szilágyi). Pálffy Endre
revine la conducerea ziarului de la nr. 19, 15 septembrie
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1957 ºi deþine funcþia de re dac tor-ºef pânã la nr.9, 1 mai
1959, când se reîntoarce Petru Anton. Din acelaºi an,
aflãm ºi numele editorului, Sala Sándor, directorul în -
treprinderii „Lapkiadó Vállalat”. Redacþia achiziþioneazã
un re dac tor foarte harnic, pe György Kovács, ºi numeºte
pe Ilie Ivãnuº, colaborator extern. Structura rubricaturii
se re spectã ºi la revenirea, ca re dac tor-ºef, a prof. Pálffy
Endre, din aprilie 1962 pânã în ianuarie 1968. Aceastã
etapã aduce câteva câºtiguri importante pentru evoluþia
ziarului: în primul rând, o revigorare a redacþiei, prin
afirmarea unui grup com pact de jurnaliºti tineri, mulþi
dintre ei studenþi ai profesorului Pálffy, Gheorghe Pe -
truºan, Mihai Cozma, Gyula Kollányi, Vasile Roxin,
Alexandru Király, Ioan Halász, Gh. C. Mihãiescu. Apoi
redacþia coopteazã noi membri: Livia Stãnescu-Santãu,
Ion Criºan, Ervin Sass, Lajos Szücs, Roza Ary. Din 1963, 
pagina rezervatã literaturii ºi artei se deschide spre o arie
mai largã de probleme, devenind Pagina cul turalã.
Pentru un con tact mai di rect ºi adecvat la necesitãþile
românilor, se propune alcãtuirea unui comitet redacþional 
al Foii, ca un fo rum consultativ. Din acest comitet redac -
þional so cial fãceau parte: Marius Turcu, Gheorghe Mar -
tin, Ilie Ivãnuº, Teodor Cozma, Mihai Cozma, Alexandru 
Hoþopan, Mihai Bihari, Jozsef Kiss. Din 1964 în caseta
redacþionalã intrã, în calitatea de preºedinte al comi -
tetului obºtesc de redacþie, Petru Silaghi, mo ment când ºi
sediul redacþiei se schimbã în cartierul V, pe Dorottya u.
8, pânã în octombrie 1966, când revine pe Le nin körut.
Apar în aceastã etapã noi rubrici, Cum vorbim, cum
scriem ºi se reactiveazã o ru bricã mai veche, deschisã
spre afirmarea tinerilor, Din creaþia elevilor noºtri. Dupã
demisia lui Pálffy Endre, la 1 ianuarie 1968, conducerea
ziarului este încredinþatã ºefului secþiei pentru minoritãþi
de atunci, Gheorghe Mészáros. Dupã al III-lea Congres al 
Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, în 1969,
redacþia îºi schimbã din nou sediul, în cartierul VII, pe
Madách Imre ut 11. Cu redacþia constituitã din Gh. Mé -
száros, re dac tor-ºef, Gheorghe Kovács, dr. Ioan Criºan,
Livia Santãu ºi ul tima achiziþie, Vasile Roxin - prac -
ticant, la începutul anului 1969, comitetul obºtesc de
redacþie are o nouã alcãtuire: secretar - Alexandru Hoþo -
pan, membri, Petru Cîmpian, Nicolae Gândilã, ªtefan
Oroian, Gheorghe Petruºan, Vasile Roxin ºi Gheorghe
Santãu. În redacþia anului 1970 se ridicã din nou pro -
blema reînnoirii ziarului (schimbarea prioritãþilor, ordinii 
paginilor de tineret ºi literare) ºi chiar schimbarea titlului. 
Aceastã etapã aduce însã prima corecþie a anului de
tradiþie, adicã numãrãtoarea de la anii apariþiei Libertãþii
noastre, notându-se pe frontispiciul titlului, anul XXI.
Acest mo ment al recuperãrii a pregãtit ºi transferarea
sediului redacþiei la locul ei de origine, la Jula.

2.b. Etapa Foaia noastrã (1971-1991), perioada
julanã. Ziarul revine la Jula, cu sediul stabilit pe Petõfi
tér 2, începând cu nr. 13, din l iulie 1971. Revenirea la
locul de baºtinã al naºterii presei româneºti a produs
câteva modificãri. În primul rând, componenþa redacþiei:
re dac tor responsabil însãrcinat este Petru Podina, iar ed i -
tor responsabil, Mihály Lehoczky. În noua echipã,
Gheor ghe Petruºan devine secretar al comisiei redac -
þionale, iar membri, Alexandru Hoþopan, Mihai Cozma,
Edda Illyés, ªtefan Oroian ºi Etelca Berényi, secretar
administrativ. Acest mo ment al existenþei ziarului a pro -

dus constituirea loco a unui colectiv redacþional al co -
munitãþii, capabil sã întreþinã suflul ziarului. În 1972,
abia cu numirea lui Alexandru Hoþopan, ziarul intrã sub o 
conducere proprie a românilor din Ungaria. Foaia îºi
reorganizeazã ºi rubricaturile ºi se îmbogãþeºte cu noi
rubrici, de varietãþi ºi sport; apoi se readapteazã ciclul de
interviuri iniþiat de Vasile Roxin, printr-o formulã de
profil de intelectuali români, susþinutã con stant ºi bine
documentatã de Ioan Sz. Kiss. Pagina cul turalã dispare
din nr. 20, 15 octombrie 1972, iar Poºta redacþiei, foarte
prezentã în perioada budapestanã, apare de câteva ori, cu
mari întreruperi. Anul 1973 aduce o nouã componenþã a
comisiei de presã: Gheorghe Petruºan, N. Gândilã, Gh.
Santãu, Petru Câmpian ºi, în plus, Mihai Kozma, Florica
Dimak, Svetozar Unc. Petru Silaghi nu mai apare în
caseta redacþionalã de la nr. 22, 25 noiembrie 1973. Din
anul 1974 formatul devine mai mare ºi se reînnoadã o
tradiþie, un supliment în interiorul ziarului Vocea tine -
retului, notat anul I. Acesta rezistã cinci ani de apariþie,
pânã la nr. 11 din 1 iunie 1978, când se pregãteºte, în
sfârºit, apariþia sãptãmânalã a ziarului. De la nr. 13, 2
iulie 1978, formatul se re duce, se sisteazã apariþia supli -
mentului pentru tineret, fiind înlocuit cu pagina Tineret.
În acest in ter val, 1973-1980, nume noi, alãturi de tineri
deja afirmaþi, colaboreazã la ziar, mulþi provenind din
elevii liceului românesc din Jula sau din studenþi de la
catedra din Seghedin ºi Budapesta: Ioan Sz. Kiss, Tiberiu 
Juhász, Mihai Kozma, ªtefan Frãtean, Maria Berényi,
Tiberiu Herdean, Elena Csobai. În intervalul 1980-1989,
sub ºefia lui Alexandru Hoþopan, redacþia mai acu mu -
leazã câteva condeie jurnalistice, Tiberiu Juhász, Eva
Ruja Bányai, Ana Radics, ºi propulsarea ca re dac tor-ºef
ad junct a lui Mihai Kozma. Chiar ºi editorii responsabili
se schimbã, în 1989 apare Jenö Német, iar în 1991, ed i tor
responsabil József Horti. În anul 1991, ziarul devenit
„sãptãmânal al Uniunii Românilor din Ungaria’”, trece
printr-o nouã etapã de reorganizare, o datã cu plecarea lui 
Mihai Kozma ºi intrarea ca responsabil, apoi di rec tor, a
lui Tiberiu Herdean. Noua gardã redacþionalã ia iniþia -
tiva, vehiculatã mai demult, de schimbare a titlului ºi
formatului, trans formând rad i cal constituþia ziarului. Se
revine ºi la tutelarea editorului responsabil originar, U -
niu nea Cul turalã a Românilor din Ungaria. Colaborãri
frecvente vin acum din partea Rodicãi Bogza Irimie,
Gavril Scridon, Tãnase Filip, Jenö Farkas, Lu creþia ªipoº.

3. Etapa Noi. Românii din Ungaria (1991-1997),
perioada înnoirilor. Trecerea la noul titlu ºi noul for mat, 
tip caiet-revistã, intervine în ul tima parte a anului 1991,
dupã o încercare de la începutul anului, care co in cide cu
constituirea noului prezidiu al Uniunii Românilor. Mo -
mentul e semnalat de Al. Hoþopan printr-o reacþie de
opoziþie la schimbare, într-o notã a redacþiei, din care
citãm: ”iniþiativa a fost refuzatã de colectivul redacþional 
pe motivul cã aceastã reînnoire încã nu este nici ac tualã,
nici tehnic bine pregãtitã (- ah - Început de drum, în
Foaia noastrã, an XLI, nr.1, 4 ian. 1991). Ultimul numãr
cu acest titlu, Foaia noastrã, este nr. 40 din 27 sep -
tembrie 1991. Primul numãr al noii publicaþii, Noi. Ro -
mânii din Ungaria, an I, nr. 1, 4 octombrie 1991. Pentru a 
treia oarã, noua redacþie ignorã anul de tradiþie, anul XLI
(41) ºi îºi asumã, o datã cu noul titlu ºi for mat, anul I de
apariþie, cu redacþia for matã din: Alexandru Hoþopan, re -
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dac tor-ºef, colectiv de redacþie, Eva Ruja Bányai, Edda
Illyés, Tiberiu Juhász, ªtefan Oroian, re dac tor res pon -
sabil, Ana Radics Repiski, ºi Jozsef Horti, ed i tor res -
ponsabil, di rec tor gen eral al întreprinderii editoare. De la
nr. 10 din 6 martie 1992, noul di rec tor Tiberiu Herdean
con duce acelaºi colectiv redacþional, cu un nou ed i tor
responsabil, Gheorghe Petruºan ºi editura nou înfiinþatã
Noi. Ziarul îºi cautã o nouã organizare a aspectului, se
deschide spre publicaþii literare ºi colaborãri din Ro mânia,
dar ºi lasã loc unor rubrici de divertisment, co merciale
(publicitate). În 1994 se revine asupra for matului, dar nu
ºi asupra recuperãrii anului real de apariþie, anul XLIV
(44). Se adoptã un for mat mediu, între cel redus ºi cel tip
ziar, permiþând o organizare a rubricaturilor ºi articolelor
pe orizontalã. Ziarul devine sub titlul simplu Noi „sãp -
tãmânal al românilor din Ungaria”. Pânã în anul 1997,
indicat anul VII de apariþie (XLVII, anul 47 cel de
tradiþie), când se sta bileºte o nouã conducere a ziarului,
Uniunea Cul turalã a Românilor din Ungaria, ca pro -
prietarã ºi ed i tor responsabil al foii, s-a re curs ºi la res -
pon sabilitatea editorului in di vid ual (Mihai Cozma,
Emi lia Mar tin Nagy). Conducerea revine acum lui Mihai
Kozma, în calitate de di rec tor, semnatarul atâtor pagini
de pol i ticã in ternã ºi externã din perioadele anterioare ale
evoluþiei ziarului. Pagina a 6-a a ziarului este rezervatã
semnalelor culturale, literare, la care scriu Gavril Scri -
don, Vic tor Iancu, Gh. Petruºan, Tiberiu Herdean, Maria
Berényi, Farkas Jenö, Lu creþia ªipoº, Ana Hoþopan, Mi -
haela Bucin, Ilie Ivãnuº. Paginile 2-3 pub licã ºtiri despre
organizarea românilor, despre liceul din Jula, activitãþi
didactice ºi probleme ale manualelor ºi programelor ºco -
lare. Ul tima paginã pãstreazã caracterul de mozaic, sub
denumirea Fel de fel.

4 Etapa Foaia româneascã (1998-2005), pe rioa -
da diversificãrilor. Ideea reînnoirilor a cuprins ºi noua
formulã a ziarului de sub directoratul lui Mihai Kozma,
care, cu acelaºi colectiv redacþional moºtenit, a enunþat
într-un ed i to rial din primul numãr (nr.1-2, 9 ianuarie
1998), o schimbare dublã: modificarea titlului, Foaia
româneascã, ºi începutul unei noi serii, fãrã specificarea
a câta serie este. Ziarul, deºi scrie pe pagina de titlu cã se
revendicã de la ziarul fondat în 1951 (deci de la anul I de
apariþie), porneºte la drum iarãºi cu anul I (1998, anul
XLVIII - 48, anul de continuitate), fãrã luarea în calcul a
seriilor (etapelor pe care noi le-am inventariat aici) ºi nici
a marcãrii anului de tradiþie. Schiþa de pro gram, începând 
din acest an, din primul numãr, dã drept la aceastã mo -
tivare a noastrã, din mo ment ce indiferent cu ce perio -
dicitate sau cu ce titlu a apãrut ziarul este unul ºi unicul
acelaºi pentru românii din Ungaria, care a intrat în casele
cititorilor de atâta vreme, iatã de mai bine de o jumãtate
de secol. Periodicul pãstreazã din start economia pagi -
nilor, printr-un „caracter ºi profil aproape delimitat”,
rubrici constante (Actualitãþi, Semnal, Tineret, Educaþie

Cul turalã, Literaturã, Fel de fel). Practica mai veche a
suplimentelor periodice, în interiorul ziarului, revine la
noua serie a gazetei, printr-o supraponderare a paginilor
religioase, Ortodoxia, Isus Salvatorul (în ritm de apariþie
lu narã), dar cu o subapreciere a Paginilor culturale (în
ritm de apariþie la douã luni), cândva cele mai solicitate ºi 
prezente pagini. Câºtigarea unui pub lic, religios acum, cu 
preþul pierderii celui intelectual ºi, inexplicabil, al celui
tânãr (elevi ºi studenþi), ambele categorii cândva ali -
mentatoare de jurnaliºti ºi scriitori ai comunitãþii, nu pare 
sã constituie miza cu care Mihai Kozma enunþa proiectul
devenirii ziarului. Cert este cã tot mai puþine pagini
redactate ºi scrise din corespondenþe ale tinerilor îºi gã -
sesc loc aici, fiind înlocuite cu reportaje ale redactorilor
în locurile re spec tive. În plus o supraaglomerare a ima -
ginilor foto în defavoarea textelor scrise nu þine loc de
„ajutor în cultivarea limbii materne ºi întãrirea conºtiin -
þei de identitate a românilor din Ungaria”, aºa cum bine
intenþionat este schiþat programul de început. Trebuie
evidenþiat faptul cã o altã perspectivã, mai aproape de
ideile editorialului lui M. Kozma din ziar, apare în cea -
laltã presã a sãptãmânalului, Calendarul românesc, care
recupereazã texte relevante pentru necesitãþile de lecturã
ale cititorilor.

Cu unele modificãri de for mat ºi de mãrire a nu -
mãrului paginilor, ziarul are din 2000 la conducere pe
Eva Iova, re dac tor ra dio la Seghedin, în ideea revigorãrii
ºi aducerii unui suflu tânãr. Numai cã redacþia s-a împu -
þinat atât de mult în ultimii 2 ani (Edda Illyés ºi, re cent,
Rita Pãtcaº), încât ziarul se bazeazã în bunã parte pe
colaboratori externi. O iniþiativã bunã a redacþiei din ul -
tima vreme este înscrierea ziarului într-o paginã web ºi
preluarea, încã insuficient supravegheatã ºi selectivã a
unor materiale de interes, în spe cial pentru tineri, din
ofertele internetului. Se pro duce acum revenirea de facto
la anul de tradiþie, anul LI (2001), corectând astfel inde -
ciziile redacþiilor anterioare.

Am fãcut acest excurs al etapelor presei periodice
româneºti în vederea alcãtuirii, în perspectivã, a unei
monografii, la care se pot angaja redactori ºi colaboratori
constanþi ai gazetei, cu buna intenþie de regândire a folo -
sirii cu max i mum câºtig a acestei tradiþii a scrisului în
limba românã. Am iniþiat chiar în paginile ziarului un di -
a log, o ru bricã a colaboratorilor ºi redactorilor, care ar fi
putut deschide proiectul unei munci de arhivare a contri -
buþiilor la închegarea acestei frumoase tradiþii. Mate -
rialele noastre privind rolul ºi contribuþia presei
ro mâ neºti (Presa românilor din Ungaria ºi Literatura
românilor din Ungaria) la formarea unei intelectualitãþi,
fie jurnaliºti, cercetãtori, fie scriitori ºi specialiºti în di -
dac ticã, au un punct comun: pornesc de la presã, ca act de
sãrbãtoare intelectualã, ºi se întorc spre ea, oferindu-ne
bucuria unor lecturi incitante ºi interesante ca fenomen în 
viaþa unei minoritãþi.
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Fericitul longeviv
al artelor plastice basarabene

Vlad POHILÃ
scriitor, Chiºinãu 

Din pãcate, doar în imaginaþia omului comun des -
tinul artiºtilor se identificã cu fericirea absolutã, alias cu
admiraþia gen eralã, cu glo ria, cu avuþia, cu triumful...
Realitatea este însã infinit mai necruþãtoare cu firile ar -
tistice, de regulã ºi hipersensibile, vulnerabile, mai greu
adaptabile: ºi acolo, într-o lume liberã, dar ºi ego istã, dar
mai ales aici, unde regimul se þine pe o aspiraþie de mentã
de a monopoliza totul, de a-ºi subordona orice ºi pe
oricine. Or, un suflet de art ist „subordonat” – nu mai este
liber, iar în consecinþã – nici sub zodia norocului nu poate 
sã trãiascã. 

Din fericire, ex istã ºi ceva deasupra dictatorilor,
ceva mai presus de apucãturile totalitariste: dragostea
celor mulþi. Tocmai în acest sens, ex istã ºi artiºti fericiþi –
pentru cã sunt admiraþi ºi iubiþi. Pe unul dintre ei îl
cunoaºtem cu toþii, îl vedem adeseori – energic, volubil,
jo vial, emanând energii exclusiv pozitive – pe strãzile
centrale ale Chiºinãului, în grãdinile publice, la cele mai
diferite man i festãri culturale ºi populare. Se numeºte
Glebus Sainciuc ºi a ajuns, iatã, la aniversarea a 90-a,
majoritatea anilor trãindu-i în serviciul artelor, ocrotit de
zeitãþile generatoare de frumos. 

Dacã e sã cãutãm fericirea maestrului prin pris -
ma succeselor, a recunoaºterii talentului ºi eforturilor 
sale de creaþie, vom gãsi dovezi greu de enumerat...
Tocmai din acest motiv, vom recurge la o simplã trecere
în revistã a unor implicãri, demnitãþi ºi distincþii pe care
le-a înregistrat Glebus Sainciuc, mai ales în ultimul timp. 

A participat la mai multe expoziþii organizate în
muzeele din Chiºinãu (prima expoziþie per sonalã a vând- o
aici în 1963), precum ºi peste hotare: So fia (Bul garia),
Baku (Azerbaidjan), Kiev, Odesa, Lvov (Ucraina), Ha -
vana (Cuba), Mon treal (Can ada), Moscova, Pe ters burg
(Rusia), Paris, Grenoble (Franþa), Bruxelles ºi alte oraºe
din Belgia, Ulan Bator (Mon go lia) etc. Creaþii ale sale se
aflã în zeci de muzee ºi în sute de colecþii particulare.
Este protagonistul unui film documentar-ar tis tic realizat
de un grup de creaþie din Finlanda, Norvegia ºi Suedia
(anii -‘70-’80 ai secolului XX); în 1983, regizorul Valeriu
Jereghi lanseazã filmul documentar intitulat Glebus. Par -
ti cipã, cu un surprinzãtor succes, la Festivalul mondial de 
teatru de la Avignon, Franþa (1994), iar în 1998, la Va slui,
în cadrul Festivalului-con curs de satirã ºi umor „Constantin
Tãnase” i se acordã titlul de Doc tor Humoris Causa.

În 1980 devine laureat al Premiul de Stat al RSS
Moldoveneºti, peste ani obþine titlul onorific de Art ist al
Poporului din R. Moldova (1991). Laureat al Con cur -
sului Re pub li can de desen (1964), în 1971 i s-a decernat,
la Moscova, Medalia de argint a Expoziþiei realizãrilor
economiei naþionale, pentru o serie de portrete ºi graficã.
Cavaler al Ordinului Republicii (1999), Doc tor Honoris

Causa al Academiei de ªtiinþe a Moldovei (20 iulie
2009). Deþine mai multe menþiuni, inclusiv Di ploma Par -
tidului Lib eral din Moldova Pentru merite deosebite în
promovarea valorilor liberalismului mod ern prin inter -
mediul literaturii, teatrului, artei plastice ºi muzicii. I
s-au acordat Diplome de excelenþã ºi de merit din partea
sãptãmânalului Literatura ºi arta ºi a Teatrului Mu nic i -

pal Satiricus – Ion Luca Caragiale din Chiºinãu, alte
distincþii ale diferitor instituþii mass-me dia ºi de culturã
din Chiºinãu.

Dacã e sã vorbim despre fericirea lui Glebus
Sainciuc în sfera strictã a esteticului, e de menþionat,
mai întâi de toate, cã dânsul este promotorul unui gen
nou, inedit ºi extrem de orig i nal în arta plas ticã ba -
sarabeanã – mãºtile, executate printr-o metodã proprie,
destul de com plexã, ºi, de multe ori – jucate pe scenã de
autor, în cadrul unor adevãrate spectacole (unul dintre
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acestea avându-l regizor pe regretatul Andrei Vartic). În
perioada 1957-1997, maestrul a creat peste 300 de mãºti,
reprezentând fruntaºi ai vieþii culturale româneºti (pic -
torii Valentina Rusu-Ciobanu, Igor Vieru, Mihai Grecu,
Ada Zevin; scriitorii Grigore Vieru, Aureliu Busuioc,
Mihai Cimpoi, Ion Druþã; regizorii ºi actorii Emil Lo -
teanu, Ion Ungureanu, Grigore Grigoriu, Mihai Volontir,
Constanþa Târþãu; cântãreþii Maria Bieºu, Mihai Mun -
teanu, Nicolae Sulac, Anastasia Lazariuc – de la Chi -
ºinãu; poetul Vasile Tãrâþeanu, interpretele Maria Iliuþ ºi
So fia Rotaru – de la Cernãuþi; lingvistul Eugen Coºeriu;
regizorul Liviu Ciulei, naistul Gheorghe Zamfir, acad.
Eugen Simion, poeþii Ioan Alexandru, Ana Blan diana,
Adrian Pãunescu – de la Bucureºti, ºi încã atâþia alþii!)
sau din alte spaþii spir i tual-geografice (mimul Mar cel
Marceau, scriitorul Jean-Paul Sartre din Franþa; oa menii 
de arte ºi de litere Arkadi Raikin, Da vid Oistrah, Bulat
Okudjava, Aleksandr Soljeniþîn, Alla Pugaciova, Andrei
Voznesenski º.a. din Rusia; Luciano Pavarotti din Italia;
interpreta de muzicã uºoarã Anne Veski din Es to nia;
poetul Imants Ziedonis ºi cântãreaþa Laima Vaikule din
Letonia; poetul Ghevork Emin din Ar me nia; pro zatorul
Cinghiz Aitmatov din Kirghizia etc.).

Un alt capitol orig i nal (ºi jo vial!) în creaþia lui
G. Sainciuc îl constituie ºarjele ºi sau caricaturile, re pre -
zentând chipurile a numeroºi actori, artiºti plastici, scrii -
tori, muzicieni, interpreþi, oameni de ºtiinþã, jurnaliºti,
profesori, bibliotecari, precum ºi tineri stu dioºi, þãrani,
muncitori etc. Numai în ziarele ºi revistele din Chiºinãu a 
publicat circa 500 asemenea lucrãri; numãrul ºarjelor
executate instantaneu ºi dãruite protagoniºtilor se ci -
freazã la câteva mii. În anii 1969-1979 a realizat Bagatele 
– o serie de desene executate prin asociaþie cu muzica
(hârtie, tuº; circa 300 de lucrãri). S-a impus Glebus Sain -
ciuc, cu multã dãruire, ºi printr-o galerie de portrete ale
contemporanilor, cu precãdere oameni de arte, de litere,
savanþi: Actriþa Nina Vodã (1966), Cîntãreaþa Maria
Bieºu (1967), Prozatorul Vasile Vasilache (1968), Nana; 
scriitorii Lida Istrati, Petru Cãrare (1970), Leonida Lari
(1972), Vladi mir Beºleagã (1973), Igor Creþu (1973),
Muzicianul V. Goia (1976), Ion Creangã (1978), Igor
Vieru (1979), poeþii Andrei Burac (1987), Valeria Grosu
(1992), Iulian Filip (1993); Doiniþa împreunã cu Licã
Sainciuc, Criticul de artã Larisa Turea, Acad. Petru
Soltan (1995), Cântãreþul Radu Dolgan (1996), Eco -
nomistul Vasile ªoimaru (2006) etc. 

În acest compartiment cu creaþii executate, de re -
gulã, în ulei pe pânzã (uneori – car ton, ulei, guaºã, cã r -
bune; hârtie, cari oca) se detaºeazã cat e goric un excelent
portret al cântãreþei de operã Maria Cebotari (1910-
 1949), realizat în ulei pe pânzã, în 1976 – aºadar, într-o
perioadã când numele faimoasei interprete era þinut la in -
dex de cãtre autoritãþile sovietice. 

S-a manifestat ºi ca autor de graficã (Mama, 1933;
Clasa a VI-a de liceu, Valentina, 1939; Maria Drãgan,

1984; Ana-Maria, 1993), la fel – ºi ca ilustrator de carte,
executând ilustraþii atât pentru lucrãri umoristice – cum
ar fi Parodii (1965), apoi Parodii ºi epigrame (1976,
1981), de Petru Cãrare, cât ºi pentru vol ume cu tematicã
di versã: Cartea poeziei – 1974 (1974), Cu tot ce a fost
odatã el: Memoriei lui Alexandru Cosmescu (1992),
Mass- me dia în top: 50 plus 1 jurnaliºti din R. Moldova
(2000) etc.

Privind creaþiile relativ recente ale lui Glebus
Sainciuc, este destul de anevoios sã-þi închipui cã acestea
au un început cu o vechime de circa ºapte decenii... Or,
debuturile sale în picturã sunt mar cate de cãutãrile spe -
cifice anilor ’30-’40 din artele plastice române ºi vest-
 europene. În Basarabia, sub ocupaþie sovieticã, este ne -
voit sã se conformeze un timp rigorilor acelui regim,
realizând compoziþii inspirate din viaþa oamenilor simpli: 
Viticultori (1954), La cramã (1955), La ferma de lapte
(1957), Zootehnicianul V. Un tilã (1959), Masa mare
(1960), pictând ºi unele portrete cu tematicã „re al ist-
 proletarã”: Muncitoare de la uzina „Microfirul” (1969),
Veteranul de rãzboi P. Nazarenco (1970), Energeticienii
– contemporanii mei (1984), La uzina „Electromaºina”
(1987) etc. Dupã cum ne-am putut da seama din pre -
zentarea de mai sus a creaþiei sale, G. Sainciuc s-a de -
barasat relativ repede de „splendorile” specifice artei
sovietice, supranumitã a „realismului so cial ist”.

Dacã e sã ne referim la fericirea „de acasã” a lui
Glebus Sainciuc, vom evoca un as pect în genere bine
cunoscut chiºinãuienilor, dar ºi iubitorilor de frumos din
localitãþi sit u ate departe de capitala basarabeanã: ma -
estrul formeazã, de o viaþã deja, un formidabil cuplu cu
distinsa doamnã, remarcabila pictoriþã Valentina Rusu-
 Ciobanu (n. 1920); împreunã ºi-au crescut fiul, Licã
Sainciuc (n. 1948), ajuns ºi el pictor de seamã ºi un
excelent spe cial ist în studiul artelor. 

Iar marele noroc al acestei familii, în temei – ma -
rele nostru noroc! – îºi are începutul la 19 iulie 1919,
când s-a nãscut Glebus Sainciuc, la Chiºinãu, într-o casã
de lângã biserica Sfânta Vineri, pe malul râului Bâc, nu
departe de casa în care a copilãrit ºi marea, irepetabila
noastrã cântãreaþã Maria Cebotari... Urmeazã faimosul
Liceu B.P. Hasdeu, din capitala basarabeanã, având a -
colo un excelent îndrumãtor ºi susþinãtor în pasiunea sa
pentru artã: profesorul de desen Andrei Niculescu, venit
din „Micul Paris”, de la Bucureºti adicã, spe cial ca sã-i
instruiascã în acest domeniu pe tinerii basarabeni. În
1942 îºi ia cu succes bacalaureatul, apoi face studii, pânã
în 1944, la Facultatea de Arhitecturã a Politehnicii din
Bucureºti. Dupã rãzboi, absolvã ªcoala de Arte Plastice
Ilia Repin din Chiºinãu (1947), în acelaºi an fiind primit
în Uniunea Artiºtilor Plastici din Moldova... 

(Articol preluat din Literatura ºi arta, 23 iulie
2009, pus la dispoziþie de autor.)
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Poezia care ar putea schimba faþa lumii 
Vasko Popa

Adelina ULICI

În toamna anului trecut, în plinã campanie elec -
toralã pentru alegerile prezidenþiale din Statele Unite,
Po etry Foun da tion, o prestigioasã organizaþie literarã in -
de pendentã, îi chema pe scriitorii americani sã rãspundã
unei provocatoare întrebãri: Ce recomandãri de lecturã
ar face candidaþilor la funcþia de preºedinte ºi, poate mai
im por tant, alegãtorilor?

Printre alþii, Matthea Harvey rãspunde: „Cutia mi -
cã” de Vasko Popa, care vorbeºte despre gestionarea
universului in te rior ºi ex te rior.1 Menþionarea numelui lui
Vasko Popa în acest con text este relevantã pentru di -
mensiunile receptãrii internaþionale a operei lui. 

Dar cine este Vasko Popa, cel considerat capabil
sã-i in spire pe conducãtorii lumii? Este, cum bine se ºtie,
unul dintre cei mai importanþi poeþi sârbi, dar cu ascen -
denþã româneascã. 

Iatã ce scrie despre el Liubiþa Raichici în articolul
Vasko Popa, publicat în Contemporanul, iulie 2009:

„Aºadar primul dintre poeþii sârbi ai secolului
XX este românul Vasilie V. Popa – ju nior, dupã cum
ºi-a semnat prima poezie în limba românã, Muguri,
care este totodatã ºi prima sa poezie publicatã, la Colþul 
înce pãtorului, în ziarul Biruinþã de la Vârºeþ, pe 26
februarie 1939. (Preocuparea pentru compuneri literare 
a lui Vasile Popa este chiar mai veche, de prin anul
1937, pe când citea compunerea sa în limba românã,
Miros de pene arse, la o searã literarã a liceenilor
vârºeþeni. Avea 15 ani).2 

De altfel, destinul a decis ca ºi ul tima poezie pu -
blicatã în timpul vieþii poetului sã fie una adresatã Ro -
mâniei ºi tinerilor români, scrisã cu ocazia Revoluþiei din
de cem brie 1989, Autodidactul libertãþii vii. [...] Vasko
Popa nu este însã unul care a plecat din spaþiul românesc,
el este mai degrabã o victima a istoriei, asemenea tuturor
celor despãrþiþi de limba mamã, rupþi definitiv ºi pentru
tot deauna din rãdãcinile lor de o graniþã care a tãiat
Banatul în douã, dupã primul rãzboi mondial, obligându-i 
pe bãnãþeni sã se redefineascã ºi sã-ºi caute alte puncte de
sprijin ºi de rezistenþã decât cele tradiþionale. Ca atare,
Vasko Popa s-a nãscut într-o diasporã istoricã, ºi aceasta
l-a obligat (ºi aici ne bazãm, pãstrând proporþiile, pe
propria experienþã) sã devinã înþelept ºi sã ia decizii
dureroase, dar singurele viabile.”

Vasko Popa s-a nãscut la 29 iunie 1922 în Grebenaþ 
(Banatul sârbesc). În 1946, martie-decembrie, este „re -
dac tor rãspunzãtor” al primei gazete literare în limba
românã Libertatea literarã, ce apãrea la Vârºeþ. În 1947
devine primul re dac tor responsabil al revistei de lite -

raturã, artã ºi culturã Lu mina, care a început sã aparã în
limba românã la Vârºeþ. Debuteazã ed i to rial în anul 1953
cu volumul de poezii Kora (Scoarþa), apãrut la editura
„Novo pokolenje” din Blegrad. Trece în veºnicie la 5
ianuarie 1991, la Belgrad. Poeziile lui sunt traduse în
limbile: francezã, polonezã, germanã, slovacã, maghiarã,
românã, cehã, macedoneanã, englezã, suedezã, turcã, in -
dianã, norvegianã, greacã, olandezã, bulgarã, spa niolã
etc. 3 

Din perioada studiilor începute în 1940 la Belgrad,
continuate la Bucureºti ºi apoi la Viena, dateazã con tactul
ºi strânsele legãturi cu avangarda literarã româ neascã; i-a
cunoscut pe Emil Cioran, Eugen Ionescu, Gellu Naum.
Receptãrii lui în limba românã i s-au de dicat, ca traducãtori 
ºi exegeþi: Ioan Flora, Nichita Stãnescu, Marin Sorescu,
Adam Puslojiè, Cornel Ungu reanu, cel din urmã ne-a dã -
ruit ºi relatarea unei întâlniri: „Prin 1989 în che iasem –
credeam eu – o carte despre poet. Pe urmã am avut o
discuþie stranie cu el (am evo cat-o undeva) în care consta -
tasem, cu uimire, cã ºtie foarte bine româneºte. Nu scria în
limba românã fiindcã el era instalat în literaturã, în limba
sârbã, precum Cioran în francezã.”4 

Dar rãdãcinile româneºti sunt vizibile în operã,
constituindu-se într-o adevãratã mitologie. În Carne vie
(1975), ciclu cu pronunþat caracter autobiografic, sunt
invocaþi strãmoºii, dupã numele lor, pãrtaºi la o lume
magicã: strãbunicul Ilie Luca Morun care „În Dune sub
tei / [...] / Gãsise doi pui de lup” (Origine lupeascã) ºi care 
„Zboarã prin Dune / [...] / În sania-i încãrcatã cu sare”
(Tatãl vitreg al lupilor), strãbunica vrãjitoare Sul tana
Uroºevici care „Avea umbrã de lupoiacã” (Umbrã de lup) 
ºi care „Naviga într-o albie de lemn pe cer / Vânând nouri
aducãtori de ploaie” (Cizmuliþa roºie pierdutã); tot ea
pãstra legãtura, dupã datinã, cu lumea morþilor: „aºeazã
pe mici scânduri / Colaci în care înfige lumânãri aprinse /
Se-apleacã peste ele adreseazã mesaje morþilor / Oameni
ºi femei din neamul nostru / Lãsându-le apoi sã pluteascã
pe apele Caraºului” (Lumea de dincolo). Vin la rând
bunicii: Nicolae Uroºevici Suciu (Chestiuni indecente),
ºi Miloº Popa Neamþu, despre care se spune cã „Era mai
scump la vorbã / Decât muþii din naºtere / [...] / Mã rog
prin somn de bunicu’ sã-mi spunã / Vechiul nostru zeu al
turmei / Pe unde-l pot gãsi” (Coarne rupte) ºi bunica
nenumitã care „În româneasca ei de in / [...] îmi va spune
pui de lup / Întreaga ei viaþã” (Ochi de lup)

Vasko Popa „E urmaºul lupilor de pe stindardul
dacic, aparþine unui sat, unui þinut, dar e o conºtiinþã a
planetei.”5

1  Har riet, http://www.poetryfoundation.org/har riet/2008/10/po etry-primer-for-the-polls/

2  Tabelul cronologic din volumul Vasko Popa. Câmpia neodihnei. Bucureºti, Minerva, 1995, plaseazã debutul sãu în anul 1938 când
„Publicã primele încercãri literare în gazeta Novi strednjoškolac, editatã de elevii liceului”, p. XXI.

3  Idem, p. XXI-XXIX.

4  Prefaþã. Vasko Popa – un poet al Rãsãritului. În Vasko Popa. Câmpia neodihnei. Bucureºti, Minerva, 1995, p. XII

5  Idem, p. XVI
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Dialogul poeþilor

Cuvântul

de Silvia CABA-GHIVIREAC
(Cernãuþi, Ucraina)

Pe-al nostru zbuciumat pãmânt,
El e izvor de-nþelepciune;
Urci culmi de cuget, prin cuvânt,
ªi sãvârºeºti orice minune.

La cei cãzuþi, aripi de zbor
Le pui prin el, de-l zici atare,
Deschizi porþi noi spre viitor,
Dai vieþii negrãitã zare.

E pe mãsurã a rãni,
Dar totodatã-i ºi tãmadã
Întremãtoare, de vei ºti
Sã-l mânuieºti fãrã tãgadã.

Dacã-i cu jeg, sã-l ocoleºti,
Cãci vrednic nu-i sã-l iei în seamã;
Chiar de-i rostit de guri regeºti,
Tot piere-n spulber, ca o scamã.

Sã nu te-nchini la vorba rea,
Idiferent de cine-i spusã:
Conteazã sensul bun din ea,
Nu la ce înãlþime-i pusã.

Pãstreazã-þi visul înzidit
În Domnul, ca ºi crezãmântul;
În viaþa ta, necontenit
Împlinã-þi fapta cu cuvântul.

Am fost ºi-om fi!

Moto: „Aici cei mai vechi ºi mai vechi sunt
munþii ºi românii” Badea Gheorghe Cârþan

de Augustin POD (România)    

Suntem un neam creºtin ºi blând,
ªi-au venit la noi neamuri strãine,
De când suntem pe-acest pãmânt,
Am împãrþit cu ei pãmânt ºi pâine.

Am zis cã-i largã þara ºi încap,
Cã au ºi ei inimi creºtine,
Dar unii ni se urcã-n cap,
ªi muºcã rãu ca ºi un câine.

Noi n-am dat din coate ca vecinii,
N-am cãutat sã ne impunem vrerea,
N-am colindat ca beduinii,
Sã luãm cuiva averea.

De mult! De multe ori le-am spus:
„Mai potoliþi-vã ºi nu fiþi rãi!
Nu v-am chemat, nu v-am adus,
Sã fiþi pe capul nost cãlãi!”

Cu alþi hingheri v-aþi adunat,
ªi cu cruzimi ce n-am ºtiut,
Un colþ de þarã ne-aþi luat,
Ne-aþi schingiuit ºi ne-aþi bãtut.

Noi n-am uitat ce ne-aþi fãcut,
Voi n-aveþi þinere de minte,
Cãci ne-aþi ucis, ne-aþi pus în jug,
ªi ne-aþi distrus lãcaºuri sfinte.

Noi nu vrem dinte pentru dinte,
Bãgaþi-vã în cap odatã:
„Ce nu-i al vost, la noi sunt sfinte,
C-orice pãcat… are rãsplatã!”

De nu vã place-n casa noastrã,
Nu-i musai ca sã staþi aici,
Sã nu aflaþi pe pielea voastrã,
Cã suntem lei ºi nu limbrici!

Þãranii noºtri nu greºesc,
Au leac de la strãbuni rãmas:
„Pe cei ce scurmã-i priponesc,
ªi le mai pun ºi drod în nas”.

Deºi vã zbateþi ºi uneltiþi mereu,
De-aceea n-o sã ne puteþi urni,
C-aºa a vrut bunul Dumnezeu:
„Aici sã fim! ªi-aici vom fi!”

N-o sã plecãm de-aici nicicând,
Suntem una cu pãmântul,
N-avem de dat nimic! Nici gând!
E casa noastrã, averea ºi mormântul!

C-avem rãdãcini adânci,
Cu sânge ºi cu oase înãlbite,
ªi Dumnezeu a dat porunci:
„Sã nu cedãm la neamuri hãmesite!” 

Cãci, de când soarele la Apus apune,
De când luna stã în um bra lui,
De cându-i marea ºi stânca muntelui:
„De-atunci suntem aici! De cându-i lumea lume!”



Strãinãtate...

Strãinul întotdeauna te face mai strãin...

de Nicolae NICOARÃ (România)

Ia-þi copiii-n braþe, Mamã-Þarã,
De ce îi laºi mereu sã plece iar,
Toþi cei duºi, acolo, în afarã,
Nu au sãrbãtori în Cal en dar!

Sufletul lor e negru de sudoare,
Vederea-nsângeratã printre spini,
Vai, nu te doare încã, nu te doare
Lacrima ziditã prin strãini?

Vine-o vreme ºi-i atât de-aproape!
Fulgerã securea prin goruni,
Trezeºte-þi somnul vãduvit sub pleoape,
Pe cei plecaþi din tine, sã-i aduni!

Nu te urãsc acum ºi niciodatã,
Nu te blestem în Viaþã nicidecum,
Eºti Mama noastrã, dacã ne-ai fi tatã
I-aº rãzbuna pe cei rãniþi de drum...

Uniþi-vã, români…

de Vic tor CAPSAMUN
(Cernãuþi, Ucraina)

Uniþi-vã români
Din toatã Ucraina!
De nu sunteþi stãpâni –
Fiþi oameni totdeauna.

Uniþi-vã, români,
Ca surori, ca fraþi,
ªi graiul din strãbuni
Nicicând sã nu-l uitaþi.

Faceþi din orice sat
O gurã de rai,
Unde fie cântat
Versul lui Mihai.

Fiindc-aveþi un sânge
De la ªtefan cel Mare – 
A curs mereu ºi curge
În voi în fiecare…

Uniþi-vã, români,
La nevoi cu toþi 
ªi graiul din strãbuni
Daþi-l la nepoþi.

Lui Eminescu

de Nuþu Laurenþiu POP
(Apºa de Mijloc, Ucraina)

Lipesc urechea stângã
De teancul plin cu cãrþi.
Ascult cu multã grijã
Ecoul celor morþi.

Ascult, cum Eminescu,
Îºi dã încet suflarea
ªi versul lui cerescul
I-aprinde lumânarea.

Furat de gânduri multe
Sub teiul nemuririi,
El vrea sã ne sa lute
În ceasul despãrþirii.

O slovã dulce, poate,
Mai vrea sã ne citeascã,
Mai limpede ca toate,
În limba româneascã.

Un strop de rouã albastrã
I-a mai rãmas sã-l scrie,
În limba sfântã, a noastrã,
Ce-i prima din o mie.

Un mare om, un geniu,
Plecat-a dintre noi,
Pe drumul lung ºi straniu,
Unde nu sunt nevoi.
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Din Ardeal în Af rica de Sud ºi apoi în 
Noua Zeelandã – itinerar duhovnicesc

Interviu cu pãrintele Mircea Mihai Corpodean de la Biserica „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland

Lu cia DAVIS
jurnalisã, Auckland, Noua Zeelandã

Biserica Ortodoxã Sfântul Ignatie Teoforul din
Auckland are un statut spe cial: Parohie Ortodoxã sub
Patriarhia Românã, are un Consiliu de Administraþie cu
un singur român (Aura Suciu, originarã din Oradea, o
doamnã de o generozitate deosebitã) reprezentând în
minoritate majoritatea românã copleºitoare a enoriaºilor.
Biserica a fost înfiinþatã de pãrintele Mihail, care a slujit
pânã la adânci bãtrâneþe ºi s-a stins din viaþã în iunie anul
trecut, Dumnezeu sã-l odihneascã! La cererea Consiliului 
de Administraþie al Bisericii ºi a enoriaºilor, Patriarhia
l-a trimis pe Pãrintele Mircea Mihai Corpodean sã con -
tinue lucrarea.

Biserica este, desigur, un loc de întâlnire spiritualã
pentru noi, românii din Auckland. Dar este ºi unul dintre
puþinele locuri unde vorbim deschis în dulcele grai ro -
mânesc, minunându-ne de fiecare datã de bogãþia dia -
lectelor ºi înþelepciunea expresiilor pe care, uite, nu
le-am uitat, le-am împãturat doar frumos ºi aºezat la
pãstrare, alãturi de hainele de duminicã.

Este un loc în care gustãm cu dor un cozonac, o
sarma, o colivã, încercând sã ghicim dupã gust din ce
parte a þãrii o veni reþeta, împãrtãºind cu oameni pe care
nu-i cunoºteam înainte, dar români de-ai noºtri, o durere,
o bucurie...

Este un loc de întâlnire, precum spune pãrintele
Mircea Mihai Corpodean, mai cu seamã în ziua de du -
minicã, de la ora 10 încolo, în timpul Sfintei Liturghii.
„Este locul în care ne întâlnim atât cu cei dragi care sunt
în viaþã, undeva prin lume, cât ºi cu cei dragi de care
ne-am despãrþit prin moarte. Ne vom întâlni pentru cã în
timpul Sfintei Liturghii ne aflãm undeva anume, dincolo
de timp, dincolo de spaþiu”. 

Pãrintele Mircea Mihai Corpodean ne-a venit ca

preot din Cluj la începutul anului acesta. Aºteptãrile erau
mari, imense. Pãrintele Corpodean nu le-a dezamãgit.

— Cine este pãrintele Mircea Mihai Corpodean,
în câteva cuvinte?

— Pãrintele Mircea Mihai Corpodean sunt eu,
român nãscut în Cluj, în 1969. Acolo mi-am petrecut cea
mai mare parte a vieþii, acolo am ºi cunoscut-o pe cea care 
mi-a devenit soþie ºi mai apoi doamna preoteasã, acolo
s-au nãscut ºi primii doi bãieþi ai noºtri. Acolo am fãcut
primii paºi în ºcoalã, acolo am urmat clasele mai departe
la Liceul Racoviþã, apoi cinci ani de zile la Seminarul de
Teologie de la Cluj. Am urmat primul an la Facultatea de
Teologie din Sibiu, m-am transferat în anul doi la Fa -
cultatea de Teologie din Cluj, unde am terminat ca preot:
în anul al treilea de facultate fiind hirotonit ca preot al
satului Bogata, de lângã Turda. Am pãstorit în satul
Bogata pentru cinci ani de zile, urmând ca la începutul
anului 2000 sã fiu trimis în Af rica de Sud ca preot paroh
ºi preot misionar în acelaºi timp.

— În momentul în care aþi ales Seminarul de Teo -
logie, cred cã era încã perioada comunistã?

— Da… da.

— Deci religia nu era încurajatã…

— Nu a fost încurajatã deloc.

— Cum de aþi hotãrât atunci sã alegeþi aceastã
cale, destul de spinoasã în perioada respectivã?

— A fost destul de ciudat, pentru cã în familie
eram, ºi apoi s-a arãtat ºi mai târziu, sã fiu înconjurat de
economiºti: tatãl este econ o mist, mama, Dumnezeu sã o
odihneascã!, a fost revizor contabil, cumnatul meu, econ -
o mist, soþia mea a devenit ºi ea economistã, fratele ei,
econ o mist ºi aºa mai departe. Mã pregãtisem ºi eu pentru
a urma Ac a de mia de ªtiinþe Economice de la Bucureºti.
Însã, dupã treapta a doua de liceu, la sfârºitul clasei a
11-a, am hotãrât sã urmez cursurile Seminarului de Teo -
logie de la Cluj, lucru care a fost destul de surprinzãtor
pentru fa milia mea ºi pentru cei care mã cunoºteau.

— A fost un mo ment de rãscruce, o întâmplare
deosebitã care v-a determinat?

— Da, a fost un mo ment deosebit în viaþa mea care
mi-a dat îndemnul ºi tãria sã urmez în aceastã direcþie, aºa 
cum fiecare dintre noi cu siguranþã am avut ºi avem
momente dintr-acestea în care Cineva de acolo de sus ne
dãruieºte un semn.

— Mulþumesc pãrinte, revenind la istoria dumnea -
voastrã, aþi ajuns pãrinte misionar la Pre to ria…
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— Da, printr-o bursã oferitã de Universitatea de la
Pre to ria, Facultatea de Teologie Reformatã, catedra de
Noul Tes ta ment. Aceasta a fost modalitatea legalã în care 
am reuºit sã ajung în Af rica de Sud, regimul de ºedere în
aceastã þarã fiind foarte strict, foarte strâmt, aº putea sã
spun. Am intrat în Af rica de Sud cu bursã de studii, am
avut din nou statut de stu dent; în paralel cu aceastã ºansã
care mi s-a dat, cu acest mo ment creat, având respon -
sabilitatea ºi obligaþia de a ajuta organizarea Asociaþiei
româneºti la Pre to ria, asociaþia parohialã. Aºa s-a nãscut
prima Parohie ortodoxã românã din întreg continentul
african. 

— Mã gândesc cã un preot în di as pora are alte
responsabilitãþi decât un preot în þarã. Este menirea
preotului sã dezvolte comunitatea, sã o îndrume, sã o
pãstoreascã, cam acestea ar fi ºi responsabilitãþile unui
preot în di as pora. ªi totuºi sunt diferenþe, mã gândesc...

Da, sunt diferenþe destul de mari pentru cã eºti
chemat ºi eºti abordat ca preot în di as pora cu o serie mult
mai largã de probleme ºi un registru emoþional mult mai
bogat, cu preocupãri mult mai di verse din partea cre -
dincioºilor pe care îi pãstoreºti. Trebuie sã amintim aici o
trãsãturã aparte a poporului român; aº zice cã poporul
român este singurul popor din lume care nu sãrbãtoreºte o 
datã istoricã de încreºtinare, pentru cã noi nu am fost
încreºtinaþi, noi ne-am nãscut creºtini. ªi pentru lucrul
acesta ne bucurãm în România de o abundenþã de trãire
creºtinã ºi urmãm un curs majoritar de trãire creºtinã,
ceea ce nu se poate spune despre celelalte colþuri de lume. 
Af rica de Sud de pildã nu este o þarã în care creºtinismul
este majoritar. ªi atunci sigur cã te confrunþi cu altfel de
abordãri, cu altfel de frãmântãri din partea românilor care 
îºi duc viaþa într-o societate cu un profil religios to tal
schimbat, diferit. Din acest punct de vedere, ca preot în
di as pora, eºti chemat de multe ori sã alini nu numai
frãmântãri spirituale, ci ºi sociale, culturale, eºti chemat
sã pui umãrul ºi sã te contopeºti, sã te alãturi celor care
doresc culturã, identitate naþionalã, celor care doresc sã
îºi rosteascã identitatea naþionalã. De asemenea eºti soli -
citat ºi de strãini, de oamenii locului, care încearcã sã
înþeleagã cine eºti, de unde vii, care sunt frãmântãrile
tale, ce nãzuieºti, ce visezi, de ce eºti altfel decât ei sau ce
aveþi în comun. 

— V-a pregãtit facultatea clujeanã pentru acest fel 
de slujire, de pãstorire?

— Premisele erau acolo. Pietrele de temelie sunt
aºezate la formarea unui teolog, incluzând ºi aceste as -
pecte de misionarism, de pãstorire, de condiþii mai aparte. 
Însã ele devin mai eficiente pe mãsurã ce îþi desãvârºeºti
slujirea ºi împlinirea în mediul respectiv: turma care þi-a
fost încredinþatã spre pãstorire. De aceea una dintre preo -
cupãrile, dintre frãmântãrile noastre în Af rica de Sud la
vremea la care eram preot paroh acolo, a fost sã încercãm
sã organizãm un centru ecleziastic, un loc în care pe lângã 
bisericã, casã parohialã, hol, ºcoalã duminicalã, sã fie ºi
un spaþiu în care Patriarhia sã poatã even tual sã trimitã pe
trei luni, pe ºase luni de zile, slujitori, preoþi, teologi,
cãlugãri sau cãlugãriþe care sã aibã ocazia sã îºi formeze
deprinderea slujirii într-un alt cadru decât cel românesc ºi 
într-o altã limbã decât cea româneascã.

— Vorbiþi-ne despre semnificaþia liturghiei ca un
loc de întâlnire între trecut, prezent ºi viitor, între cei de
aici din Noua Zeelandã ºi cei de acolo, din România…

— Este un lucru pe care putem sã îl raportãm
într-adevãr la sufletul fiecãruia dintre noi: sã ne rea -
mintim ºi sã rostim din nou, în faþa realitãþii, acelaºi
adevãr: cã întru Hristos suntem una, ºi dacã credem acest
adevãr atunci avem motiv sã ºi credem cã spusele lui sunt
adevãrate, el fiind Calea, el fiind Adevãrul, el fiind Viaþa, 
Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, în Hristos suntem una.

În momentul în care îmi luam rãmas bun de la cei
dragi în aeroportul din Cluj, sã vin în Noua Zeelandã, a
fost prima datã când am cãlãtorit cu soþia ºi cu copiii ºi a
fost prima datã când am simþit aceastã depãrtare, un
rãmas bun mai apãsãtor. Singurele cuvinte care mi-au
venit atunci în minte au fost sã îi întãresc pe cei dragi
spunându-le cã, ori de câte ori le va fi dor de noi, sã intre
în Sfânta Bisericã, mai cu seama în ziua de duminicã, ºi,
de la ora 10 încolo, avem întâlnire. Ne vom întâlni pentru
cã în timpul Sfintei Liturghii ne aflãm undeva, dincolo de 
timp, dincolo de spaþiu. Este locul în care ne întâlnim atât
cu cei dragi care sunt în viaþã, undeva prin lume, cât ºi cu
cei dragi de care ne-am despãrþit prin moarte. Aºteptând
sã ajungã vremea în care sã fim desãvârºiþi împreunã. 

— Din România, din Ardeal, în Af rica de Sud ºi
apoi în Noua Zeelandã. Schimbãri culturale importante,
cel puþin aºa le vedem noi de la distanþã. Cum le simþiþi
dumneavoastrã?

— Greu de spus la acest mo ment. Deocamdatã am
reuºit sã rãspund cu o vitezã de pompier urgenþelor ºi
e-mail-urilor care mi-au fost adresate în scurtul timp de
când am ajuns aici. Aº vrea ºi pe aceastã cale sã îi
mulþumesc preasfinþitului Mihail, Episcopul ortodox ro -
mân pentru Aus tra lia ºi Noua Zeelandã, pentru prezenþa
Preasfinþiei sale, pentru purtarea de grijã pe care a avut-o
pentru comunitatea româneascã de aici ºi, în mod deo -
sebit, faþã de aceastã parohie, pentru toatã strãduinþa pe
care Preasfinþia sa a depus-o pentru legalizarea ºi obþi -
nerea actelor pentru venirea mea în Noua Zeelandã. Mul -
þumesc de asemenea tuturor acelora care, în diferite
mo dalitãþi, s-au implicat ºi au sprijinit acest demers. Un
mo ment semnificativ a fost în prima duminicã în care am
slujit în Biserica Ortodoxã din Auckland când Preasfinþia 
sa a fost prezent la slujbã împreunã cu pãrintele Ovidiu
din Parohia ortodoxã românã din Ham il ton. ªi nu aº
considera aceastã prezenþã o simplã coincidenþã, ci un
semn de bucurie, de întãrire întru frãþietate. Sã dea Dum -
ne zeu sã fie acest semn al iubirii semnul sub care sã
cãlãtorim de aici înainte cu mai multã putere ºi mai multã
îndrãznealã spiritualã.

Nãdãjduiesc ºi am toatã convingerea într-o bunã
colaborare între Parohia ortodoxã românã ºi Asociaþia
românilor din Auckland spre înflorirea rânduielii ºi lu -
crãrii la care suntem chemaþi: socialã, culturalã, spiri -
tualã, duhovniceascã. Sigur, sunt foarte multe proiecte
care ar putea sã fie luate în atenþie ºi s-ar putea desfãºura,
ºi toate se vor împlini cu implicarea românilor ºi ajutorul
lui Dumnezeu. Sã avem o ªcoalã de duminicã pentru
copii, sã avem ore de catehizare, atât pentru copii, cât ºi
pentru cei mari, sã avem acþiuni împreunã menite sã ne
ajute sã ne cunoaºtem mai bine ºi sã ne rostim identitatea. 

94 AN 10, NR. 2-3 (33-34), SEPTEMBRIE 2009 FAMILIA ROMÂNÃ



Sã þinem legãtura cu cei din România prin cãile pe care ºi
domniile lor le considerã de cuviinþã sã colaboreze cu
noi. ªi prin toate acestea împreunã sã facem ºederea ºi
trãirea noastrã aici în Noua Zeelandã cât se poate de
frumoasã ºi împlinitã.

În Vinerea Mare nu a fost timp pentru ca pãrintele
Corpodean sã participe la programul radiofonic în limba
românã – ediþie specialã de Sfintele Paºti (pro gram rea -
lizat în cadrul postul de ra dio Planet FM: www.104.
6planetfm.org.nz). Sfinþia sa oficia la acea orã slujba
specialã la Biserica Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland.

De la peste 20.000 de kilometri, dar cu o cãldurã
spiritualã care a topit aceasta depãrtare, ne-a sãrit în
ajutor pãrintele Marius Sabou de la Catedrala Epis co palã
Sfânta Treime din Baia Mare. Ne-a mai dãruit Dumnezeu 
cu prieteni precum Mihai Pãtraºcu ºi cu o legãturã teh -
nicã fantasticã. 

Într-adevãr, când Cuvântul este al Adevãrului, dis -
tanþele îºi pierd semnificaþia. Am trimis emisiunea res -
pectivã prietenilor mei români de pretutindeni - printre
ei, revista „Fa milia Românã” - mesaj de bucurie al În -
vierii, dincolo de timp, dincolo de spaþiu. 

Poezie ºi spiritualitate româneascã la Paris.
Biserica Jean de Beauvais

Dr. Mirel GIURGIU
membru al Asociaþiei „Al. I. Cuza” din Hei del berg, Frankenthal, Germania

Pentru mulþi, o cãlãtorie la Paris e un vis trãit la
cote maxime în oricare ceas al zilei ºi al nopþii... Nu e
deloc altfel în ceea ce mã priveºte. Pentru a nu ºtiu câta
oarã, farmecul „Oraºului Luminã” mã atrage de-o ma -
nierã cãreia de mult am renunþat sã-i caut vreo ex pli -
caþie...

Am plecat în primãvara aceasta cãtre oraºul de pe
Sena cu intenþia clarã, în ciuda vremii rãcoroase ºi plo -
ioase, sã ajungem la biserica românilor din capitala Fran -
þei - arhicunoscutã exilaþilor români dintotdeauna sub
numele de Jean de Beauvais. De ce purta acest nume?
Care va fi motivul pentru care am auzit atât de des
vorbindu-se de acel lãcaº de cult? Nu ºtiam sã dau nici o
lãmurire, nici altora nici mie. Prin bunãvoinþa prietenului
nostru, dom nul Mar cel Ardelean de la Ambasada
României din ca pitala Franþei, ajungem sã gãsim hotelul
cel mai apropiat ºi sã ne cazãm la câþiva paºi de sfânta
bisericã. Ajunºi în faþa aºezãmântului creºtin, ne dãm
seama repede cã arhi tectura bisericii e tipicã pentru o
catedralã catolicã, nici decum pentru una ortodoxã. De ce
oare? Descoperim apoi, lângã portalul prin ci pal, douã
inscripþii pe plãci aurite, alãturate unui basorelief repre -

zentându-l pe Con stantin Brâncuºi. El a intrat în legãturã
cu comunitatea ortodoxã românã la scurt timp dupã ce
ajunsese la Paris, în aprilie 1904, fãcând majoritatea
drumului pe jos, vre me de un an de la plecarea din Hobiþa
lui natalã. Curând va deveni paracliser ºi cântãreþ în corul 
bisericii. Se ºtie cã marele sculp tor era dãruit de muze ºi
cu talente mu zicale, cânta la mai multe instrumente ºi
poseda o voce minunatã pe care ºi-o pusese de mai multe
ori în valoare, fãcând parte din corale ale unor biserici din 
Craiova ºi din Bucureºti, Madona Dudu, respectiv bise -
rica Mavrogheni din Capitalã. Plãcile comemorative sunt 
un dar din partea Ligii Culturale a Românilor (având
sediul în România), cu prilejul comemorãrii a 50 de ani
de la trecerea în veºnicie a acelui care a creat ca un
demiurg ceea ce pânã la el, Parisul nu mai vãzuse.

Pãºim cu emoþie în interiorul bisericii, simþim at -
mosfera plinã de febrilitate a pregãtirilor ce se fac înain -
tea slujbei de Înviere a Domnului Hristos. Ne este dat sã
vedem minunãþii de icoane, candelabre ºi candele,
odoare ºi obiecte rafinate de cult, de o mare diversitate
artisticã, în faþa altarului o catapeteasmã auritã plinã de
ornamente de o mare fineþe a execuþiei, totul amintind de
cele mai frumoase lãcaºuri sfinte de la noi. Excepþie fac
enormele vitralii colorate încadrate în ogive gotice, ca -
rac teristice renumitelor catedrale catolice din Franþa. Pa -
rohul bisericii, pãrintele Constantin Târziu - altfel de -
vreme cu explicaþiile, dovedind multã vitalitate ºi bu -
nãvoinþã, ridicã vãlul aºezat în timp peste întâmplãrile ce
s-au petrecut pe locul pe care stãm acum, po vestindu-ne
pe scurt cum au ajuns românii sã intre în posesia acestei
bijuterii arhitectonice aºezatã pe malul stâng al Senei,
chiar în inima Parisului. Din relatare aflãm cã, la mijloc
de secol al XIV-lea, Jean de Dormans, cancelar al Fran -
þei, episcop de Beauvais, cumpãrase terenuri pe care
aveau sã se construiascã un colegiu teologic ºi mai apoi o
bisericã (sfinþitã în 1380) în folosul studenþilor care ur -
mau cursurile înaltei ºcoli înfiinþate la 1253 de Jean de
Sorbon - viitoarea universitate, celebra Sorbona situatã în 
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imediata apropiere. Veacurile ce au urmat au adus pro -
speritate ºi multã spiritualitate în viaþa colegiului ºi a
bisericii dom i nate de colina pe care se aflã azi Pan -
theonul. Secolii s-au suit peste secoli de prefaceri ºi
evenimente care, la revoluþia de la 1789, au însângerat
istoria acestor locuri, dar zidurile ºi ideile au supravieþuit
nenorocirilor de tot felul. 

La început de veac al XIX-lea, mulþi tineri vin din
Þãrile Române - în majoritatea lor fii de boieri, dornici sã
studieze la Sorbona. Aceºtia au fondat în anul 1839
„Societatea Studenþilor Români” având la conducerea ei
pe Scarlat Varnav, bucurându-se în acelaºi timp de pa -
tronajul poetului Alphonse de Lamartine, foarte sensibil
ºi pregãtit a înþelege doleanþele ºi idealurile tinerimii
române. Sorgintea latinã a românilor ºi faptul cã Prin -
cipatele Române se aflau sub dubla asuprire ruso-turcã,
trezea simpatia unor cercuri influente ale intelectualitãþii
franceze ale epocii.

Aceºti tineri vor înfiinþa prima capelã româneascã
din Paris în acelaºi loc unde se afla ºi sediul redacþiei
ziarului Buciumul (strada Ra cine nr. 22) - publicaþie ce
încerca sã rãspândeascã prin scrisul lui Alexandru
Donici, a lui George Sion º.a. - ideea Unirii Principatelor
Române, cu câþiva ani buni înainte ca aceasta sã devinã
realitate istoricã, în anul de graþie 1859.

Dupã înfrângerea revoluþiei de la 1848 din Þara
Româneascã ºi Moldova, comunitatea româneascã din
Paris avea sã se lãrgeascã cuprinzând câteva sute de
membri, în majoritate intelectuali ºi studenþi francofili ºi
francofoni. Tinerii români resimþeau nevoia de a avea un
locaº de cult pe mãsura aºteptãrilor, dorinþa lor exprimatã 
avea sã se împlineascã în anul 1882, an în care statul
român va cumpãra clãdirea bisericii, achitând prin in -
termediul ministrului plenipotenþiar Mihail Perikide su -
ma de aproape o jumãtate milion de lei în care erau
in cluse ºi reparaþiile ºi transformãrile necesare ame na -
jãrii pentru exercitarea cultului ortodox. 

Aºa a luat fiinþã prima catedralã ortodoxã ro mâ -
neascã pentru românii din afara graniþelor þãrii noastre.
Biserica purtând numele lui Jean de Beauvais ºi având în
fruntea ei pe Arhimandritul Partenie Clinceni - viitor
Mitropolit al Moldovei - se aflã ºi astãzi pe strada Jean de
Beauvais, aproape de Cartierul Latin-la vreo 500 m dis -
tanþã în linie dreaptã de celebra catedralã No tre Dame
situatã pe Ile de la Cité. Dupã cum ne relateazã preotul
Constantin Târziu (autor împreunã cu Vic tor Crãciun al
volumului Brâncuºi ºi Biserica Ortodoxã Românã din
Paris), se ajunsese cu timpul ca marile sãrbãtori ale
creºti nãtãþii ortodoxe, cãsãtoriile, botezurile, slujbele de
Du minicã, sã fie cel e brate cu regularitate de românii din
Paris ºi împrejurimi în biserica de pe strada Jean de
Beauvais. Mulþi oameni de seamã ai culturii ºi ºtiinþei
româneºti se vor întâlni ºi vor frecventa aºezãmântul mai
sus pomenit, între ei unii dintre celebrii contemporani ai
lui Constantin Brâncuºi: Aurel Vlaicu, George Enescu,
Traian Vuia, Eugen Ionescu, poeta Elena Vãcãrescu,
doctorul Nicolae Kretzulescu, compozitorul Dimitrie
Cu clin, diplomatul Nicolae Titulescu, Mircea Eliade ºi
alþii pe care nu-i putem enumera aici din lipsã de spaþiu.

Toþi la un loc reprezentau o parte din chintesenþa inte -
lectualitãþii româneºti care a contribuit într-un fel sau
altul la glo ria ºi prestigiul cul tural al Parisului ºi al Franþei.1

Având privilegiul sã iau parte împreunã cu Ma -
riana, soþia mea, la marea Sãrbãtoare a Învierii, am putut
trãi momente di vine alãturi de sute de români veniþi ca ºi
noi sã ia luminã ºi sã asiste la slujba þinutã de un sobor de
preoþi avându-l în fruntea lor pe I.P.S. Iosif - fiu al
Maramureºului, nãscut la Viºeu ºi cu studii liceale la
Baia Mare, de mai bine de 10 ani conducând cu mult har
ºi dar Mitropolia Ortodoxã Românã a Europei Oc ci -
dentale ºi Meridionale cu sediul la Limours, în apro -
pierea Parisului. Creºtinii români au înconjurat piaþeta
din faþa bisericii înfruntând cu rãbdare ºi sto icism frigul
ºi ploaia deasã ºi tenace sub privirile admirative ale
locuitorilor din cartier, ieºiþi la ferestre, francezi ce pã -
reau sã spunã cã „Parisul meritã o liturghie” (expresia
celebrã a lui Henric al IV-lea, regele Franþei) chiar dacã
aceasta este ortodoxã, într-o þarã pre dom i nant catolicã.
Am trãit împreunã cu atâþia compatrioþi câþi încãpeau în
bisericã ºi în mica piaþetã din faþa ei - momente de
înãlþare sufleteascã amplificate la cote rar întâlnite de
prezenþa, în apropiere, a statuii lui Mihai Eminescu, în
acel miez de noapte al Învierii Domnului, luminatã fiind
de zeci de lumânãri aprinse pentru el, pãrea cã Luceafãrul 
poeziei se roagã pentru noi dupã cum ºi noi ne rugam
împreunã cu el.

Eminescu în viziunea sculptorului Ion Vlad - nu
poate lãsa indiferent pe nici un trecãtor, chiar dacã este
grãbit, acesta va observa aspectul neconvenþional al sta -
tuii. Noi am privit-o zile de-a rândul ºi ne-am minunat în
faþa alegoriei care sugereazã ºi convinge cã materia se
supune spiritului, funia de la brâu ce-l þinea pe poet o
vreme legat de pãmânt, se rupe, lãsând trupul cu multele
lui rãni, oblojite de cãrþile þinute de partea inimii, sã se
înalþe spre tãriile cerului, acolo unde privirea mândrã ºi
seninã a poetului nepereche, cautã „steaua singurãtãþii”.
Aºa cum l-a vãzut sculptorul, trupul lui Eminescu, între
douã ramuri de copac închipuind o lirã, ne apare acci -
dentat, furtunile vieþii par sã fi muºcat adânc din el - un
grohotiº pare sã-i fie pieptul, cu el cad fragmente din lutul 
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împietrit prea devreme, lãsând rãni prea adânci, doar
faþa-i netedã, frumoasã în spiritualitatea ei, catã spre cer.
Contemplându-l, crezi cu putere în darul de sus ce þi-a
adus în cale un nou Orfeu ce farmecã cu cântul, lucrul,
nelucrul ºi zarea, apropierea precum depãrtarea.

În lu mina auroralã lãsatã de art ist sã se rãsfrângã
(Ion Vlad prea devreme plecat la cele veºnice) peste
fiinþa nemuritoare a poetului, citim versurile primei stro -
fe din Odã -în metru an tic - scrise în limba francezã:

Je ne pensais pas apprendre a mourir,
jeune a tout jamais drapé dans ma cape,
mon re gard reveur montant vers l`étoile 
des sol i tudes.

Nu credeam sã-nvãþ a muri vreodatã,
Pururi tânãr, înfãºurat în manta-mi,
Ochii mei înãlþam visãtori la steaua
Singurãtãþii.

Creaþia de excepþie a sculptorului Ion Vlad în -
chinatã poetului naþional, de la a cãrui trecere în veºnicie
s-au împlinit, la 15 iunie, 120 de ani, meritã a fi vãzutã ºi
revãzutã de câte ori ne vor purta paºii în capitala Franþei.
Vom împlini astfel un act de culturã ce ne va aduce cu
sine bucuria imensã de a ne împãrtãºi pe pãmânt strãin de
harul spiritului cre ator românesc.

Acest har aduce în dar o podoabã nouã ºiragului de
bijuterii artistice ce strãlucesc de veacuri în Oraºul Luminã.

MIHAI EMINESCU - 120

Placã comemorativã Mihai Eminescu dezvelitã la Viena

La 30 ianuarie, la Viena, a avut loc ceremonia dezvelirii plãcii 
comemorative aplicatã pe clãdirea de pe strada Porzellangasse nr. 9,
în care a locuit marele poet român în anul 1869. 

Con form datelor furnizate de cãtre domnul Ioan Godja, lu -
crarea ºi aplicarea pe clãdire a plãcii memoriale, au fost fãcute de
cãtre Asociaþia „Unirea” din Viena, condusã de domnii Marius
Lebãdã ºi Dorel T. Usvad, care au suportat toate costurile. „Este de
apreciat acest gest minunat ºi de aceea am dorit sã fac cunoscut acest 
lucru. Dacã cei care au putere financiarã pentru sprijinirea desfã -
ºurãrii activitãþilor culturale de acest gen în di as pora nu fac nimic în
acest sens, este bine cã se gãsesc oameni minunaþi, care se gândesc
la concetãþenii lor ºi vor ca numele acestora sã nu fie date uitãrii.”

Publicul a fost mai puþin numeros decât s-ar fi aºteptat or -
ganizatorii. Printre cei prezenþi s-au numãrat: însãrcinatul cu afaceri
al României, Adriana Stãnescu din partea Ambasadei Române de la
Viena, prof. univ. dr. Laura Cheie, consilier cul tural al Ambasadei
Române la Viena, prof. univ. dr. Dama Hans de origine din
Sânnicolau Mare, scriitor ºi poet, prof. univ. dr. George Achim de
origine din Baia Mare, de la Universitatea de Romanisticã din
Viena, jurnalistul Laurenþiu Stancu, prof. Sifora Sava, Ioan Godja,

preºedinte al Asociaþiei Cercul Cul tural „Uni -
rea” din Wiener Neustadt, Mihai Manole,
Sorin Gheorghe ºi alþii.

„Înainte de a fi dezvelitã placa me mo -
rialã, d-na Adriana Stãnescu a rostit câteva
cuvinte despre ziua de naºtere a poetului,
despre cei 120 de ani de la moartea lui Mihai
Eminescu, de faptul cã iniþiativa a fost luatã de 
cãtre Asociaþia „Unirea” din Viena, pe a ceastã 
cale aducându-se felicitãri conducerii acesteia 
ºi spunându-se cã este un lucru deo sebit de a
exista români de acest fel, care aduc cinste ºi
onoare României.”
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1. Porzellangasse nr. 9, 1090 Wien  - casa în care a
locuit M. Eminescu în anul 1869;

2. Kollergasse 3, 1030Wien - clãdirea în care a locuit 
M. Eminescu în perioada aprilie- octombrie 1871;

3. Landstrasse, 1030 Wien - Dianagasse 8 - clãdirea
în care a locuit M. Eminescu  din toamna anului 1870 pânã
în mai 1872;

4. Schaumburgergasse 15, 1040 Wien - locuinþa lui
M. Eminescu în semestrul de iarnã 1872;

5, 6. Landstrasse 1030 Wien - Gärtnergasse 5 -
locuinþa lui M. Eminescu în semestrul de varã 1872 ;

7. Clãdirea unde a fost internat ºi îngrijit de prof.
univ. dr. Leidersdorf  în perioada 2 noiembrie 1883 - 26
februarie 1884. 

(Imagini puse la dispoziþie de Ioan Godja, Viena)



Inedit spectacol omagial Mihai Eminescu
la Baia Mare

Teatrul in de pend ent „Ara rat” din Baia Mare,
despre a cãrui activitate am mai scris în paginile revistei
noastre, a gãsit o frumoasã cale de a-l omagia pe Mihai
Eminescu în acest an, în care s-au împlinit 120 de ani de
la trecerea în infinit a Poetului. Este vorba despre spec -
tacolul „Pe mine mie... redã-mã”, o incitantã ºi orig i nalã
incursiune în viaþa ºi op era lui Mihai Eminescu ºi un
veritabil tur de forþã actoricesc. 

Scenariul construit de actorul ºi regizorul Claudiu
Pintican reuºeºte sã îmbine într-un întreg dens ºi unitar,
versuri din aproximativ 40 de texte eminesciene, printre

care: fragmente din Scrisori, Floare albastrã, Odã (în
metru an tic), Cugetãrile sãrmanului Dionis, Femeia,
mãr de ceartã, Luceafãrul, Glossã, Me mento mori ºi
altele. La desãvârºirea spectacolului inedit care depãºeºte 
cu mult prin construcþie, miºcare sce nicã, forþã ºi ex -
presivitate ceea ce suntem obiºnuiþi sã înþelegem
printr-un re cital, au contribuit balerina ºi coregrafa Alina
Szasz, cîntãreaþa Casandra Hauºi, actorii Di ana Po dã -
reanu, Adriana Covaci, Dana Ilie Bãrbosu ºi Anton Tauf,
precum ºi coloana sonorã orig i nalã, semnatã de com -
pozitorul Cãlin Ionce. 

Sãrbãtoarea românilor din Viena
Adrian MARCHIª

Din 2006 s-a statornicit ca de
Ziua Europei, 9 mai, românii stabiliþi în 
Viena ºi împrejurimi sã se întâlneascã
la o sãrbãtoare româneascã. Nu o r i -
unde, ci în Parcul Laaerwald din dis -
trictul 10, într-o frumoasã poianã
în conjuratã de pãdurea de foioase, la
Poarta Maramureºeanã mon u men talã
dãl tuitã de meºterul Toader Bârsan de
pe Valea Izei. Dorul de þarã, dorul de
obârºia na talã le-au fost alinate cu
mân care ºi bãuturã tradiþionalã de Ma -
ramureº, cu melosul Petreuºilor, a so -
þilor Giurgi ºi a membrilor An sam blu -
lui Naþional „Transilvania” din Baia
Mare. ªi dacã Maramureºul, prin au -
toritãþile jude þe ne, dã rostuire sãrbã torii românilor din
Viena, a venit vremea ca repre zentanþii Ambasadei Ro -
mâniei din capitala Austriei sã fie mai aproape de co -
naþionalii noºtri, de românii stabiliþi acolo. Pentru ci ti -
torii „Familiei Romane” am consemnat câteva opinii de
la faþa locului, inclusiv declaraþia doamnei ambasador
Silvia Davidoiu.

Adrian Marchiº: Domnule Teodor Ardelean, di -
rec tor al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia
Mare, sunteþi ºi dumneavoastrã aici pentru a treia oarã,
dupã instalarea porþii maramureºene monumentale de
aici, din parcul Laaer Wald, din centrul Vienei. Ce ziceþi
dumneavoastrã de aceastã sãrbãtoare a românilor de
Ziua Europei?

Teodor Ardelean: Zic: Meritã! Într-o cap i talã cul -
turalã per ma nentã a Europei, cum este Viena, alãturi de
Paris ºi Praga, românii de aici meritã o astfel de poartã,
pentru cã aceastã poartã este semnul, nu numai al trecerii, 

ci al petrecerii, adicã intrãm pe sub poartã, ºi pe sub
poartã ne aducem aminte cine suntem. Românii din Vie -
na nu trebuie sã uite cã cele mai importante simboluri
maramureºene, ºi pânã la urmã româneºti, sunt biserica ºi 
poarta. Poarta maramureºeanã este cea mai falnicã con -
strucþie din gospodãria þãrãneascã, ea exprimã mãreþia ºi
semeþia ºi, în acelaºi timp, umilinþa pentru cã prin poarta
mare trecem în picioare prin poarta micã, pietonalã, ne
aplecãm, ne închinãm, facem cruce când intrãm în gos -
podãria omului. Iar poarta maramureºeanã îi uneºte pe
românii din Viena ºi din Aus tria. 

Mihai Nae: Da, sunt de 20 de ani la Viena.
A. M.: Cum apreciaþi aceastã sãrbãtoare, Ziua

Europei, de aceastã datã, iatã, la poarta maramureºeanã
din parcul Laeer Wald.
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M. N.: Nu pot sã rãspund decât uºor emoþionat. A
vedea aici, în cartierul 10, o poartã maramureºeanã este
totuºi un gest nu numai de îndrãznealã, dar este practic.
Rãmâne o poartã, iatã cã însãºi poarta ajunge sã îºi
valorifice simbolistica, este o poartã deschisã prin care
poporul austriac este invitat sã treacã înspre cunoaºterea
valorilor noastre tradiþionale, ale românilor. 

Socaciu Marcela: Da, eu locuiesc aici de 8 ani, sunt 
din Bihor de loc, ºi am auzit de iniþiativa respectivã din
ziar, era un anunþ.

A. M.: Despre aceastã întâlnire a românilor, aici
la poarta maramureºeanã.

S. M.: Poarta Maramureºului n-ar fi rãu dacã s-ar
numi ºi poarta Transilvaniei, cã ar avea o rezonanþã mai
puternicã pentru austrieci, sã se promoveze turismul mai
tare.

A. M.: Care este simbolul României ºi al Ma -
ramureºului...

S. M.: Da, este simbolul românilor, dar ar avea o
rezonanþã pentru austrieci, pentru cã, din câte înþeleg, se
promoveazã turismul spre România. Nu ºtiu dacã de
patru ani s-au dus înspre Maramureº, ceea ce e pãcat, e un 
mare pãcat. E o iniþiativã extraordinarã care pe mine mã
mirã: cã ex act din Maramureº oamenii de acolo, deci
toatã stima ºi respectul pentru ei, au avut aceastã ini -
þiativã. Dar trebuie sã batã moneda mai tare, ca sã aibã un
ecou mai puternic, sã nu se limiteze doar la atât. Sunt
comunitãþile de români care majoritatea se întâlnesc la
biserica ortodoxã, probabil la biserica penticostalã, sau
care mai sunt, eu nu am cunoºtinþe, da, e o comunitate
destul de mare care, dacã ar fi mai tare înºtiinþatã, ca sã
rezoneze mai tare cu austriecii, pentru a se promova
turismul, cã altfel, n-o sã aibã nici un efect. Deci, o sã fie
ca o întâlnire câmpeneascã de acum înainte, mulþi ani.
Rãmânem la stadiul ãsta dacã nu se investeºte mai mult.

G.B.D.: Permiteþi-mi sã mã recomand: numele
meu este doc tor Grigoriu Barbu Dinu, sunt cetãþean cu
dublã cetãþenie românã ºi austriacã, sunt de 31 de ani
stabilit în Aus tria, dar în viitoarele luni mã repatriez
definitiv în pat ria mumã, nu numai în România, cât ºi în
oraºul Braºov, unde sunt avocat. Singurul lucru care ne

uneºte este poarta maramureºeanã, ca un simbol ro mâ -
nesc în primul rând ºi de-abia în subsidiar al Mara -
mureºului, pentru cã românii nu uitã cã sunt români
indiferent unde s-ar afla, dar pãstreazã o iubire simbolicã
pentru Maramureº. Europa e un sen ti ment foarte ames -
tecat, refuz sã-l definesc pentru cã în amestecul acesta de
reclamã ºi minciunã nu vreau sã mã amestec. Dar românii 
apreciazã cã sunt români chiar dacã nu sunt din Ma -
ramureº, când este o poartã maramureºeanã dintre cei
mai strãvechi români dintre români: maramureºenii. Vã
privim cu invidie, noi care suntem români din alte parþi
ale României ºi nu din Maramureº. 

A.M.: Poarta maramureºeanã este în primul rând
simbolul României, eu ºtiu cã aceastã poartã nu sim -
bolizeazã o întâlnire a maramureºenilor sau specificul
unei zone a þãrii care este Maramureºul. Aceastã poartã
este aici pentru a se întâlni ei, românii, la un simbol. 

G.B.D.: Aveþi cea mai ciudatã definiþie a porþii
dumneavoastrã. Timp de peste 100 de ani românii au fost
prezenþi în Viena, dar nu au fost solidari, românii nu au
fost uniþi, tristã realitate. Este prezenþa porþii dumnea -
voastrã maramureºene, care i-a adunat pe români aici,
români ortodocºi majoritari, români catolici minoritari,
români, cetãþeni români de religie mozaicã, evrei, cât ºi
minoritate ungarã din România. ªi toþi au venit pentru
prima datã în comun aici acum patru ani, când românii
sunt atestaþi documentar de 350 de ani aici în Viena.
Acum patru ani când a fost dezvelirea porþii dumnea -
voastrã, au venit români de la comunitatea evreiascã din
Viena, români de la biserica ortodoxã din Viena, de la
biserica greco-catolicã din Viena, români din Viena indi -
ferent care le-a fost originea, din orice punct de vedere,
au venit pentru prima datã aici. De ce? Pentru cã Mara -
mureºul în România e un mithos, ºi fiþi mândri.

A.M.: Eu reprezint un post naþional pub lic de ra -
dio, ºi tocmai de aceea aº vrea sã generalizãm ºi sã nu
particularizãm pe Maramureº. ªi atunci întrebarea mea
este: consideraþi cã este bine venitã o asemenea sãr -
bãtoare a românilor stabiliþi în Viena ºi în Aus tria?

G.B.D.: Rãspunsul este per a contrario, cum zi cem
noi juriºtii, dacã nu ar fi poarta dumneavoastrã mara mu -
reºeanã, fiþi siguri ca nu i-aþi vedea aici uniþi cu toþii.

A.M.: Vã mulþumesc foarte mult.
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A.M.: Domnule Ioan Godja, ºtiu cã sunteþi de
mulþi ani stabilit aici, la Viena, aþi înfiinþat ºi o asociaþie
a românilor pe care aþi denumit-o Unirea, aþi avut ºi
aceastã iniþiativã. Cum este pentru dumneavoastrã,
pentru românii de aici, aceastã sãrbãtoare de Ziua Eu -
ropei la poarta maramureºeanã?

I.G.: Iatã cã în acest an cei de la conducerea Con -
siliului Judeþean Maramureº au fãcut în aºa fel ca sã
recupereze tot ceea ce s-a pierdut anul trecut, sã recu -
pereze în acest an. ªi iatã cã Dumnezeu este alãturi de
noi, cu acest timp minunat, cu lume multã, cu lume bunã
ºi, cu siguranþã, cã se va încheia cu petrecere, aºa cum
dumneavoastrã ºtiþi de acum doi ani, sunt sigur cã niciun
român care a fost prezent la aceastã festivitate nu are cum
sã uite aceastã minunatã petrecere. Aºadar, sunt sigur cã
se va duce vestea peste tot, despre aceastã zi minunatã pe
care astãzi o desfãºurãm la poarta maramureºeanã, în
mijlocul Vienei. 

A.M.: Am o curiozitate gazetãreascã, domnule Ioan 
Godja. Ce face Asociaþia Unirea pe care o con duceþi
pentru promovarea României aici, în Aus tria ºi în Viena?

I.G.: Cu mare sinceritate voi spune cã, din rãs -
puteri, ne zbatem sã facem într-adevãr o promovare cât se 
poate ºi mai ales despre Maramureº, pentru cã dacã
rãdãcinile îmi sunt de acolo, nu am cum sã pun bazã în
altã parte. OK, iubesc întreaga Românie, este þara mea
unde m-am nãscut, dar Maramureºul îmi este mult mai
drag, este un loc mai frumos, aºa îl vãd eu, cu oameni
sinceri, cu oameni muncitori, cu oameni minunaþi, prea
puþini dintre maramureºeni au adus lucruri neg a tive în -
tregii Românii, doar cinste ºi onoare. ªi din cauza asta
încercãm, prin asociaþia pe care eu o reprezint, Aso ciaþia
Cercul Cul tural Româno-Austriac, care sediul îl are în
Wiener Neustadt unde ºi eu locuiesc, am încercat de
nenumãrate ori sã organizãm festivitãþi în care au fost
invitaþi mulþi dintre austrieci, sã le arãtãm partea plinã a
paharului cum s-ar spune, ºi nu altceva. Da, lucrurile
pozitive ºi nu cele neg a tive pentru cã o ºtim mai ales noi
moroºenii, dacã mergem la cules de ciuperci, nu ne uitãm
dupã cele putrede, le luãm pe cele care sunt mai frumoase
ºi care sunt mai fragede. Tot la fel ºi noi trebuie sã privim
ºi lucrurile cele pozitive. Aºadar, nu de mult, dupã cum
bine ºtiþi, ºi radioascultãtorii ºtiu cã, în preajma sãr -
bãtorilor de Paºti, noi am organizat cu asociaþia acel fes ti -
val al oului încondeiat, iatã cã, pentru a treia ediþie au fost 
prezenþi mulþi austrieci, din pãcate au fost mai puþini

români. Explicaþia nu am gãsit-o încã. Bine ar fi ºi prin
intermediul dumneavoastrã fac acest apel conducerii
Am basadei Române de la Viena ºi autoritãþilor române sã
fie alãturi de noi pentru cã meritã. Noi nu facem pentru
fa milia noastrã, noi nu facem pentru copiii noºtri, noi
facem pentru întreaga Românie ºi facem pentru ca lu -
crurile neg a tive sã fie lãsate în umbrã ºi cele pozitive sã
fie scoase în faþa tuturor. 

Doamna ambasador Silvia Davidoiu: Este o zi
deosebitã pentru mine. Pentru prima oarã, particip la
acest eveniment, pentru cã am preluat de curând con -
ducerea Ambasadei României de la Viena ºi sunt ex -
traordinar de plãcut impresionatã de idee. Este extra -
ordinar, în contextul eu ro pean ac tual, sã vezi la Viena un
spectacol de muzicã pop u larã româneascã din Ma ra mu -
reº, oameni, ºi austrieci ºi români plecaþi din România de
mai mulþi ani, ºi maramureºenii noºtri cum se bucurã
împreunã ºi serbeazã împreunã aceastã zi de 9 Mai. Eu
cred cã simbolizeazã ceea ce însemnã procesul de inte -
grare eu ro peanã, este foarte edificator pentru momentul
ãsta. ªi mã bucurã foarte mult cã evenimentul organizat
de noi se pare cã a ajuns deja o tradiþie, dupã cum spunea
ºi primãriþa sectorului Favoriten, unde are loc, a devenit
deja instituþie. ªi spuneam cã mã bucurã acest lucru
întrucât evenimentul nostru a fost menþionat în pro gra -
mul evenimentelor de marcare a Zilei Europei pe care ºi
l-a asumat ºi reprezentanþa Comisiei Europene de aici ºi
autoritãþile oraºului Viena. Serbarea de la poarta mara -
mureºeanã a fost amintitã în toate ziarele lo cale ºi cele de
acoperire naþionalã ca fiind un eveniment ce se orga -
nizeazã în marja Zilei Europei, deci, suntem europeni.
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re dac tor ºef „Fa milia
românã” de vorbã cu
Excelenþa Sa
Doamna Silvia Davidoiu,
ambasadoarea României 
la Viena (foto sus)

Fotografii de Adrian Marchiº



Rapsozi maramureºeni: 
interviu cu Lupu ºi
Cornelia Rednic

(frag ment)

Nicolae DOBOª

N.D.: Vreau sã vã spun înainte de-a intra în ºirul
de întrebãri cã maramureºenilor le este foarte dor de
dumneavoastrã ºi de doamna Cornelia pentru cã dum -
neavoastrã reprezentaþi Maramureºul indiferent în care
colþ al lumii aþi merge ºi maramureºeanul, ºtiþi dum -
neavoastrã foarte bine, nu uitã niciodatã de cei care-l
reprezintã cu cinste. Cât staþi la Sighetu Marmaþiei?

L.R.: Sã ºtiþi cã ºi nouã ne e dor tare de Maramureº
ºi de maramureºeni, am spus ºi o spune de nenumãrate
ori. Am zis cã nu ne rupem de Maramureº niciodatã, chiar 
dacã mergem la unele emisiuni. Eu nu glumesc, mai râd:
„Mãi, voi în Maramureº aþi trãi ºi fãrã salar”. Acum
suntem în concediu. Avem multe nunþi în zonã: la Cer -
teze, Negreºti, în partea asta, spectacole foarte multe
chiar ºi în zilele de lucru, în cursul sãptãmânii. Luãm
câteva zile de concediu, 21, restul le lãsãm pentru iarnã.
Cred cã mergem ori în Londra, ori în Amer ica.

N.D.: Domnule Rednic, ca sã nu fiu foarte rãu -
tãcios, totuºi care este diferenþa dintre Maramureº ºi
Bucureºti? Cum v-aþi acomodat?

L.R.: Niciodatã. Acolo avem serviciul, acolo sun -
tem mai aproape de televiziuni, dar am spus nu ne-am
obiºnuit ºi n-o sã ne mai obiºnuim niciodatã. Bu cu -
reºtenii, am zis cândva poate vom face sã scriem o carte:
„Cornelia ºi Lupu Rednic fãrã cântec prin Bucureºti” ºi o
sã spunem ex act, anumite chestii cum sunt bucureºtenii.
Nu-s poate oameni aºa de rãi, dar poate ºi traficul ãla
aglomerat, cãldura aia, vã daþi seama, poate ºi chestia asta 
îi face sã fie un pic mai rãi. Dar noi zicem cã mara -
mureºenii nu ne asemãnãm cu nimeni. Dacã mergi în
lumea asta, loc mai frumos ºi oameni mai buni ca mara -
mureºenii nu existã. ªi ardelenii sunt deosebiþi dar noi
zicem cã maramureºenii suntem niºte oameni extra ordi -
nari. Nu cã aº fi eu din Maramureº, sau cã am fi noi aici la
Sighet. Dar aº zice cã suntem niºte oameni extraordinari,
muncitori. Suntem câteodatã iuþi la mânie dar ne trece, nu 
þinem mânie multã.

N.D.:  Ne împãcãm repede. Haideþi sã vorbim
despre fa milia Rednic, pentru cã, în afarã de a fi art ist
mai avem obligaþia, artiºtii, sã avem grijã de fa milia
noastrã. Spuneþi pentru ascultãtori, ce înseamnã fa milia
pentru dumneavoastrã?

L.R.: Eu sunt nãscut în Zodia Fecioarei 9 sep -
tembrie 1969. Sunt un familist convins, îmi iubesc fa -
milia, pãrinþii ºi socrii. Dacã nu ai familie poþi sã realizezi 
orice în viaþã, cã nu ai nimic, nu ai realizat nimic. Eu stau
de ginere la socrii de vreo 15 ani. Sã ºtiþi cã noi nu suntem 

separaþi cu banii, cu mâncarea. Poate ºi-acasã unii cu
pãrinþii nu sunt aºa de uniþi. Ne-a fost foarte greu dar
ne-am unit toþi ºi am fãcut lucruri extraordinare.

N.D.: Într-o familie mare.

L.R.: Pãrinþii stau în comuna ªieu, la fel ºi socrii ºi
Cornelia îi iubeºte la fel cum iubesc ºi eu pe pãrinþii
Corneliei.

N.D.:  Am înþeles cã pregãtiþi un CD cu cântece
aromâne. Ce ne puteþi spune despre CD-ul acesta? Noi în 
exclusivitate o sã-l difuzãm.
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CARTE DE VIZITÃ
LUPU ªI CORNELIA REDNIC

Cornelia ºi Lupu Rednic sunt doi rapsozi
recunoscuþi ca pãstrãtori ai adevãratelor valori ale
folclorului maramureºean. Deºi sunt faimoºi, sunt
oameni modeºti ºi cu fricã de Dumnezeu ºi, de mai
bine de 15 ani, împart bune ºi rele. Au cãlãtorit mult
ºi au vãzut de toate ºi peste tot au fost primiþi cu drag.
Pentru Maramureº ei sunt sinonimi cu veselia, merg
la petreceri, la nunþi ºi botezuri. Peste tot alinã inimile 
ºi sufletele oamenilor cu ritmurile vesele ºi vorbele
cu tâlc ale Maramureºului.

În anul 2008, Cornelia Rednic ºi formaþia Pin -
du au lansat primul al bum de muzicã aromânã inti -
tulat Ascultami gione arman. Albumul conþine un
numãr de 12 piese culese ºi compuse de nume foarte
bine cunoscute de aromânii din Dobrogea precum:
Silvia Enache (Sirma Guci), Hrista Lupci, Cristian
Ionescu, dar ºi 3 piese noi interpretate pentru prima
oarã de cãtre Cornelia Rednic ºi Gigi Sima, solistul
formaþiei Pindu. Albumul este produs de Rednic Sound.

Discografie: folclor maramureºean: Care frun -
zã picã jos, Sã trãia prietenii mei, Mândruþã cu ochi
de murã - Cornelia ºi Lupu Rednic; muzicã aromânã:
Asculta-mi gione arman – Cornelia Rednic, Gigi
Sima ºi Formaþia Pindu, muzicã uºoarã: Mi-e dor –
Cornelia Rednic.

Turnee în strãinãtate: Franþa (1996), Re pu -
blica Moldova, Germania (1997), Aus tria, Viena
(2000), Republica Cehã ºi Suedia (2002), SUA, Chi -
cago (2003), 2005, Marea Britanie - Londra (2005 ºi
2006), Spania - Castellon (2006 ºi 2007), Arganda
Del Rey, Ma drid (2007 ºi 2008), Irlanda - Dub lin
(2007). (sursa www.corneliasilupurednic.com).

Casilda CIOLTEA



C.R.: În exclusivitate pentru cã vorbesc, sã spun
aºa, pentru prima datã despre acest lucru pentru pub lic.
Într- adevãr, împreunã cu Gigi Sima ºi cu formaþia Pindu
din Constanþa, pregãtim un al doilea al bum cu muzicã
aro mânã, avem deja pregãtite cam 80% dintre piese, se
lucreazã pe neg a tive ºi, în funcþie de cum vom avea timp,
atât eu cât ºi bãieþii de la Constanþa vom intra în stu dio sã
înregistrãm. ªi dacã ne ajutã Dumnezeu, septembrie,
octombrie, noiembrie, lunile astea lucrãm la materiale ºi
apoi sã iasã pe piaþã.

N.D.: Deci, preconizaþi ca la sfârºitul anului sã fie
pe piaþã CD-ul?

CR.: Cred cã da, prin noiembrie sã fie pe piaþã.
Cam aºa ne dorim. Acuma sã vedem cum vom avea timp.
Cã totul depinde de timp.

N.D.: În turneele în zonele româneºti, cum v-aþi
simþit vãzând românii de acolo?

C.R.: În strãinãtate, ºi pentru prima datã am ob -
servat acest lucru atunci când am fost în S.U.A., tinerii
iubesc folclorul ºi tradiþia, folclorul autentic, sunt foarte
interesaþi de asta. Chiar unii dintre ei ne-au mãrturisit ºi
poate cu siguranþã Lupu o sã vã spunã, o sã vã po -
vesteascã pe larg, mulþi dintre ei mi-au povestit cã atunci
când erau în þarã, nu iubeau ºi nu îndrãgeau absolut deloc
folclorul ºi muzica popularã ºi nu simþeau nici un fel de
atracþie pentru ele. Dar, odatã ce-au plecat departe, dorul
de þarã i-a fãcut sã simtã ºi sã-ºi dea seama cã de fapt
asta-i ceea ce ne reprezintã pe noi afarã ºi oriunde în
lume, oriunde am merge: folclorul ºi tradiþia româneascã.

N.D.: Când vorbim de tradiþia româneascã, mie-
 mi place sã vorbesc de tradiþia maramureºeanã.

C.R.: ªi tradiþia maramureºeanã ºi tradiþia ro mâ -
neascã, e foarte im por tant.

N.D.: Este foarte adevãrat. Numai cã eu mã gân -
deam tot timpul la moroºenii care-s plecaþi prin Spania,
prin Occident, prin Europa, pe oriunde. Oamenii aceºtia
cum v-au primit acolo?

C.R.: Am sã fiu foarte sincerã ºi am sã vã spun cã
am întâlnit ºi maramureºeni care nu mi-au plãcut ºi care
nu pot sã spun cã fac cinste numelui de Maramureº. Însã,
în egalã mãsurã ba chiar mult mai mult, am întâlnit
moroºeni care ne-aduc cinste. Maramureºenii care fac
cinste numelui de Maramureº ºi a ceea ce înseamnã
ospitalitate, tot ceea ce învãþãm noi de la bunii ºi strãbunii 
noºtri. Dar nu putem sã ne ascundem dupã deget ºi sã nu
recunoaºtem realitatea. Sunt ºi maramureºeni, pentru cã
orice pãdure are uscãturile ei, la fel îi avem ºi noi pe ai
noºtri, însã sunt ai noºtri ºi trãim cu ei, n-avem ce sã
facem. ªi trebuie sã-i acceptãm ºi poate ar fi bine sã
încercãm sã îndreptãm lucrurile, sã fim un pic mai uniþi,
adicã cei care fac bine ºi cei care fac cinste numelui
Maramureºului, moroºenilor, poate ar trebui sã lupte
mai mult pentru cã eu cred cã fiecare om poate fi
îndreptat.

L.R.: Ziceaþi de românii din strãinãtate, de ma -
ramureºeni. Am fost ºi am vãzut ºi români în Amer ica
care nu se comportã româneºte. Dar majoritatea la care
am fost ne-au aºteptat, ex act ca la noi: îþi pun pe masã tot
ce au în frigider, sã mâncãm, sã ne petrecem. Am fost în
Spania, doi ani la rând, de Ziua Naþionalã a României.

Am fost la Castellon când a fost ºi domnul preºedinte
Traian Bãsescu ºi am fost dupã aceea la Ma drid, la
Arganda del Rey. Acolo, Preºedintele Asociaþiei Ro -
mânilor e un maramureºean. ªi acolo-s foarte mulþi mara -
mureºeni ºi bistriþeni. ªi ei mai moi, mai blânzi, foarte
frumos. Anul trecut, spectacolul pentru Ziua României a
avut loc în 29 noiembrie, atunci e nãscutã Cornelia, soþia
mea, ºi am fost pe un stadion. A fost aºa de frig, ca
niciodatã, de crãpau gardurile, aºa de frig a fost. ªi am
cântat live, nu play back ºi la fi nal, a fost foarte frumos.
Când am terminat, frig, au stat oamenii cât am cântat ºi
toþi românii care au fost acolo i-au cântat Corneliei „La
mulþi ani!”. Un stadion întreg.

N.D: Extraordinar! Vroiam sã vã întreb de pro -
iectele de viitor.

L.R.: Noi avem trei albume de muzicã popularã,
are Cornelia un al bum de muzicã uºoarã ºi un al bum cu
muzicã armãneascã. Am sã vã aduc ºi dumneavoastrã sã
audã ºi telespectatorii. Acum se pregãteºte de-al doilea
al bum de muzicã armãneascã ºi ne pregãtim de-al pa -
trulea al bum de muzicã popularã.

N.D: O surprizã frumoasã, mulþumim anticipat!
Proiecte de viitor privind turneele în zonele româneºti?

L.R.: Avem niºte invitaþii pentru Amer ica, avem
tot de la o comunitate de români, un bãiat extraordinar, a
fost de mulþi ani dansator la Junii Sibiului, a plecat în
Amer ica, în At lanta, e realizat foarte bine acolo ºi a vrut
sã facã sãrbãtorile, Crãciunul ºi Revelionul, cu noi.
Aº tep tãm sã vedem dacã se concretizeazã ºi cred cã
mergem în Amer ica. Dar dacã nu, mai repede o sã ajun -
gem în Londra.

N.D: Ce concerte aveþi acuma stabilite?

L.R.: Deja în noaptea asta plecãm înspre Focºani.
Mâine avem nuntã la Focºani, duminicã dimineaþa la
8,30, maxim 9, trebuie sã fim la Certeze, oºenii se îmbra -
cã tradiþional, þãrãneºte pânã la starea civilã. Cântãm
acolo de la 9 pânã la 11 maxim12, pânã la starea civilã,
urcãm în maºinã ºi mergem la un prim spectacol în
comuna Botoºana, lângã Rãdãuþi, în comuna domnului
preºedinte al Consiliului Judeþean al judeþului Suceava,
domnul Flutur. De-acolo mergem în altã comunã la „Zi -
lele co munei Dorna-Arini” iar noaptea suntem la nuntã la 
Cer teze. Pe 25 avem un botez la machedoni, în Con -
stanþa, pe 27 un spectacol la Drobeta Turnu Severin, pe
28 un spectacol la Zilele oraºului Târgu Cãrbuneºti ºi pe
29 nuntã, pe 30 nuntã.

N.D: Când vã odihniþi?

L.R.: Nu ºtiu. Sã ºtiþi, când am plecat la drum, am
fost copii aºa mai necãjiþi ºi omul încearcã sã-ºi facã un
trai mai bun, sã trãiascã ºi el mai de cent, sã-ºi mai facã o
cãsucã, sã-þi mai faci lucruri mai frumoase cã nu ºtii ce-þi
aduce ziua de mâine. Am zis cã o sã ne odihnim când o sã
ne vinã timpul, când murim.

N.D: Ce le doriþi maramureºenilor?

L.R.: Sã ºtie cã niciodatã n-o sã-i uitãm, venim cu
drag, ºi de oriunde venim, când am intrat în judeþul
Maramureº parcã alt aer respirãm, altfel. În orice caz, sã
le-ajute Dumnezeu sã fie sãnãtoºi ºi sã ne vedem cu bine.
S-ar putea, v-am promis un spectacol foarte frumos de
sãrbãtorile de iarnã.
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Activitãþi culturale ale românilor – de la
Hei del berg la Strasbourg

Dr. Mirel GIURGIU
membru al Asociaþiei „Al. I. Cuza” din Hei del berg, Frankenthal, Germania

La sfârºitul ultimei sãptãmâni din luna martie a.c.
membrii Societãþii Culturale Româno-Ger mane A.I.
Cuza cu sediul la Hei del berg, împreunã cu invitaþii lor, au 
trãit emoþiile întâlnirii, reîntâlnirii pentru unii, cu doamna 
profesor Georgeta Filitti de la Facultatea de Istorie ºi
Filozofie a Universitãþii din Bucureºti.

Acest eveniment s-a petrecut la catedra de filo -
logie romanicã a Universitãþii din Hei del berg ºi a reunit o 
asistenþã formatã din studenþi, doctoranzi ºi specialiºti
din domeniile cele mai diferite, reuniþi fiind în numele
unei pasiuni comune care se cheamã „Istoria românilor”.

Doamna profesor a vorbit despre Elisabetha I, re -
gina României, punând accentul pe latura poeticã ºi li -
terar-artisticã a biografiei celei care este cunoscutã în
lumea muzelor sub pseudonimul de Carmen Sylva.

Câte lucruri interesante ºi inedite am aflat în acea
searã este greu de rezumat. Sã încercãm sã ne amintim,
împreunã cu doamna Filitti, cã prinþul Carol (viitorul
rege Carol I al României) s-a reîntors pe la 1869 în pat ria
lui, sã-ºi vadã rudele ºi pãrinþii, abia dupã ce-ºi împlinise
gândul cu putere de jurãmânt, de a nu ieºi din þarã decât
pe drum de fier... ªi prinþul ieºi din România pe calea
feratã nou construitã ce lega Bucureºtiul de Giurgiu. Pe
viitoarea lui soþie avea s-o cunoascã la Baden-Baden,
unde se dusese sã-ºi întâlneascã rudele care, la vremea
aceea, formau perechea regalã a Prusiei. În ambianþa
policromã, plinã de calm ºi liniºte a celebrei staþiuni,
monarhii îºi petreceau sãptãmânile ºi lunile de toamnã.
Dupã câteva sãptãmâni, întors de la Paris, prinþul Carol se 
cãsãtori cu Elisabeta, fiica principelui Hermann de Wied, 
în orãºelul ger man Neuwied, care era locul de naºtere al
miresei. La câteva zile dupã cununie, tânãra pereche
pleca spre România.

Mãrturisesc cã, înainte de a asculta alocuþiunea
doamnei Filitti, la fel ca mulþi ascultãtori prezenþi în acea
searã la Hei del berg, ºtiam foarte puþine lucruri despre op -
era literarã a reginei Elisabeta I. Chiar dacã volumele
scrise de Carmen Sylva nu au fost reeditate, iar din partea
criticii literare de la noi s-a bucurat de puþinã atenþie, am
aflat ascultând prelegerea, cã re gina a publicat sub pseu -
donim volumul de poezii lirice Liniºtea mea, un altul de
poezii filozofice intitulat Ahasverus, romanul Astra, o
dramã care se cheamã Meºterul Manole ºi mai ales a avut
harul ºi darul sã scrie Poveºtile Peleºului ºi Cugetãrile
unei regine - lucrare ce a fost premiatã de Ac a de mia
Francezã - ceea ce, sã recunoaºtem, nu e puþin lucru...

Am avut parte de o searã istorico-literarã care ne-a
încântat, izbãvindu-ne de oboselile de peste sãptãmâna
care tocmai se încheia, într-o ambianþã culturalã coloratã
de întrebãrile ascultãtorilor ºi de replicile admirabile ale
doamnei profesor care nu uita sã remarce ºi sã sublinieze
rolul de protectoare a artelor ºi artiºtilor pe care l-a jucat

re gina Elisabeta la întretãierea veacului al XIX-lea cu cel
de-al XX-lea. Multe societãþi de binefacere, cãmine ºi
ºcoli purtau la vremea aceea numele reginei, marele
Geor ge Enescu s-a bucurat de sprijinul ºi încurajarea ei
venite, ca ºi în cazul altor artiºti, mereu la momentul
decisiv al carierei lor.

Ne-am dori sã avem cât mai des ocazia sã relatãm
astfel de fapte de culturã care ne fascineazã ºi ne apropie
unii de alþii, marcând identitatea româneascã ca pe o
simfonie în concertul þãrilor Europei Unite tot pe temelii
culturale. Ne face plãcere sã menþionãm cã la seara cul -
turalã descrisã mai sus, a participat ºi doamna Li ana
Silaghi reprezentând Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
din Baia Mare.

Nu este pentru prima datã când se organizeazã la
Strasbourg o conferinþã despre locul României în eºi -
chierul istorico-pol i tic între Occident ºi Ori ent. Dar pentru
întâia oarã, duminicã 5 aprilie a.c., tematica aceasta atât
de vastã a fost ºi va con tinua sã fie abordatã la nivelul
Asociaþiei Culturale Amicale a Românilor alsa cieni -
A.C.A.R. Dezbaterile au început cu o alocuþiune sus -
þinutã de domnul Pi erre Nicolas - econ o mist-consilier,
con sul tant în domeniul economiei ºi istoriei contem -
porane a României. Con form pãrerii domniei sale, þara
noastrã are particularitãþi care o fac extrem de interesantã
ºi atractivã pentru mediul de afaceri oc ci den tal. Relevând 
vocaþia pentru agriculturã datoratã în bunã parte solului
bogat în cernoziom ºi cea pentru turism, datoratã varie -
tãþii extraordinare a reliefului, Domnul Nicolas susþine,
pe bunã dreptate, cã este nevoie de o infrastructurã pe
mãsurã tocmai pentru a pune în valoare atuurile româ -
neºti. Este greu de acceptat faptul cã o mare parte din
traficul rutier între Vest ºi Est, ocoleºte þara noastrã din
cauza lipsei unei reþele de autostrãzi care sã fie conectatã
la cea existentã în centrul ºi vestul continentului eu ro -
pean. Multe mãrfuri, multe proiecte ºi, în fi nal, mulþi bani 
se pierd neavând cãi moderne de circulaþie în interiorul
þãrii, pe care mulþi turiºti ar dori sã o viziteze ºi sã o
cunoascã îndeaproape. 

Excelenþa sa, domnul Mar cel Alexandru, Con sul
gen eral al României la Strasbourg, par tic i pant la reu -
niunea ce a avut loc la sediul asociaþiei A.C.A.R. - insista
în cuvântarea sa pe necesitatea reformãrii principalelor
instituþii româneºti, modernizarea ºi îmbunãtãþirea func -
þio nalitãþii lor, în deplinã concordanþã cu legislaþia dupã
care se ghideazã instituþii similare din cadrul Uniunii
Europene în þãri cu vechi state de serviciu în aceastã
Uniune: Anglia, Franþa, Germania... În felul acesta s-ar
gãsi cãile adecvate pentru combaterea corupþiei - o pro -
blemã spinoasã care nu poate fi rezolvatã decât în acord ºi 
colaborare strânsã cu celelalte þãri europene care ºi ele
suferã de flagelul corupþiei - ºi pentru îmbunãtãþirea
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climatului socio-pol i tic de la noi. Asistenþa, în rândul
cãreia remarcãm prezenþa a numeroºi cetãþeni francezi ºi
români, tineri studenþi, doctoranzi veniþi din þarã, diferiþi
specialiºti, oameni de culturã interesaþi de poziþia Ro -
mâniei în cadrul U.E ºi al NATO, participã activ la
discuþii punând întrebãri interesante: „La ce serveºte NA -
TO la ora actualã, având în vedere cã inamicul potenþial
pentru care a fost creatã aceastã organizaþie a fost des -
fiinþat?”, „Care sunt noile provocãri la care trebuie sã
rãspundã NATO ºi U.E. ºi în cadrul acestor organizaþii,
cum acþioneazã România?”, „Cum redefinim rolul poli -
ticului, al statului de drept în societatea modernã,
vis-a-vis de factorul eco nomic, de influenþã exercitatã de
instituþiile bancare în contextul crizei economice ac tu -
ale?”, „Cât con trol este necesar sã exercite statul pentru a

menþine echilibrul de care are nevoie orice societate cu
veleitãþi democratice afirmate ºi consfinþite consti tu þional?”

Multe dintre aceste întrebãri au primit rãspunsuri
interesante ºi competente - cu toate acestea tematica
abordatã este departe de a fi epuizatã, de aceea urmã -
toarele manifestãri culturale vor ocaziona dezbateri ºi
discuþii am ple la care vor fi invitaþi specialiºti din eco -
nomie, sociologie, istorie ºi din domeniul diplomaþiei. 

Pentru a putea lãmuri mãcar parþial chestiuni ale
prezentului, e necesar cred, sã aruncãm o privire în tre -
cutul relaþiilor dintre lumea româneascã pe de o parte -
cea apuseanã ºi orientalã pe de altã parte. Ne-am pro pus
sã dialogãm cu istoria ºi cu istoricii în cadrul viitoarei
reuniuni din cadrul Asociaþiei Culturale ºi Amicale Ro -
mâneºti al cãrui preºedinte este domnul Ga briel Penciu.

Întâlnirile de suflet ale „Familiei Române”:
Ileana Anghel Meºter (Can ada)

Antoaneta TURDA

Moto: 
Spre colþul meu de lume-ndepãrtat, 
Apleacã-þi nimbul ºi cãutãtura,
La ruga mea de dezrãdãcinat ; 
ªi fã, sã-mi treacã dorul de acasã,
Sã mã ajuþi când greul mi-e mai greu, 
Sã-mi întãreºti credinþa-n Dumnezeu, 
În neagra pribegie ce m-apasã…
ªi sã-mi sfinþeºti bucatele pe masã,
Icoanã mândrã, din Ardealul meu. 

Ileana Anghel Meºter - Icoana pe sticlã

Plecatã din Baia Mare în vara lui 1987, Ileana
Anghel Meºter este pentru bãimãreni un nu -
me cu profunde rezonanþe afective, deoarece

prezenþa sa, de dinaintea pãrãsirii României, a umplut de
bucurie nu doar sufletele copiilor care i-au fost elevi între 
1965- 1987, când a funcþionat ca profesoarã de desen la
ªcoala generalã nr. 4, ci ºi a colegilor de breaslã, atât de
cu noscuþi în mediul ar tis tic bãimãrean. Revenirea în þara
natalã, dupã 22 de ani, a fost, desigur, nu doar pentru
Domnia Sa, ci ºi pentru cei cu care a venit în con tact,
poate un prilej emoþional unic ce ne-a deschis tuturor
drumul spre evocarea unor amintiri, care, chiar dacã cele
mai multe sunt triste, puse una lângã alta, fãrã pre ju -
decãþi, se concretizeazã într-un amal gam rev e la tor al unei 
experienþe individuale ce i-a oferit ºansa sã com pare,
acum dupã atâþia ani, douã lumi diferite: cea a unei
Românii aflatã sub negura comunistã ºi cea a Canadei,
þarã care, dincolo de echilibrul sãu pro ver bial, ascunde ºi
ea, la fel ca toate þãrile „democratice” capitaliste, aceeaºi
sãlbãticie umanã pornitã din goana dupã câºtig. Afirm
aceasta gândindu-mã la scurta conversaþie avutã într-o

dupã-amiazã fierbinte de iulie, cu artista româncã, nãs -
cutã în 16 septembrie 1941, într-o familie de învãþãtori
din Abrud, conversaþie în care, dincolo de faptul cã a
conturat traiectoria sa intelectualã din care am desprins
faptul cã a terminat Liceul „Horia, Cloºca ºi Criºan” în
1959, iar în 1965, dupã absolvirea Facultãþii de Arte
Plastice din Bucureºti, a ales Baia Mare tocmai pentru cã
ºtia foarte multe despre tradiþia picturalã de aici, s-a
transformat pânã la urmã într-un di a log care mi-a adus în
faþa ochilor acel tip de art ist echilibrat, la care sen si -
bilitatea artisticã se îmbinã per fect cu simþul realitãþii,
ceea ce a dus la o conversaþie francã, fãrã prejudecãþi, în
care realismul a învins, deseori, vraja ºi farmecul cuce -
ritor al Ilenei Meºter: 

Antoaneta Turda: Stimatã Doamnã, aþi revenit,
aºadar, dupã o foarte lungã absenþã, în oraºul care v-a
cucerit, în tinereþe, din auzite, fãrã a-l fi cunoscut, cu ce
impresii?

Ileana Meºter: Cu o sumã de impresii care includ
bune ºi rele, ca peste tot: în primul rând trebuie sã mãr tu -
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risesc cã m-a bucurat faptul cã am regãsit aceiaºi oameni
primitori pe care îi lãsasem împovãraþi de jugul comunist, 
oameni care, în ciuda aerului lor pro vin cial, de mon -
streazã, încã o datã, cãldura sufletului românesc. În altã
ordine de idei, m-a ºocat într-un mod extrem de neplãcut,
înghesuiala ºi aglomeraþia construcþiilor pla sate mai mult 
haotic decât estetic, dar m-a bucurat re constituirea Cen -
trului Vechi, cu clãdirile sale pastelate ºi care dau acestui
oraº un aer cu totul par tic u lar.

Antoaneta Turda: V-aþi stabilit în Can ada, cu doi
ani înainte de prãbuºirea comunismului, nu din con -
siderente politice, ci familiale, întrucât sora Dvs., tot art -
ist plas tic, era stabilitã în aceastã þarã, din 1976, mama
Dvs. era, de asemenea, acolo, iar fiica Dvs., Dana, se
sta bi lise din 1984, la New York. Cum v-a primit Can ada?

Ileana Meºter: Nu m-a primit cu braþele deschise...
soarta emigrantului implicã întotdeauna un rãzboi al ner -
vilor. Can ada pare mult mai frumoasã privitã de dincoace 
de ocean, pentru cei care ºtiu cã acolo nu au fost rãzboaie
ºi faptul cã cetãþenii sãi sunt echilibraþi, dar odatã pãtruns
în tumultul cotidian observi, rând pe rând, lucruri care
dezamãgesc sau cel puþin la care nu te aºteptai, gân -
dindu-te la ele din România...

Antoaneta Turda: Ca de exemplu...

Ileana Meºter: Robotizarea oamenilor care devin
sclavii propriilor dorinþe materiale, muncind, e adevãrat,
mult mai serios decât în fostele þãri comuniste unde
nimeni nu pãrea sã aibã propria conºtiinþã care sã îi dea
imboldul sã facã lucrurile serios...

Antoaneta Turda: În acest con text ideatic, al com -
parãrii celor douã lumi, bazate pe mentalitãþi diferite,
cum priviþi fenomenul cul tural?

Ileana Meºter: Vedeþi Dvs., societatea de consum,
dincolo de bunãstare, implicã ºi lucruri neplãcute, mai
ales pentru un intelectual care îºi gãseºte greu loc într-o
societate, de altfel bine aºezatã pe niºte piloni solizi, dar
în care cultura este ºi ea, la bunul plac al banilor, adicã se
practicã o culturã de o facturã cu totul diferitã faþã de
Europa ºi, de ce sã nu o recunoaºtem deschis, chiar ºi faþã
de România. Aº îndrãzni sã fac o mãrturisire în acest con -
text: pot afirma, chiar cu riscul de a supãra pe multã lume, 
cã ºi în perioada comunistã, în ciuda dictaturii, arta s-a
abãtut totuºi relativ destul de puþin de la valoarea ei, ºi
dacã e sã echilibrãm lucrurile ºi sã judecãm corect atât
Can ada cât ºi România, din aceastã perspectivã, ceea ce
am observat cu tristeþe în Can ada este o prea puþinã
preocupare pentru arta adevãratã, pentru estetic în gen -
eral, fenomen oarecum sim i lar cu cel petrecut în Ro -
mânia comunistã, cu specificaþia cã cele douã cauze care
au generat aceasta sunt to tal diferite, ducând, aºa cum era
firesc, spre rezultate diferite: în Can ada preocuparea ex -
cesivã pentru partea materialã iar în România, aºa cum
bine se ºtie, impunerea dictatorialã spre anumite direcþii,
au dus spre degradarea manifestãrii artistice. 

Antoaneta Turda: În condiþiile unei atât de aprige
lupte pentru existenþã, în care v-aþi dat repede seama de

soarta artistului în þara de adopþie, v-aþi încumetat totuºi
sã aduceþi, în peisajul ca na dian, icoana pe sticlã, spe -
cific româneascã. Ce v-a determinat sã faceþi aceasta,
conºtientã fiind cã vã asumaþi riscul de a nu fi nici foarte
cunoscutã, decât poate doar în comunitatea româneascã, 
ºi cã nu veþi avea o sursã serioasã de câºtig.

Ileana Meºter: Când m-am stabilit în Can ada, pri -
mul lucru, cum era ºi firesc, a fost sã îmi gãsesc un loc de
muncã pentru a-mi câºtiga existenþa, fapt care a dus la
angajarea mea, în 1989, drept consilier ar tis tic, la Mai son 
In ter na tional de la Rive-Sud, unde am rãmas pânã la
pensionarea din 2001 ºi unde am încercat sã scot la
luminã comorile spirituale româneºti care erau a mes -
tecate cu cele ale celor 64 de comunitãþi de care s-a mai
ocupat acest centru cul tural. În paralel cu aceastã acti -
vitate, care îmi ocupa tot timpul, inclusiv weekendul,
m-am refugiat în pictura pe sticlã, în primul rând, din
necesitatea de a avea un suport spir i tual care sã mã ajute
sã iau viaþa ºi greutãþile pieptiº, iar în al doilea rând,
pentru a înfãþiºa lumii frumuseþea icoanei româneºti. Am
început, aºadar, sã pictez icoane pe sticlã începând cu
anul 1992, dintr-o pornire care a plecat de undeva, din
adâncurile fiinþei mele ºi de la primele amintiri ale icoa -
nelor vãzute în copilãrie. Drumul ar tis tic parcurs pânã în
ziua de azi s-a deschis ºi în urma unei lungi documentãri
în spe cial prin bibliotecile Canadei unde m-am folosit de
sumarul ma te rial ex is tent. 

Antoaneta Turda: Pentru cã tot am adus vorba
despre biblioteci, unde v-aþi petrecut mult timp, ca de
altfel printre intelectualii români stabiliþi în Can ada, ce
aþi putea sã ne spuneþi despre preferinþele Dvs. literare
ce vizeazã di as pora româneascã?

Ileana Meºter: Sunt profund impresionatã de poe -
ziile viguroase ºi pline de substanþã liricã ale lui George
Filip ºi de poeziile lui Adrian Erbiceanu, precum ºi de
proza lui Flo rin Oncescu, scriitorul care ºtie, într-un mod
de-a dreptul miraculos, sã prezinte realitatea cea mai
crudã, îmbrãcatã într-o prozã cu reale valenþe artistice.

Antoaneta Turda: Din preferinþele Dvs. literare
observ cã se desprinde o idee foarte clarã, aceea a
artistului angajat nu pol i tic ci civic, adicã a artistului
care coboarã din turnul sãu de fildeº, fãrã ego ism ºi
prejudecãþi, fiind capabil sã ofere astfel publicului crea -
þii care nu sunt altceva decât niºte felii tãiate din marele
ºi fascinantul tort care e viaþa, în faþa cãreia stãm toþi,
când uimiþi, când speriaþi, când revoltaþi...

Ileana Meºter mã studiazã cu privirea-i seninã, de
un albastru ce îmi aminteºte neuitatele zile însorite ale
toamnelor bãimãrene, oraºul din care ºtiu cã va pleca
peste câteva zile în Can ada, dar de aceastã datã, cu
sentimentul cã pleacã acasã deºi ºi aici fusese, într-un fel,
tot acasã, acest drum dus-întors Can ada – România - Can -
ada fiind un cerc care închide în el un destin ca atâtea
altele, al românilor care, deºi nu trãiesc în þara mamã,
duc cu ei, oriunde ar fi, sentimentul românesc al fiinþei.

Baia Mare, 31 iulie 2009
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Cronica emigrantului român
Interviu cu Marius Coteþ – Belgia

Corina ªANDOR MARTIN

Stãm de vorbã cu Coteþ Marius, nãscut la 22 ia -
nuarie 1964 în Baia Mare, absolvent al Universitãþii din
Braºov, promoþia 1989, necãsãtorit.

— Când ºi de ce aþi decis sã emigraþi? 

— În timpul facultãþii am decis ca dupã absolvire
sã emigrez… asta ca urmare a condiþiilor din acea vreme,
la care aº mai adãuga ºi acel miraj ce exista atunci despre
Occident.

— Cât de greu a fost sã luaþi aceastã decizie? 

— Având în vedere faptul cã în anul în care am
terminat facultatea a avut loc revoluþia, s-au simplificat
într-o oarecare mãsurã lucrurile cu plecarea în Occident
ºi astfel nu mi-a fost greu în a pune în practicã aceastã
decizie. Singurele probleme erau financiare - nu puteam
sã plec fãrã bani în buzunar - ºi sã gãsesc cunoºtinþe la
care sã pot sã rãmân câteva zile, în momentul în care
ajungeam acolo. Aveam nevoie de cineva care sã-mi
îndrume primii paºi. Nu mã puteam împãca cu ideea cã aº
ajunge undeva în vreun oraº din Europa, cobor din tren ºi
dupã aceea ce fac? Încotro o iau? Mulþi au fãcut aºa la
acea vreme ºi am cunoscut români ce dormeau în case
pãrãsite… La vremea respectivã cu totul altfel stãteau
lucrurile faþã de astãzi din punct de vedere al stabilirii
acolo definitiv! Practic, aproape cã nici nu putem com -
para Occidentul de atunci cu cel de acum. 

— Care au fost aspectele (lucruri, persoane, lo -
curi, sentimente, profesie) de care v-aþi despãrþit cel mai
greu?

— Cu 17 ani în urmã, când am plecat, aveam 27 ani 
ºi singurul lucru la care mã gândeam era cum sã reuºesc!
Strânsesem cu mult efort cei aproape 2000 DM cu care
am plecat ºi eram îngrozit ce m-aº face dacã ar trebui sã
mã întorc fãrã nici un rezultat. Avusesem niºte cunoºtinþe 
care au fost expulzate din di verse mo tive ºi ºtiu cât de
greu le-a fost la întoarcere! Acum, referitor la acele
aspecte de care m-am despãrþit cel mai greu când am
plecat, pot sã spun cã numai dupã un timp, dupã ce m-am
stabilit în Belgia am realizat practic ce lãsasem în urmã ºi
mai ales la ce trebuia sa fac faþã acum, la care se mai
adaugã ºi gândul cã la momentul respectiv nu ºtiam când
voi avea posibilitatea reîntoarcerii … Totul capãtã o altã
valoare ºi intensitate când eºti plecat pentru prima datã
din þarã ºi te trezeºti dintr-o datã fãrã a avea o perspectivã
a revenirii acasã. În sfârºit, ca sã fiu bine înþeles, de
revenit puteai reveni în þarã, dar asta însemna sã renunþi
la tot ce-ai realizat pânã atunci! Sã revii dupã aceea în
Occident era foarte dificil mai ales dacã erai deja ºi
înregistrat în sistemul lor. Cei care au încercat atunci sã
obþinã o vizã sau sã se stabileascã în vreo þarã oc ci den talã
cunosc foarte bine acest lucru. 

— De ce aþi ales Belgia?

— Am ales Belgia ca destinaþie fi nalã numai pe
considerentul cã Germania, þara în care aproape toatã
lumea atunci vroia sã ajungã, devenise o þarã închisã.
Cunoscusem mulþi care, chiar ºi dupã douã sãptãmâni,
fuseserã expulzaþi fãrã posibilitatea de a se reîntoarce
vreodatã acolo. Astfel m-am gândit cã Belgia, fiind mai
departe, poate nu era încã suprasaturatã de emigranþi, era
ºi o þarã în care se vorbeau oficial mai multe lim bi. În
plus, aveam acolo o cunoºtinþã la care aº fi putut apela în
caz de nevoie. Aºa cã am plecat din România în ianuarie
1992, cu vizã turisticã de Germania, vizã ce o obþinusem
cu ajutorul unei cunoºtinþe din Frank furt. Am rãmas la
Frank furt patru zile dupã care acea cunoºtinþa m-a dus cu
maºina în Belgia. Pe atunci existau controale vamale la
toate graniþele dintre þãri ºi viza de Germania pe care o
aveam era valabilã numai în Germania. Aºa cã am mers la 
risc! La ieºirea din Germania am greºit ºi drumul, la un
mo ment dat ne-am trezit în Olanda. Celor ce nu cunosc
situaþia de atunci poate cã le este greu sã înþeleagã emo -
þiile ºi riscurile la care te expuneai încercând sã treci
fraudulos. Se puteau face chiar ºi 5 ani de închisoare pe
asta… În sfârºit, într-un fi nal am ajuns la LiPge, în Bel -
gia. Acolo m-am despãrþit de cunoºtinþa mea! Trebuie sã
vã spun cã practic în acel mo ment am simþit cã am
lãsat totul în urmã ºi cã de aici sunt singur! A fost un
mo ment …DIFICIL … greu de explicat! Eram totuºi
cineva care nu cunoscuse altceva decât sistemul lui Ceau -
ºescu, plus cã nici nu stãpâneam bine vreuna din limbile
oficiale ale Belgiei… În sfârºit, sã revin. De aici, de la
LiPge am luat trenul spre Bruxelles, destinaþia fi nalã.
Acolo stãtea cunoºtinþa de care vã spuneam ºi care spe -
ram sã mã ajute. Când am ajuns, am ales sã cobor în gara
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cen tralã, am luat un taxi ºi am mers la adresa care o
aveam de la acea cunoºtinþã. Acolo, surprizã! - taxiul
m-a lãsat în faþa unei case pãrãsite! Adresa era gre -
ºitã! Nu pot sã spun nici astãzi cu exactitate dacã a
fost intenþionat greºit scrisã sau a fost o întâmplare
doar. Totuºi înclin pentru prima vari antã… Era
23.30 seara undeva prin Bruxelles … Ãsta a fost înce -
putul. În sfârºit, sã fiu mai scurt; dupã câteva zile am
obþinut primul act oficial de ºedere provizorie, iar la
câteva sãptãmâni mi-am gãsit ºi serviciul la care lucrez ºi
astãzi. Sunt stabilit de atunci în Aarschot în zona fla -
mandã, la 45 de km de Bruxelles.

— Ce ºtiaþi despre Belgia ºi ce aþi gãsit de fapt
acolo?

— Nu ºtiam aproape nimic despre Belgia! Totul a
fost atât de nou! Speranþele mele cã acolo n-ar fi aºa de
mulþi emigranþi s-au spulberat repede. Erau de peste tot
… Am întâlnit ºi foarte mulþi români! Foarte mulþi fuse -
serã expulzaþi din Germania. A fost pe undeva o ex -
perienþã unicã. Din primele zile am reuºit sã mã cazez, în
baza acelui act de ºedere oficialã, la un ho tel al Crucii
Roºii, ho tel rezervat exclusiv refugiaþilor cu ºanse de
stabilire de fin i tive. Eu nu aveam statut de refugiat, dar
am avut ºansa ca la primul interviu cu autoritãþile sã dau
peste un traducãtor oficial român foarte de treabã care
m-a ajutat sã obþin acele acte! El m-a învãþat practic ce sã
spun la interviu. Ceilalþi care urmau în scurt timp sã fie
expulzaþi erau cazaþi la „Pe tit Château”, o clãdire foarte
mare, aproape de unde stãteam eu. Am dormit ºi eu o
noapte acolo, dar a fost o noapte albã. Eram într-un
dormitor cu 10 sau 12 persoane de di verse naþionalitãþi!
Câþiva români pe care-i cunoscusem acolo ziceau sã
dormi cu tot ce ai mai de valoare sub tine, altfel dimineaþa 
riºti sã nu mai ai nimic. N-a fost uºor! Pe de altã parte, o
experienþã de neuitat a fost ºi începutul cãutãrii unui loc
de muncã!

— Cum v-aþi acomodat cu noua þarã, respectiv
care v-au fost prioritãþile? Care au fost dificultãþile de
adaptare? Dar aspectele plãcute ºi uºoare?

— Perioada de acomodare cred cã ºi astãzi con -
tinuã. Nu cred cã poþi sã spui vreodatã cã te-ai adaptat
100%. Sunt mult prea multe diferenþe. O prioritate a fost,
ev i dent, gãsirea unui loc de muncã ºi gãsirea unui apar -
tament cât mai aproape. De asemenea, învãþarea limbii. 

Cel mai dificil de acceptat la început a fost com -
portamentul lor faþã de strãini, desconsiderarea pentru tot 
sau aproape tot ce venea din Europa de Est. Mulþi vin din
România cu impresia cã aici totul se desfãºoarã la un
nivel foarte ridicat, cã toþi sunt foarte bine pregãtiþi ºi cu o 
culturã gen eralã bine dezvoltatã. Realitatea este cu si -
guranþã alta! Iar când intervine ºi concurenþa cu parteneri
autohtoni atunci într-adevãr nu este uºor.

— Cam câþi români trãiesc în Belgia ºi cum trãiesc 
ei? Cât de adaptaþi sunt la stilul oc ci den tal de viaþã? Ce
obiceiuri ºi mentalitãþi au dus cu ei românii?

— N-aº putea spune cu exactitate câþi români s-au
stabilit aici. Ex istã un site al comunitãþii române –
www.rombel.be – unde cineva spunea cã, oficial, ar e -
xista în jur de 400.000 de români. În ce domenii lu -
creazã? Peste tot, de la curãþenie pânã la profesori, me -

dici, ingineri, informaticieni. O mare parte din ei sunt
foarte bine pregãtiþi ºi apreciaþi, indiferent de domeniu.
Probabil cã acest sistem so cial-financiar le con ferã o
siguranþã care-i face sã fie foarte conºtiincioºi în tot ceea
ce fac, lucru care le aduce ºi foarte multe beneficii. 

În ceea ce priveºte obiceiurile ºi mentalitãþile astea 
depind la fiecare de bagajul pe care l-a moºtenit de acasã
ºi în funcþie de asta s-a observat ºi stilul ºi capacitatea de
adaptare. Am cunoscut români cu pregãtire superioarã
sau medie, din di verse oraºe din România sau sate ce greu 
le ºi gãseºti pe hartã, care susþineau cu fermitate cã nu se
mai întorc acasã niciodatã, atât de bine se simt aici, atât
de mult le-a oferit societatea oc ci den talã.

În gen eral, pot totuºi sã afirm cã o mare parte a
românilor duc dorul de casã ºi merg cu regularitate în
România. ªi, de asemenea, nu renunþã la nimic din obi -
ceiuri ºi tradiþii.

— În cei 15-16 ani de când sunteþi acolo ce schim -
bãri majore s-au produs în obiceiurile d-voastrã?

— Cred cã am devenit destul de pretenþios atunci
când vorbim de calitate, seriozitate ºi promptitudine. Nu
ºtiu cât reuºesc eu sã mã încadrez în ceea ce mã aºtept de
la alþii, dar fac eforturi zi de zi în direcþia asta. Îmi aduc
aminte cum a fost la început când, proaspãt ajuns din
România, spuneam „lasã cã merge ºi aºa!” Am avut ºi
momente comice fãcând o paralelã cu modul de gândire
al flamanzilor!

— În felul de a privi lumea ºi viaþa?

— Cred cã am învãþat într-o oarecare mãsurã sã fiu
mai tol er ant ºi sã ac cept cã fiecare om are anumite limite
ºi odatã ce i le cunosc sã nu mã aºtept la mai mult!

— Mai vorbiþi limba românã, aþi cãpãtat ac cent
strãin,  aþi uitat cuvinte?

— Cu siguranþã n-am uitat limba românã ºi mi-am
pãstrat ºi accentul! Doar un singur lucru aº putea sã-l
notez aici ºi anume cã, atunci când mergeam în România
dupã o perioadã mai lungã de ºedere în Belgia, tresãream, 
fiind în România, când vedeam maºini pe stradã cu nu -
mere româneºti sau auzeam vorbind româneºte. Efect ce
þinea o zi sau douã dupã care totul intra în nor mal.

— Profesional, locuri de muncã, reorientare pro -
fesionalã?

— În toþi aceºti ani am lucrat la aceeaºi firmã ºi,
fiind ºi în domeniul specialitãþii mele, nu am avut nici un
interes sã mã reorientez spre altceva. ªi asta având în
vedere faptul ºi cã am avut parte de cea mai înaltã teh -
nologie din domeniu.

— Povestiþi-ne puþin despre locul dumneavoastrã
de muncã? Ce faceþi, de ce competenþe aþi avut nevoie ºi
dacã în România v-aþi fi putut realiza profesional la fel?

— Lucrez într-o fab ricã de mobilã, rãspund de
partea de proiectare ºi urmãrirea fluxului de producþie.
Sigur cã ceea ce am învãþat în România mi-a prins foarte
bine, dar au fost foarte multe lucruri pe care le-am învãþat
ºi aici. Acum 17 ani, dacã ar fi sã compar dotarea fabri -
cilor româneºti de atunci cu tehnologia de aici, sigur cã
posibilitãþile de realizare profesionalã au fost net su -
perioare. Dar vã asigur cã numai asta a lipsit României –
tehnologia – sau, mai bine zis, capacitatea financiarã de a
achiziþiona acele linii de fabricaþie! Specialiºti a avut
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România ºi cred cã ºi astãzi are în multe domenii! Drept
dovadã cã-i întâlnim peste tot în lume.

— În ce mãsurã criza financiarã v-a afectat la
locul de muncã?

— La firma la care lucrez au fost cândva 240-250
de angajaþi! Acum cred cã în scurt timp vom rãmâne în
jur de 12-14. Aceastã crizã a început de mult. De câþiva
ani se observã un regres eco nomic cam în toate do -
meniile. ªi multã lume ºi mai ales analiºti economici
afirmã cã va dura încã ceva timp pânã când lucrurile vor
reintra pe o pantã as cen dentã.

— La ce aspecte ar trebui sã ne asemãnãm cu
belgienii sau, altfel spus, ce am putea învãþa de la ei ca sã
ne meargã mai bine ? Dar ce nu ar trebui sã luãm de la
ei?

— Aº rezuma primul as pect la trei lucruri: serio -
zitate, corectitudine ºi promptitudine. Lucrul de care am
fost cel mai frapat în 1992, când am început activitatea
aici, a fost cã, dacã îi spuneai muncitorului ce trebuie sã
facã, el fãcea acel lucru imediat ºi cât mai bine posibil ºi
FÃRÃ sã comenteze! Cei care au lucrat în producþie în
România înainte de ’89 ºi au avut ºi funcþii de rãspundere
vor înþelege foarte bine la ce mã re fer. De asemenea, sunt
multe diferenþe ºi în modul de organizare a producþiei.
Nu ºtiu ce ºi cât s-a schimbat în România de astãzi, dar
acum 17 ani era cu totul altfel!

Ce n-ar trebui sa luãm de la ei? La întrebarea asta
ar fi multe aspecte de accentuat. Ce m-a deranjat cel mai
tare în toþi aceºti ani, a fost lipsa de consideraþie a ves -
ticilor faþã de cei din Est. Cred cu convingere cã au fost
crescuþi cu mentalitatea cã ei ne sunt superiori ºi ce
„surprizã”, neplãcutã ev i dent, când sunt daþi la o parte în
competiþia cu unii din Est! ªi nu sunt puþine cazurile
indiferent de domeniu. Capitalismul, spus pe scurt, se
bazeazã pe eficienþã-profit, de unde rezultã ºi bani. De
aici vine ºi norocul emigranþilor. Altfel nu cred cã am
gãsi vreo breºã sã ne înfiltrãm în societatea lor.

— În ce mãsurã educaþia primitã în România v-a
fost de folos în Belgia ?

— Românii, în gen eral, au avut parte de o educaþie
bine definitã ºi au în comportamentul lor o anumitã
docilitate, sau, hai sã-i zic, un re spect mai profund, peste
medie, care de foarte multe ori este prost înþeles de
autohtoni. De aceea mulþi belgieni îl confundã cu o slã -
biciune de caracter ºi întind coarda la maxim. E puþin
dificil sã definesc aspectul ãsta. Oricum din aceastã cauzã
se plâng foarte mulþi cã, drept rãspuns la un astfel de
comportament, au parte în schimb de ex act opusul aºtep -
tat. Dar când ai o atitudine foarte decisã ºi cat e goricã,

atunci toate ies foarte bine ºi toþi se conformeazã. Chiar
neaºteptat de bine! Aºa cã e bine sã ºtii sã înveþi repede
cum sã respecþi ºi sã fii respectat. Altfel ai destul de mari
probleme în timp.

— ªtiu cã la un mo ment dat vi s-a propus un loc de
muncã în SUA. De ce aþi refuzat ºi aþi preferat sã rã -
mâneþi în Europa?

— A fost o tentaþie foarte mare acea propunere de a 
lucra în SUA ºi mi-a fost foarte greu sã iau o decizie.
Motivul prin ci pal pentru care aº fi plecat era totuºi unul
per sonal-fa mil ial, sã spun aºa, ºi mai puþin profesional.
Cum pe plan per sonal lucrurile s-au schimbat, am decis în 
fi nal sã rãmân în Europa. Dar vã asigur cã a fost greu,
foarte greu sã renunþ, mai ales cã din punct de vedere al
carierei profesionale nu cred cã aº fi putut cunoaºte ceva
mai bun. Amer ica e diferitã foarte mult de Europa, din
multe puncte de vedere.

— Cu ce sentimente priviþi spre România acum?
V-aþi mai întoarce? Dacã da, în ce condiþii?

— România este ºi astãzi prezentã în gândurile ºi
planurile mele de perspectivã ºi, ca mulþi alþi români, caut 
modalitãþi sã revin acasã. Realizez în mare mãsurã lipsa
to talã de eficienþã ºi perspectivã ce a reprezentat-o clasa
pol i ticã din România ºi, din pãcate, nici în ziua de astãzi
nu putem discuta cã s-a ameliorat ceva. Pentru multã
lume acest lucru a reprezentat o frânã, o amânare în
luarea unei decizii de revenire. Desigur, corupþie pol i ticã
sau de altã naturã ex istã în toate þãrile, dar România nu se
încadreazã în niciun stan dard acceptabil. Cred cã ar fi o
uºurare pentru mulþi dacã s-ar ameliora ceva din punctul
ãsta de vedere ºi, bineînþeles, în aceeaºi categorie intrã ºi
birocraþia. 

— În ce mãsurã mai þineþi legãtura cu þara? Ce vã
mai leagã de România?

— Vin în România ori de câte ori am posibilitatea
sã-mi iau liber câteva zile sau în concediu! Ce mã leagã
de România? Totul! Acolo am fa milia, prietenii ! Am
petrecut cei mai frumoºi ani din viaþã acolo. Încã în
România oamenii mai socializeazã iar vecinii joacã încã
ta ble...

— De ce anume vã este dor când vã gândiþi la
Maramureº?

— De satele din Maramureºul autentic, de acei
moroºeni cu care ne-am mândrit oriunde am trecut prin
lume. A fost întotdeauna o plãcere, pe unde am ajuns, sã
vãd cã lumea rãmâne plãcut surprinsã când spuneam cã
sunt maramureºean! Acest colþ de þarã se bucurã de multã
simpatie ºi re spect. ªi dacã nu þi-ai pierdut nici accentul
atunci e ºi mai bine.
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Românii din Cal gary, Can ada

Lenuþa BURA POP

În oraºul Cal gary din Can ada, unde mã aflu ºi eu
pentru un timp, sunt peste nouã mii cinci sute de emi -
granþi români. Pentru a fi mai aproape unii de alþii, a-ºi
petrece timpul liber româneºte ºi a se putea ajuta la nevoi, 
aceºtia ºi-au constituit o asociaþie cul turalã româno-ca na -
dianã, RCCAC, asociaþie în care activez ºi eu în perioada
de timp în care mã aflu în Cal gary.

Oamenii care conduc acum aceastã asociaþie, sunt
unii deosebiþi. Aºa vi-l pot prezenta pe preºedintele aces -
teia, care se numeºte Mihai Popa, un român în puterea
vârstei, fost inginer miner în România. A emigrat în Can -
ada în urmã cu 11-12 ani ºi este nãscut pe lângã Deva. În
cadrul activitãþii pe care o practicã în Cal gary, are ocazia
sã cunoascã foarte mulþi români ºi problemele acestora,
iar pentru cã Mihai Popa este un om inimos, nu poate sta
indiferent ºi cautã sã-i ajute prin tot felul de metode.
Mihai Popa fãcea acest lucru ºi atunci când nu era pre -
ºedintele asociaþiei, iar acum are prilejul sã-i îndemne ºi
pe alþii ca sã facã la fel.

Este bine sã ºtiþi cã atunci când o familie de români 
soseºte în Can ada, cu gândul de a se stabili aici, nu este
aºteptatã la aeroport de nimeni oficial. Dacã nu ºi-au
pregãtit încã de acasã terenul, ca sã-i aºtepte un prieten
care sã-i îndrume cum sã se descurce, le este foarte greu.
Mulþi dintre românii veniþi nu au fost informaþi, iar Mihai 
Popa aflând în ce situaþie se aflã noii veniþi, le-a venit în
ajutor, luându-i de la aeroport ºi gãzduindu-i în casa lui o
noapte-douã, pânã când s-au dumirit ºi ºi-au gãsit o
locuinþã.

În cadrul asociaþiei, de mai mulþi ani funcþioneazã
aºa numita „ºcoalã româneascã”, unde se predau cursuri
de limba românã ºi istorie, de cãtre învãþãtori ºi educatori
voluntari, pentru copiii românilor de aici, începând de la
vârsta preºcolarã. În vara anului 2007, la propunerea
mea, s-a înfiinþat ºi un curs de limba englezã pentru
seniori, la care participã pãrinþii care se aflã în vizitã la
copiii lor sau noii emigranþi care au nevoie de acest
ajutor. Predarea se face tot voluntar, de cãtre profesori de
limba englezã. Tot în aceastã perioadã de timp Mihai
Popa, cu ajutorul celor din conducere ºi cu membrii
asociaþiei, au pus pe picioare o echipã de fotbal numitã
„Dacia”, care are mare succes în provincia Al berta. Aso -
ciaþia, la iniþiativa lui Mihai Popa, organizeazã sãrbã -
torirea a tot felul de evenimente, cum ar fi Ziua Naþionalã
a României, Revelionul, excursii pentru petrecerea plã cu tã
a timpului liber la sfârºit de sãptãmânã ºi multe altele.

Un alt membru al acestei asociaþii, care mi se pare
tot deosebit, este domnul Adi Enciu, stabilit în Can ada în
urmã cu douãzeci ºi ceva de ani. Acest domn este un
inimos om de afaceri care, împreunã cu soþia lui, con duce 
douã firme. El este primul care se oferã sã sponsorizeze
orice acþiune cul turalã sau de ajutorare a noilor veniþi.
Aºa, de exemplu, oferã loc de muncã provizoriu în cadrul
firmei sale, pânã când noii veniþi reuºesc sã-ºi gãseascã
un loc de muncã stabil. De curând a cumpãrat revista

„Aici România” care era editatã pânã acum în Ed mon ton, 
dar din cauza lipsei fondurilor aceasta ºi-a întrerupt acti -
vitatea. Astfel Adi Enciu a preluat conducerea revistei,
iar ed i tor este Dr. Andrei Zlãtescu, conferenþiar la Uni -
versitatea din Cal gary. Aceastã revistã este acum distri -
buitã gratuit membrilor asociaþiei timp de ºase luni. Adi
Enciu ºi mai mulþi români, oameni de afaceri, cum este
fa milia medicului stomatolog Pantazi ºi alþii, au parti -
cipat cu fonduri pentru echiparea fotbaliºtilor din echipa
„Dacia”. La întâlnirea din data de 5 februarie 2009,
întâlnire care are loc în fiecare lunã cu membrii ºi cola -
boratorii asociaþiei, Adi Enciu, în colaborare cu asociaþia, 
a definitivat organizarea balului mãrþiºorului, pentru se -
niori ºi pentru tineret, separat, pe care l-a ºi sponsorizat.

Un al treilea om pe care vreau sã-l prezint este
domnul Ioan Sabãu. Acesta este exemplul asociaþiei ro -
mânilor din Cal gary. În ciuda celor 86 de ani cu care se
poate lãuda, este mai activ decât mulþi alþii. Din mo tive
uºor de înþeles, dumnealui acum nu mai este în biroul de
conducere al asociaþiei, dar a fost o perioadã lungã de
timp. Domnul Sabãu este din Oradea, a emigrat în Can -
ada în urmã cu douãzeci de ani, pentru a-ºi urma fiica. De
doi ani, de când am avut plãcerea sã-l cunosc, ºtiu cã a
luptat din rãsputeri ca sã convingã conducerea orchestrei
filarmonice din Cal gary sã celebrãm douãzeci de ani de
libertate în þara noastrã, cu un con cert de muzicã clasicã
româneascã, de George Enescu ºi Paul Constantinescu.
Invitata evenimentului dorind sã fie Carmen Daniela din
Germania, iar dirijor Edmond Agopian, ambii de origine
românã. Dr. Agopian este profesor de vioarã la Uni -
versitatea din Cal gary. Spre bucuria lui ºi a tuturor ro -
mânilor de aici, domnul Sabãu, sprijinit ºi de asociaþie, a
reuºit, iar acest con cert va avea loc în luna noiembrie 2009.

Despre domnul Sabãu vã pot spune multe lucruri
bune pe care le face, în ciuda vârstei lui. Nu tuturor
românilor care ajung în Can ada le merge bine de la
început. Aºa s-a întâmplat în vara anului 2007, când un
grup de zece români din Sighet, au ajuns în Cal gary cu
con tract de muncã pentru o firmã cu profil de prelucrare a 
lemnului, dar pentru cã nu au fost destul de bine informaþi 
ºi nu au cunoscut limba englezã, au avut probleme din
care nu au reuºit sã iasã singuri. În aceasta situaþie,
sfãtuiþi de cineva, au apelat la ajutorul asociaþiei. Domnul 
Sabãu, împreunã cu domnul Liviu Popp, un alt om ini -
mos, pensionar ºi el, s-au oferit sã-i ajute, devenind
translatorii lor, pentru a putea comunica cu conducãtorii
firmei. Cei doi domni nu s-au limitat însã la atât, ci pur ºi
simplu i-au luat în grija lor, i-au ajutat sã înveþe limba,
i-au transportat cu maºinile lor prin oraº, pentru a cu -
noaºte oraºul ºi a-ºi putea alege locuri pentru cum pã -
rãturi, ba, în zilele libere, îi scoteau din oraº pentru a
vedea frumuseþile din împrejurimi. 

Dupã vreo ºase luni, domnul Popp s-a îmbolnãvit
de o leucemie galopantã, care în câteva sãptãmâni l-a dus
la moarte. În perioada suferinþei provocate de acea cruntã
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boalã, domnul Sabãu i-a fost cel mai mare sprijin, deºi îl
cunoscuse doar cu câteva luni înainte. El a luat legãtura ºi 
cu fratele domnului Popp, aflat la o distanþã de vreo patru
sute de kilometri de Cal gary. Acesta, în semn de re -
cunoºtinþã pentru ajutorul dat de asociaþie ºi în spe cial de
domnul Sabãu, a donat asociaþiei maºina lui Liviu ºi în
jur de o sutã de cãrþi româneºti de valoare, care urmeazã a 
fi vândute la licitaþie, iar banii rezultaþi vor intra în contul
asociaþiei.

Domnul Sabãu nici acum nu i-a abandonat pe cei
zece români; aceºtia aproape cã fac parte din fa milia lui
ºi-i ocroteºte în continuare.

Eu mã aflu în acest oraº pentru a treia oarã, unde,
pentru a-mi adãuga ceva venit la pensia micã din þarã, la
72 de ani înlocuiesc o bunicã, ocrotind o delicatã fetiþã. În 
primãvara anului 2007, am început sã activez ºi în aso -
ciaþia românilor de aici, invitatã fiind de cãtre domnul
Popa, pe care îl cunoºteam de mai mult timp. La asociaþie
i-am cunoscut pe cei doi domni, Ioan Sabãu ºi Liviu
Popp, cãrora m-am alãturat pentru a-i ajuta pe oamenii
din grupul de la Sighet ºi pentru alte activitãþi. În cadrul
asociaþiei am participat la întâlnirile lunare, unde întoc -
meam procesele verbale ale acestora, iar împreunã cu
domnul Popp am completat un al bum cu activitãþile ºi
fotografii, necesar pentru completarea unui dosar de pro -
movare a asociaþiei. Pentru cã luasem încã înainte le -
gãtura cu redacþia revistei „Aici România” din Ed mon -
ton, unde am publicat câteva poezii despre Can ada ºi
oraºul Cal gary, am scris câteva articole ºi despre acti -
vitãþile asociaþiei românilor din Cal gary, care au fost
publicate în acea revistã. Apoi, cu acordul conducerii
asociaþiei, am iniþiat o colaborare cul turalã între asociaþia 
pensionarilor din Baia Mare, CASPEV ºi asociaþia ro -
mânilor din Cal gary, RCCAC. 

Performanþele tinerilor. Pentru cã de o vreme mã
aflu printre românii din Cal gary ºi am ocazia sã aflu
despre activitãþile acestora, am sã vã relatez una mai
deosebitã a unor tineri români.

Doi tineri români, membri ai asociaþiei culturale a
românilor din Cal gary, RCCAC, pe nume At tila Lucinca, 
în vârstã de 34 de ani, emigrat în Can ada din Baia Mare ºi
stabilit în oraºul Cal gary nu de multã vreme, împreunã cu 
Cãlin Adam, care are vârsta de 35 ani, de asemenea
emigrat în Can ada, din localitatea Ormindea, care se aflã
pe lângã oraºul Brad, stabilit ºi el în oraºul Cal gary în
urmã cu doi ani, prin entuziasmul care-i caracterizeazã,
ºi-au propus sã facã o expediþie în munþii din Amer ica de
Sud. Pentru cã sunt membri ai clubului Alpin al româ -
nilor din Al berta, fiind încurajaþi ºi sponsorizaþi de cãtre
asociaþia RCCAC Cal gary, dar mai ales de cãtre unii
membri ai acestei asociaþii prin companiile lor, în pe -
rioada de 5-26 februarie 2008, au reuºit sã-ºi împlineascã
acest vis. Astfel, efectuând aceastã expediþie, au ajuns pe
cel mai înalt vârf din Amer ica de Sud. 

Þinta acestei expediþii a fost vârful Aconcagua,
care se aflã în Ar gen tina, la o altitudine de 6.962m. ºi este 
cel mai înalt vârf de pe continentul sud-amer i can, con -
siderat ºi cel mai înalt vârf din emisfera vesticã. Ruta
aleasã de cei doi tineri a fost cea clasicã, ea nu are
dificultãþi tehnice mari, dar sunt probleme cre ate de alti -
tudine, motiv pentru care aici îºi pierd viaþa multe per -
soane - în anul 2007 ºi-a pierdut viaþa aici chiar un român, 

datoritã subestimãrii efectelor altitudinii ºi nepregãtirii
corespunzãtoare pentru o asemenea expediþie.

În reuºita expediþie a celor doi, tricolorul românesc 
a fost arborat pe vârful Aconcagua în data de 19 febru -
arie, numai de cãtre At tila Lucinca, deoarece Cãlin Adam 
s-a oprit la cota 6.100, din mo tive de sãnãtate. 

Dupã întoarcerea lor acasã, la întâlnirea lunarã a
asociaþiei RCCAC din Cal gary, care a avut loc la data de
6 martie 2008, cei doi tineri au prezentat imagini din
aceastã expediþie, pe un ecran mare ºi au dat explicaþii
amãnunþite celor prezenþi, care au fost în numãr de peste
treizeci ºi cinci de persoane. Apoi au mulþumit spon -
sorilor pentru ajutorul moral ºi financiar, iar cei prezenþi
i-au felicitat.

Cred cã bãimãrenii dar ºi cei din localitatea Or -
mindea se pot mândri cu asemenea alpiniºti.

Din viaþa seniorilor. În centrul oraºului Cal gary,
într-o clãdire impunãtoare, la etajul patru, se aflã ame -
najat un parc, care se numeºte „De vo nian Gar dens”.
Acest parc este în aºa fel aranjat ºi gospodãrit, încât ai
senzaþia, cã te afli într-un parc obiºnuit, din afara clãdirii.
Aici poþi admira copaci în care ciripesc vrãbiuþele, pâ -
raie, cas cade, bazine cu peºti, alei cu bãnci pentru odihnã, 
multã verdeaþã ºi foarte multe flori. Acest parc este plin
de vizitatori de toate vârstele în orice sezon ºi la orice orã
a zilei. 

În acest loc minunat, printre alþii poposesc ºi mulþi
vârstnici români. Tot aici mi-am petrecut ºi eu multe ore,
alãturi de un grup de seniori români, emigraþi în Can ada
de peste douãzeci ºi ceva de ani. Stând cu ei de vorbã
le-am aflat durerile sufleteºti, regretele ºi greutatea cu
care-ºi poartã povara dorului de casã, de þarã ºi de rude
apropiate. Întâlnindu-i de mai multe ori, mi-am fãcut o
pãrere despre ei ºi am sã vi-i descriu tot printr-o poezie.

Vârstnici în Can ada

În Cal gary într-o grãdinã,
Vârstnici se plimbã de mânã.
Românii-n grup se adunã,
ªi povestesc împreunã.

Despre ce-a fost ºi va fi,
De nepoþi, despre copii,
Despre ce e nou prin þarã,
Despre fosta viaþã amarã.

De fraþi rãmaºi în þara lor,
De care le este dor,
Dor de tot ce a rãmas,
Dar þara lor nu-i la un pas.

Viaþa lor din Can ada,
Nu se poate compara.
Cu ce-a fost ºi ar fi ºi-acum,
De n-ar fi pornit la drum.

ªi totuºi, chiar dacã ar vrea,
Þara lor n-o pot uita.
Ar vizita-o mereu,
Dar sunt bãtrâni, le este greu.

(mai 2009)
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Strãinãtate

Cornel COTUÞIU

Strãinãtate. Iatã un cuvânt care a în ceput sã
se perimeze! Aceasta se ob servã foarte bine
ºi din... strãi nãtate.
Sensul lui denotativ mai „funcþioneazã” încã,

fie ºi numai pentru rostul lui delimitativ, precum
glãsuieºte dicþionarul: „Þarã, regiune, situatã din colo de
graniþele propriei patrii (Deºi, am aici o oa recare rezervã: 
nu pat ria are graniþã, ci þara, statul; nu mai departe decât
situaþia sârbilor: dupã recentele evenimente din Balcani,
vatra patriei lor se aflã dincolo de actuala lor graniþã).

Cred cã o direcþie de sens (ca sã n-o numesc „de -
viere”) a dat-o Eminescu cu celebra sa Doina, chiar de la
versurile de de but: „De Ia Nistru pân’ la Tisa / Tot
românul plânsu-mi-s-a”. La Eminescu, strãin/strãinãtate
se refereau la o situaþie din interiorul ºi nu exteriorul
patriei, autohtonii fiind din ce în ce mai „cutreieraþi”,
cãlcaþi, stânjeniþi ºi, uneori, oprimaþi de ceea ce lexiconul 
numeºte: persoane care fac parte din populaþia altei þãri,
care provin din sânul altui popor (sau de-aiurea), care nu
au nicio contingenþã cu tradiþia, morala, cutumele etnice,
aspiraþiile bãºtinaºilor; persoane (continui eu) care vin
„peste”, care rãmân, stau, se amestecã ºi apoi se impun
(pol i tic, eco nomic, administrativ, cul tural). Din acest mo -
ment, cuvântul „strãin” se asociazã cu cel de om „ad -
vers”, „ostil”, uneori chiar „rãu”, „duºman”.

Tot aºa, sintagma „neagra strãinãtate” a emanat ºi
stârnit în jurul ei conotaþii ºi atitudini di verse, toate însã
conturând ideea, imaginea unei lumi necunoscute, ne priel -
nice, apãsãtoare, neobiºnuite, ba chiar, uneori, bi zare, întu -
necate. Sã recunoaºtem cã un asemenea orizont de sensuri
convenea de minune propagandei comuniste totalitare.

Dar, în ultimele douã decenii, strãin/strãinãtate au
început sã-ºi primeneascã înþelesurile.

Circulaþia prin alte þãri, stabilirea sezonierã ori de
duratã dincolo de fruntariile þãrii îl pun din ce în ce mai
puþin pe român sã se simtã stingher, crispat, stresat. Se
constatã o realitate... realã: dincolo de un anume spe cific
etnic, peste tot sunt oameni buni ºi/sau rãi, generoºi,
rãuvoitori, harnici, ospitalieri, leneºi, intriganþi, in vi di -
oºi, parveniþi, impostori, cinstiþi, vicleni, mitocani, altru -
iºti º.a.m.d. Ba, mai mult, au un fel de orgoliu de a-ºi
revendica prioritãþi. Un tânãr inginer din Wind sor (Can -
ada) îmi spunea, cu fermitate: „Dacã veþi scrie despre noi, 
scrieþi cã românii sunt harnici, pricepuþi ºi tocmai de
aceea foarte mult apreciaþi”.

Deopotrivã, conaþionalii noºtri observã cã os pi -
talitatea (de pildã) nu e numai o calitate ce þine de tradiþia
româneascã. De asemenea, ei vãd ce înseamnã respectul
faþã de lege sau atitudinea amiabilã în faþa unui strãin (sã
lãsãm ºi sã uitãm excepþiile). Po liteþea (care umblã cu
capul spart pe la noi) nu se rezumã la un „dum nea -
voastrã”, ea constã în gest, mimicã, ton, în convenienþe
comportamentale rezonabile. În trei sãptãmâni de ºedere
în SUA am primit atâtea saluturi de la necunoscuþi cât în
trei ani, la mine, acasã.

Nu e mai puþin adevãrat cã sugestia eminescianã
din „Cum am fost, aºa rãmânem” în strãinãtate a intrat
într-un proces a cãrui perseverenþã, deºi lentã, duce la o
realitate em blem atic exprimatã prin afirmaþia „My name
is John” (nici mãcar... Ion). Dar asta e o altã poveste; nu
aici, nu acum, mai ales cã e interminabilã.

Despre Maramureº, altfel decât am ºtiut pânã acum.
„CODICE pentru mileniul urmãtor

(o geografie a Maramureºului in te rior)” de Alec Portase

Note de lecturã

Teresia BOLCHIª-TÃTARU
scriitoare, Augsburg, Germania

Când noi cei zece care lucrasem la „Ma ra -
mureº – mândria ºi durerea noastrã” i-am
anunþat apariþia, în 2001, ne-au ajuns la ure -

chi afirmaþii, de: „Ce, iarãºi o carte despre Maramureº?
Nu avem destule?” Noi con sideram cã nu ºi cã aveam
ceva de spus, socotind cã prin munca noastrã am întregit
ceea ce lipsea, fiind de pãrere, chiar ºi de se ºtiu sau se vor 
fi spus aproape toate, cã niciodatã nu va fi destul, aºa
dupã cum nu va fi niciodatã destul a se spune despre sanc -
tuarele daco-romane din Þara Haþegului, Sarmizegetusa,

Ulpia Traiana Augusta Dacica (110). Dar iatã cã în urma
noastrã mai venea unul, care ne reteza iluziile, cã noi am
fi spus tot sau aproape tot. Citindu’i lucrarea, con clu -
zionãm cã noi n’am spus nici pe jumãtate din ceea ce este
sau ar fi de spus despre Maramureº! Este un tânãr nãscut
pe alte meleaguri, dar crescut pe ale noastre, la Cavnic,
ceea ce l-a fãcut sã fie moroºan, mai moroºan decât unul
nãscut pe Iza, Mara sau Viºãu, care’ºi vinde strãinilor
sufletul, istoria, tradiþia din Þara Mara mu reºului ºi pã -
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durile acestei þãri pe un pumn de dolari! Îºi
vinde Maramureºul ºi cu asta PATRIA! 

Încã din copilãrie, acest talentat ºi
neobosit re porter Alec Portase a asimilat
Maramureºul în sufletul sãu, purtându-l cu
el, ca om, ziarist ºi drumeþ pe vãi ºi pe
înãlþimi „încãrcat de povara spiritului,
care ne poartã cu el pe mãreþe creste” -
cum zice Mihai Olos în postfaþa lucrãrii, o
carte, cãrãmidã mare, de toatã frumuseþea:
Codice pentru mileniul urmãtor (o geo gra -
fie a Maramureºului in te rior), Editura Ma -
ria Mon tes sori, Baia Mare, 2006. Nici cã se
putea o sintezã mai cuprinzãtoare ºi grã -
itoare a sentimentelor ºi cercetãrii a ces tui
ziarist ultraconºtiincios, decât aceastã carte. 
Portase n’a strãbãtut ºi strãbate Mara mu -
reºul, Lãpuºul, Chioarul, Mes teacãnul ºi
Sãlajul, chiar ºi Oaºul, doar aºa, „ca ºi
cufãrul prin garã.” El n’a trecut peste o culme, un ponor,
o bãltoacã, o denivelare, fãrã sã’i afle numele, de aceea
cartea lui este plinã de „raritãþi” de toponime pe care nu
numai domnii de la oraº nu le cunosc, dar nu le ºtiu nici
mãcar moroºenii din zona alãturatã ºi cât de multe, fru -
moase ºi mai ales valoroase sunt aceste toponime pentru
geografie ºi limbã, pentru trecutul nostru istoric, naþional
ºi tradiþional. Cât de mult s’ar îmbogãþi Cultura româ -
neascã, nu numai pe plan lo cal dar ºi naþional, dacã
profesorii din þinuturile noastre ar cerceta cu atâta suflet,
pasiune ºi conºtiinciozitate, nu numai toponimia, ci ºi
natura ºi cultura locurilor unde lucreazã, ca ºi neobositul
re porter, Alec Portase!

Lucrarea a fost apreciatã de Comisia Naþionalã a
României pentru UNESCO, cu Premiul Jurnalismului de
Educaþie, ediþia 2006, prin Secretarul Gen eral al Co -
misiei, Alexandru Mironov, la 15 noiembrie 2006. Îi
suntem recunoscãtori ºi mulþumim Comisiei UNESCO
pentru România ºi secretarului ei pentru aceastã dis -
tincþie acordatã Maramureºului ºi neobositului ºi teme -
rarului nostru re porter ºi fotograf.

Lecturând cartea ne-a uimit ºi ne uimeºte, lã sân -
du-ne fãrã grai, bogãþia informaþiei, valoarea ilustraþiei,
ºi minunãþia peisajului, frumuseþea stilului, a limbii, po -
vestirii ºi descrierii, a reportajului, aproape literaturã
beletristicã de cea mai înaltã clasã, care te face sã citeºti
cartea ca pe cel mai bun ro man de aventuri, chiar pal -
pitant, fãcându-te sã participi nemijlocit ºi activ, „din
fotoliu” la toate „expediþiile”, sã respiri aerul munþilor
strãbãtuþi pe soare dogorâtor, pe ploaie, pe lapoviþã sau
pe zãpadã, sã discuþi cu badea care poartã numele lui
adevãrat ºi cu lelea, la fel, cu baciul de la stânã sau cu
preotul din sat ºi sã te bucuri de toate. Sã te enervezi cã te
deranjeazã somnul, dupã o zi de muncã, ne mai lãsându’þi 
mintea limpede sã citeºti, mai departe, sã te încânþi de
toate ºi sã trãieºti mai departe toatã mulþimea „raritãþilor” 
descoperite, din domeniul floristic, geografic. Sã tresalþi
de bucurie la vestea cã Portase ºi grupul sãu a re des -
coperit pe plaiurile moroºene, monumentul naturii, rari -
tatea eu ro peanã, orhideea Cy pri pedi um calceolus,
P apu cul Doamnei – al Doamnei Noastre, Sfânta Fecioarã
Maria – minunãþie crezutã dispãrutã de mult din zona
noastrã.

Raritãþile geografico-geologice, de necrezut, mul -
þimea peºterilor existente în munþii noºtri de Nord, Oaº,
Gutâi, Þibleº (Cibleº) ºi descoperite de Clubul de Spe -
ologie MONTANA din Baia Mare cãruia Portase i s’a
raliat devenind speolog ºi geolog în toate atributele a -
cestei noþiuni. N’am fi crezut niciodatã cã aceastã zonã
de nord a Carpaþilor româneºti este atât de bogatã în
fenomene carstice, peºteri în calcare ºi nu numai. Cu
„aceastã nouã descoperire (peºtera „Curtea Cã pi ta nu -
lui” zona Buteasa) […] numãrul peºterilor descoperite
de speologii bãimãreni sã se apropie de 300” în cei zece
ani, 1997-2007, de existenþã a Clubului (p. 46). În afarã
de asta, peºterile zonei noastre de Nord deþin ºi recorduri:
„Peºtera labirinticã, Ponorul Jitelor, - cu dezvoltare de
1.020 m ºi o denivelare de mi nus 40,5 m - este cea mai
lungã peºterã în gresii din România. Iar pe plan mondial, 
în topul peºterilor formate în gresii, ocupã locul ºapte. În 
judeþul Maramureº, în topul gen eral al peºterilor este a
doua ca lungime dupã Peºtera Izei (2,5 km) (p. 29-30).
Peºtera „Curtea Cãpitanului”: „Nu este o peºterã de cal -
care, ci în ºisturi micacee ºi nivele de cuarþit. O peºterã
de origine tec tonicã” (p. 46). sau: „Iar în Avenul din
Gura Cerului (ce nume frumos!) se aflã cea mai înaltã
cascadã subteranã din România: de 64 metri” (p. 37),
sau: „Taina peºterilor de la Cuciulat” „cu picturi rupestre 
[…] ce dateazã din ul tima parte a Paleoliticului su pe rior 
(cca 10.000 ani î. Ch.). Se apreciazã cã aceste picturi
sunt cele mai vechi creaþii artistice cunoscute pe te -
ritoriul României. Ele sunt contemporane cu celebrele
picturi din peºterile spaniole ºi franceze Altamira ºi
Lascaux.” (p. 47). Sau, absolut uimitor, în peºtera „Mo -
vile” din Dobrogea - descoperitã de speologul
Cristian Lascu, cercetãtor la Institutul de Speo -
logie „Emil Racoviþã” din Bucureºti, cu care Alec
Portase a purtat o discuþie în Maramureº - în
mediul ostil vieþii, cu apã termalã sulfuroasã, cu
atmosferã toxicã, oxigen puþin ºi dioxid de car bon
foarte ridicat, speologul român „a inventariat 35
de specii noi, - nevertebrate din fa milia pãian -
jenilor, scorpionilor, lipitorilor ºi viermilor - ne -
cunoscute omenirii, adevãrate endemisme pentru
ºtiinþã, nedescoperite în altã parte a lumii.” ªtirea 
i-a fãcut pe cercetãtorii de la NASA sã vinã în
România. „Bucuria specialiºtilor de la NASA a
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Teresia Bolchiº-Tãtaru, Ioana Dragotã, Antoaneta Turda.
Baia Mare, 19 au gust 2009 (Foto F. ªomcutean)



fost fãrã margini când au aflat cã, dupã modelul
lor teoretic (pe baza unor reacþii chimice în care
sã intervinã hidrogenul sulfurat) se gãsesc vie -
þuitoare într-o peºterã din România.” (p. 57) ºi
aºa mai departe.

MONTANA a descoperit în Munþii Mara -
mureºului, într’o cãldare glaciarã de pe Bardãu,
un lac necunoscut geografilor, netrecut nici pe
hãrþi ºi nici în cãrþi! Descoperiri, raritãþi pe care
MONTANA le pune în braþele specialiºtilor, iar
Portase le fotografiazã cu aparatul, inima ºi con -
deiul.
Pe mãsurã ce lecturãm, apare involuntar între ba -

rea: „Ce va face Portase, dupã ce, cu aceastã migalã va fi
strãbãtut toate potecile, înãlþimile, vãile, coclaurii, ave -
nurile ºi „gãurile” pãmântului moroºan, unde se va mai
duce?” Cãci se pare cã „dorul de ducã” de cãutare ºi de
comunicare îl are în sânge. Tot noi ne rãspundem: „Nici o 
grijã, o datã pentru cã, hotãrât, este încã departe de acest
punct, apoi ºi dacã nu va mai avea ce cãlca, nou, „acasã”,
o va lua de la început ºi an de an va strãbate aceleaºi
locuri cunoscute deja, dar unde de fiecare datã, va avea
mereu ºi mereu altceva de trãit, de relatat, de descoperit.”
O spunem din experienþa proprie de cãlcare a naturii, cu
pasul, cãci aºa cum o zi nu este identicã cu alta, deºi se
aseamãnã, aºa ºi natura, în fiecare an, mereu ºi mereu, pe
aceleaºi locuri are altceva de oferit. Hotãrât cã Portase
ºtie asta ºi de aceea nu’ºi va face gânduri, ce va avea de
cercetat ºi de scris, mâine.

Pe lângã valorile citate, lucrarea mai are una, so -
cialã, eticã ºi psihologicã: Clubul MONTANA întruneºte 
oameni de cele mai variate profesii, funcþii, credinþe,
religii ºi naþionalitãþi, specialiºti ºi profani. Pasiunea
pentru ºtiinþã ºi pentru frumos – de ce nu, ºi numai pentru
aceasta – îi leagã pe toþi aceºti oameni într’un grup mai
mic sau mai mare, într’o familie de suflet, adevãrat mo -

del, în care cu toþii sunt cetãþenii aceleeaºi Patrii, ace -
leeaºi religii ºi credinþe în CREAÞIE, într’o NATURÃ ce 
tre buie pãstratã curatã, in tactã ºi viabilã aºa cum am
moºte nit-o noi ºi cum se cere sã o lãsãm ºi noi urmaºilor
ºi urmaºilor noºtri.

S’ar putea crede cã am scris aceste rânduri exa -
gerând, aprecierile noastre fiind, laude, lãsãm la lati -
tudinea fiecãruia, cu interes ºi curiozitate, sã ia ºi sã
citeascã acest Codice pentru mileniul urmãtor ºi sã des -
cifreze singur aceastã atrãgãtoare ºi gingaºã geografie a
Maramureºului in te rior, spre delectarea sufletului, a
ochiului ºi a minþii.

(Nota redacþiei: La cererea expresã a autoarei, a fost
pãstratã ortografia orig i nalã a articolului.)

Ionel Iacob-Bencei 
– maestrul epigramei româneºti!

Ioan MICLÃU
scriitor, Crin gila, Aus tra lia

Este ºtiut cã primãverile aduc întotdeauna bucurii,
bucuriile reînoirii Naturii, bucuriile vieþii pentru fiinþele
acestei frumoase stele, Pãmântul, speranþele unor vre -
muri mai bune ºi, desigur, bucuria regãsirilor sufleteºti, a
prieteniilor pe care le dorim sin cere pline de iubire ºi re -
spect între oameni.

Dacã e o primãvarã aus tra lianã, sau una eu ro peanã
nu are importanþã, eu mã gãsesc momentan în euforia
unei primãveri australiene, dar cu o bucurie venitã, zic
eu, asemenea unui dar ceresc din chiar acel centru eu ro -
pean, România!

ªi nu e pentru prima datã când primesc aceastã
bucurie, de aceea sã fiu scurt precum proverbul, Dl. Ionel 

Iacob-Bencei, maestrul epigramei româneºti, ne dã -
ruieºte aceastã bucurie de primãvarã aus tra lianã (oc tom -
brie, 2008) prin cele douã cãrþi ale domniei sale intitulate
Satirice ºi Zâmbete la Ridendo primite re cent.

Nu este nici pentru prima datã când scriu cu mul -
þumiri ºi elogieri despre personalitatea sa, de aceastã datã
însã mã încumet a cumula impresii ºi adevãruri care nu
pot fi lãsate fãrã o cronicã pe mãsura valorii acestui mare
art ist român.

Activitatea literarã a D-lui Ionel Iacob-Bencei este
foarte bogatã, prodigioasã, întinsã pe câteva decenii; a
apucat ca ºi alþii a trãi în douã lumi, în douã sisteme
sociale, dar Omul din art ist nu s-a schimbat, ramânând
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Floare de minã - Cuarþ ex tras la Herja Maramureº,
expus la Muzeul de Mineralogie Baia Mare



aºa cum l-a plãmãdit pãmântul sãu românesc, specificul
ºi tradiþia lui bãnãþeanã din care a ieºit ºi a crescut, cât
despre titulaturi glorioase, nici vorbã, a iubit întotdeauna
simplitatea, de fapt aceasta fiind aureola omului înþelept
dintotdeauna. Îi place sã se supranumeascã ºi „robul lui
Dumnezeu ºi al pãmântului”. Cu siguranþã cã pentru
aceasta Dumnezeu l-a ºi hãrãzit ºi înzestrat cu mult dar ºi
har spre aceastã spe cie a poeziei, epigrama!

Din autobiografia lui Ionel Iacob-Bencei aflãm cã
a lucrat ca tehnician în administraþia pub licã, s-a devotat
artei sale, adunând ºapte cãrþi, plus acum douã, iar cum
domnia sa ne spune, îl putem gãsi la „Cimiºoara”, intrat
din 1 ianuarie 2001 la „givanul” Pensionarilor. S-a nãscut 
la 18 decembrie 1940 în localitatea bãnãþeanã Bencecu,
iar mai târziu avea sã-ºi adauge la numele patronimic ºi
localitatea de baºtinã. În biografia fãcutã de George Cor -
bu, ni se spune cã „Ionel Iacob-Bencei a venit printre noi
întovãrãºit de multe daruri, care inevitabil, aveau sã-l
aducã în prim planul creaþiei literar-umoristice naþionale,
în spe cial al celei epigramistice”.

La Biblioteca „Mihai Eminescu” din oraºul Wo -
llon gong, Aus tra lia am mai primit cãrþi de o mare valoare
ar tis ticã izvorâte din tradiþia, cultura ºi folclorul ro mâ -
nesc, care rãmân fundament trainic patrimoniului nostru
cul tural. Autorul fiind un bãnãþean de baºtinã, este lim -
pede cã ºi în aceste cãrþi ne vom întâlni cu dialectul
bãnãþean.

Primele cãrþi dãruite nouã, românilor-australieni
sunt: Epigrama „Iacobinã” de la începuturi ºi pânã în…
2006, apãrutã la Editura Eurostamp, Timiºoara, 2007, Dã
dor... dã jale... dã drag... o adevãratã capodoperã, pu -
blicatã la Editura Mirton, Timiºoara, 1996, 475 pagini,
cu sig il de „Colecþie”, cu o imag ine pe faþa copertei ce ne
desfãºoarã o câmpie verde, în centrul cãreia se aflã fru -
moasa ºi tradiþionala „fântânã cu cumpãnã”, lângã ea un
jgheab lung din care se adãpau vitele sãtenilor…! Avem
în faþã o carte asemenea unei adevãrate cronici de înþe -
lepciune, umor, satirã, apoi multe obiceiuri hazlii, dar
adevãrate din viaþa de la þarã.

Ionel Iacob-Bencei este un adevãrat iubitor al þã -
ranului român, îl descrie cu multã cãldurã, aºa, în toatã
simplitatea purtãrii ºi vorbirii lui, îl con siderã stâlpul
þãrii, aurul ºi exemplu moralei tradiþionale, sfinþitor al
muncii dintotdeauna. Deosebit de viu ºi real va surprinde
autorul framântãrile, bucuriile, tradiþiile culturale de
peste an, obiceiurile ºi sãrbãtorile creºtine la bãnãþeni, el
însuºi luând parte la acestea. Aºa vor apare poemele, În
Ajun da Anu’ Nou, La sat da Anu’ Nou, La oraº da Anu’
Nou, Noapce de iarnã, Tãierea porcului la Gura Satului,
cu acele veºnice ºi nãstruºnice întâmplãri, povestiri, glu -
me, pãþanii etc. Talentul sãu nu îl scuteºte nici pe autor a
se satiriza de multe ori, într-o apreciere plinã de haz,
Ionel Iacob-Bencei afirmã: „Cãutând în tot Banatul /
Mari epigramiºti sunt trei / (Acceptaþi de subsemnatul)
Ionel, Iacob ºi Bencei”. Astfel, creaþiile sale literare
atrag, plac în aºa mãsurã încât, odatã luatã cartea în mânã, 
nu vrei s-o mai laºi. Aºa mi s-a întâmplat ºi mie. Versurile 
aºezate în ritm ºi rimã, vin asemenea unui izvor limpede,
nat u ral, clar, plãcut, dar ºi cu vâltoare la cotituri. Aºa, de
exemplu, versurile epigramei: „Pe strãbunul nostru plai /
Poate-nlãtura necazu’ / Doar un rege ca Mihai / Însã ca
Mihai  Viteazul” (1992), sau, „Ce-mi ºopteste mie muza

/ Þine minte ºi în somn:/ Ai tu barba ca ºi Cuza / Însã
Cuza era Domn”.

Vin sezoanele agricole, aici sursele epigramistice
sunt scânteietoare, culminând cu acea tragi comicã po -
vestire Un tatã nãcãjit, care trudea la sapã iar feciorul
cânta la birtul satului, în timp ce tatãl ºtia cã bãiatul s-a
dus la doc tor cu o mãsea stricatã!

Tot de aici ºi epigrama: „Ce sã spunem despre
sapã? / Micã, latã sau ro tundã / Pusã-n mâni l-ãl cu mapa / 
În pãmânt nu sã afundã”. Alta veche/nouã: „În comuna
Gura Mare/ Mi-o spus nana Solomie / Cã d-o vreme nea
Cutare / Sapã…pã la primãrie”. De un mod ern ism uluitor
pare scrierea versificatã Cum se schimbã vremurili în
care, la pagina 154, primele versuri rostesc: „D’apoi,
dragi þãrani ºi paori / Nu va-þ odihnit nicicând / Da’ cu
vremurili ascea, / Nu sciu, zãu, ce au de gând… / Bu -
nãoarã, pã la sace / ‘S numa babe, numa moºi / Prea
puþâni d-ãi laþi în space, / Buni de lucru, sãnãtoºi”.

Adunând din ºtirile la îndemânã, constatãm cã
Bencei a frecventat mai multe cenacluri: „Ion Popo -
vici-Bãnãþeanu”, „Vic tor Eftimiu”, „Cercul de prozã” de
pe lângã Biblioteca Judeþeanã Timiº, „C. Brâncuºi”. Din
1977 a fost membru al Cenaclului de satirã ºi umor
„Ridendo” - Timiºoara, unde în anii 1983-1995 a înde -
plinit funcþia de vicepreºedinte, iar din ianuarie 1996, pe
cea de preºedinte în exerciþiu. Între anii 1981-1989 a fost
membru al Clubului epigramiºtilor „Cincinat Pavelescu”
din Bucureºti, iar din 1990, membru al Uniunii Epi -
gramiºtilor din România (UER). În anul 2000 devine
Membru de Onoare al UER. 

Apariþii în presa scrisã: Drapelul roºu, Re -
naº terea bãnãþeanã, Orizont, Merci, Par don, Scuzaþi,
Anotimpuri literare, Redeºteptarea (Lugoj), Tãt Ba na -
tu-i fruncea (Fãget), Viaþa Buzãului (Buzãu), Urzica,
Perpetuum comic (Bucureºti), Hohote (Tg. Jiu), Haz de
necaz (Câmpina), Bobârnacul (Bistriþa), Acus (Sibiu)
etc.

Au urmat o serie de apariþii în culegeri ºi antologii
de umor, circa 50 (literaturã satirico-umoristicã rimatã,
epigrame, epitafuri, pamflete, parodii, poezie di a lec talã).

Domnul Bencei deþine peste 40 de premii pentru
creaþie de literaturã umoristicã.

Ca o personaliate binecunoscutã deja în lumea
artiºtilor epigramiºti, el este invitat a contribui la unele
vol ume colective, ca de exemplu Gura satului la Ra dio
Timiºoara: vol. I (1993), vol. II (1994), vol. III (1996),
idem: Ca-n sat la noi, împreunã cu ªtefan Pãtruþ ºi Petru
Chira (poezie liricã di a lec talã), toate la Ed. Mirton.

Urmeazã noi vol ume de autor: Din ser ta rele
cenzurii, Ed. Popa’s Art – Timiºoara, 1993 (distihuri,
epigrame, epitafuri, pamflete, fabule, rondeluri
satirice.); Umor cenzurat înainte de de cembrie
1989: Epigrame ºi epitafuri, Ed. Mirton, Ti mi -
ºoara, 1994; De la ron del la duel… epi gra mic, Ed. 
Dacia Europa Nova, Lugoj 1995 (ron deluri lirice
ºi satirice, epigrame, pamflete, poezie cultã, cro -
nicã rimatã).

Devenit un adevãrat Maestru al epigramei
româneºti, Ionel Iacob-Bencei este îndemnat prin
conºtiinþa sa profesionalã la întocmirea de Cu -
legeri/ antologii îngrijite de el, ca de exemplu:
Cãþeluºul Fulger-Viu de Dimitrie Jega (poveste
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vânãtoreascã în cronicã rimatã) publicatã la Edi -
tura Popa’s Art, Timiºoara, 1993; Epigramiºtii
din Banat, împreunã cu Ion I. Mioc, Editura Ex -
cel sior, Timiºoara, 2000 (creaþie epigramisticã,
selecþie din Banatul istoric, inclusiv Voivodina –
Ser bia); Studenþi(m)ea vãzutã de epigramiºti, îm -
preunã cu prof. univ. dr. ªtefan Buzãrnescu, Edi -
tura 1 Aprilie, Timiºoara, 2003; Ridendo –35,
Editura Eurostampa, Timiºoara, 2006 (volum o -
magial). Lucrãrile sale au fãcut obiectul unor re -
cenzii ºi note critice din partea multor
per sonalitãþi a vi zate în ale artei epigramistice, ca

de exemplu: George Corbu, Damian Ureche, Marius
Mun teanu, Lucian Bu reriu, Mircea Ionescu-Quintus,
Gabriela Vlasie, George Petrone, Elis Râpeanu, ªtefan
Buzãrnescu, ªtefan Pãtruþ, Doina Pãtruþ, Ion Cãliman, Ben
Todicã, Ioan Miclãu º.a.m.d.

Tot în aceastã perioadã se pregãtea pentru tipar
noul volum Robii pãmântului la Editura Eurostampa,
care va ºi apare în anii 2007. (Se închina þãranului român,
„paorilor” din Banat, în spe cial: interviuri privind ago -
niseala câtorva gen eraþii, „colectivizarea agriculturii” ºi
retrocedarea pãmântului la þãrani. Interviurile sunt in ter -
ca late cu poezie di a lec talã gravã despre ºi pentru þãrani.)

Deci ex istã aici, în scrierile Maestrului epigramei
româneºti Ionel Iacob-Bencei, topitã, viaþa unui harnic
culegãtor ºi harnic art ist cre ator, veºnic legat de sufletul
ºi graiul Românilor de pe tot cuprinsul României, ne lãsând
desigur ocazia de a se mândri cu bãnãþenii sãi, deºi recu -
noaºte, în stilul sãu comic, faptul cã, deºi se cred bãnãþenii
„fruncea”, toþi „directorii” sunt olteni! (O fi, de ce nu?)

Maturitatea deplinã a artisului se relevã în re cen -
tele douã cãrþi, Satirice ºi Zâmbete la Ridendo, despre
care fãceam confirmare mai sus, ambele cãrþi au fost
publicate la Editura Eurostampa, Timiºoara, 2008. Sa -
tirice, cuprinde aceeaºi gamã spe cificã epigramei, cu
unele readuceri din materialele anterioare, însã deosebit
de binevenite ºi sincronizate prezentului! Simþul artei
este atât de înrãdãcinat în fiinþa ºi imaginaþia sa, încât este 
suficient sã-i prezinþi un nume comun, un obiect, o idee,
ca imediat sã-i dea o esenþializare simbolicã, ex trasã
dintr-o anume înþelepciune a vieþii de zi cu zi.

Artistul a participat la mai toate concursurile na -
þionale organizate pe teme ale speciei. A fãcut parte din
jurii ale acestor concursuri, considerat a fi un ex pert, fin
ºi subtil observator de sens al expresiei aºezate în pam -
flet, ep i gramã sau epitaf. A doua carte, Zâmbete la Ri -

dendo, vine tocmai a imortaliza, a veºnici, epigrame ºi
epigramiºti participanþi la aceste concursuri de la nivel de 
oraºe ºi naþional. Cartea este o adevãratã antologie, adu -
nând epigramiºti din întreaga þarã, precum ºi din lucrãrile 
premiate ale acestora. De la un asemenea con curs na -
þional, Ridendo-39 (9-11 mai 2008- Buzãu), a adunat în
majoritate conþinutul antologiei, dat fiind numãrul mare
de localitãþi care ºi-au desemnat participanþii, am plã -
cerea sã înºirui aci oraºele re spec tive, care au totalizat un
numãr de 60 de concurenþi epigramiºti: Baia Mare, Be -
ceni/ Buzãu, Braºov, Brãila, Bucureºti, Buzãu, Câmpina,
Chiºinãu, Cluj-Napoca, Constanþa, Costeºti/Vaslui, Cra -
iova, Galaþi, Gherla, Glodeni/Dâmboviþa, Iaºi, Piatra
Neamþ, Piteºti, Ploieºti, Sibiu, Slatina, Târgu Jiu, Viºeu
de Sus.

Onoarea de a fi numit Preºedinte de Juriu a fost
datã dlui Ionel Iacob-Bencei, care se ºi prezintã cu o Pre -
viziune: „Prãpãdul ãsta nebunesc / Fãcut de-atãþia care
«latrã»”, / Va duce neamul românesc / Pe culmi: în Epoca 
de piatrã!”

Recomand aceastã carte/antologie Zâmbete la Ri -
dendo cititorilor doritori de un umor al zilei de azi, cu
recomandarea Maestrului însã, a se înþelege cele douã
mãºti – Râsu’-Plânsu’ - dând întâietate celei de a doua:
„plânsu’”. Românul face „haz de necaz” vãzând cum
„nechemaþii” într-ale educaþiei ºi culturii dau buzna, du -
pã exemplul din Rondelul Pomanagiului: „În viaþã n-are
nici un þel / Din ce trãieºte mã ºi mir / Pe unde-i rost de
chilipir / Acolo e pres ent ºi el”. sau Înstrãinãrile: „La noi
e un prov erb, model / Ce-i aplicat fãr’de ocol / Românul
furã de la el / ªi dã la altul…benevol.” (Ioan Fãrcaº –
Lugoj, Timiº); La datorie: „Când stãm la pic nic în pãdure 
/ Jandarmii-amabili ne pãzesc / Atunci când alþii merg sã
fure / Po lit icoºi îi ocolesc.” (Elis Râpeanu – Bucureºti);
Justificare: „Zic, cu degetul la tâmplã / Gu vernanþii: -
Adevãrat / Cã e jaf ce se întâmplã / Dar e bine controlat.”
(Lucian Perþa – Viºeu de Sus). 

Rareori ne este dat, totuºi acest trunchi al Nea -
mului nu a fost niciodatã lipsit de rãdãcini viguroase, dar
în vremuri ca azi avem tot mai multã nevoie de Oameni
de talia ºi caracterul lui Ionel Iacob-Bencei, desigur pre -
cum ºi din cei cuprinºi în antologia domniei sale. Oameni 
care cu o scânteie de la „brichetã” dau, precum un fulger
pe cerul întunecat, o razã de luminã, de înþelepciune,
aºezate în rostirile unei epigrame, a unui prov erb, a unei
vorbe de duh!

LA MULÞI ANI FRACE BENCEI!
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ANIVERSÃRI 2009

Ana GRIGOR

OCTOMBRIE

 1 oct. – 110 ani de la moartea lui Anton C.
Bacalbaºa, scriitor ºi pub li cist (1865 -
01.10.1899);

 1 oct. – 100 ani de la apariþia, la Bucureºti, a revistei
Activitatea tinerimii (01.10.1909);

 1 oct. – 80 ani de la naºterea lui Gheorghe Vitanidis,
regizor de film (01.10.1929 - 1994);

 2 oct. – 600 ani de la atestarea documentarã a celei
mai vechi pisanii româneºti, cea de la biserica
din Streisângeorgiu, jud. Hunedoara
(02.10.1409);

 3 oct. – 170 ani de la naºterea lui Dimitrie C. Isopescul,
pedagog, om pol i tic, autor de manuale didactice  
(03.10.1839 - 1901);

 3 oct. – 170 ani de la naºterea lui Teodor T. Burada,
etnomuzicolog, etnolog (03.10.1839 - 1922);

 4 oct. – 90 ani de la naºterea lui Constantin Dipºe,
pictor (04.10.1919);

 5 oct. – 80 ani de la naºterea lui Ion Dodu Bãlan,
critic ºi istoric literar, folclorist (05.10.1929);

 6 oct. – 80 ani de la naºterea lui Ion Sãliºteanu, pictor 
(06.10.1929);

 8 oct. – 70 ani de la intrarea în funcþiune a primului
post de ra dio din Basarabia: Ra dio
Chiºinãu (08.10.1939);

 8 oct. – 70 ani de la moartea lui George Mihail
Zamfirescu, prozator ºi dramaturg (1898 -
08.10.1939);

 8 oct. – 60 ani de la moartea lui George G. Mironescu,
om pol i tic, ju rist; a condus ziarul La Roumanie, 

tipãrit la Paris în timpul primului rãzboi mondial 
(1874 - 08.10.1949);

12 oct. – 75 ani de la naºterea lui Alexandru Zub,
istoric (12.10.1934);

18 oct. – 410 ani de la desfãºurarea Bãtãliei de la
ªelimbãr, în care Mihai Viteazul învinge
oastea transilvanã condusã de Andrei Báthory
(18.10.1599);

19 oct. – 80 ani de la moartea lui Alexandru Davila,
dramaturg ºi om de teatru (1862 -
19.10.1929);

19 oct. – 140 ani de la naºterea lui Simion Mehedinþi,
geograf; a pus bazele geografiei moderne a
României (19.10.1869 - 1962);

20 oct. – 70 ani de la naºterea lui Dumitru
Matcovschi, scriitor ºi pub li cist (20.10.1939);

20 oct. – 80 ani de la moartea lui Alexandru Davila,
dramaturg ºi regizor de teatru (1862 -
20.10.1929);

21 oct. – 60 ani de la înfiinþarea Uniunii
Compozitorilor din România (21.10.1949);

25 oct. – 90 ani de la apariþia, la Bucureºti, a revistei
literar-artistice Crinul (25.10.1919);

26 oct. – 125 ani de la moartea lui Ion Codru
Drãguºanu, scriitor (1818 - 26.10.1884);

26 oct. – 60 ani de la naºterea Leonidei Lari, poetã
(26.10.1949);

29 oct. – 40 ani de la moartea Ceciliei Cuþescu-Storck, 
pictoriþã (1879 - 29.10.1969);

NOIEMBRIE

 1 nov. – 80 ani de la inaugurarea Radiodifuziunii
române (01.11.1929);

 2 nov. – 225 ani de la declanºarea marii rãscoale
þãrãneºti din Transilvania condusã de Horia,
Cloºca ºi Criºan (02.11.1784);

 2 nov. – 140 ani de la naºterea Iuliei Hasdeu, poetã
(14.11.1869 - 1888);

 3 nov. – 100 ani de la naºterea lui Mar cel
Anghelescu, ac tor (03.11.1909 - 1977); 

 5 nov. – 100 ani de la naºterea lui Octav ªuluþiu,
scriitor ºi critic literar (05.11.1909 - 1949);

 8 nov. – 140 ani de la naºterea lui Nicolae Constantin 
Paulescu, medic fiziolog, endocrinolog,
adevãratul descoperitor al insulinei
(08.11.1869 - 1931);

12 nov. – 140 ani de la moartea lui Gheorghe Asachi,

cãrturar, scriitor ºi pub li cist (1788 -
12.11.1869);

13 nov. – 125 ani de la premiera, la Teatrul Naþional
din Bucureºti, a piesei O scrisoare pierdutã
de I.L. Caragiale (13.11.1884);

13 nov. – 100 ani de la naºterea lui Eugen
Ionescu, scriitor, pro tag o nist al teatrului 
absurdului; primul strãin acceptat în Ac -
a de mia Francezã (13.11.1909 - 1994);

15 nov. – 100 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
revistei Mi nerva literarã ilustratã
(15.11.1909);

17 nov. – 100 ani de la moartea lui Grigore
Tocilescu, istoric al antichitãþii,
arheolog ºi folclorist (1850 -
17.11.1909);
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17 nov. – 70 ani de la moartea lui George
Folescu, primul mare bas român, membru
fondator al Operei Române din Bucureºti
(1885 - 17.11.1939);

19 nov. – 90 ani de la moartea lui Alexandru
Vlahuþã, scriitor (1858 - 19.11.1919);

20 nov. – 140 ani de la naºterea lui Nerva Hodoº, 
istoric al culturii, fondator al ºcolii de biblio -
teconomie din România (20.11.1869 - 1913);

22 nov. – 70 ani de la moartea Agathei Bârsescu, 
monstru sacru al teatrului românesc; este,
alãturi de Aristizza Romanescu, prima
„grande dame” a scenei (1861 - 22.11.1939);

22 nov. – 125 ani de la naºterea lui Alexandru Rusu,
primul episcop greco-catolic a Maramure-
ºului, martir al bisericii (22.11.1884 - 1963);

22 nov. – 140 ani de la deschiderea cursurilor Facultã -
þii de Medicinã din Bucureºti (22.11.1869);

22 nov. – 100 ani de la naºterea lui Miºu Iancu,
compozitor (22.11.1909);

23 nov. – 50 ani de la inaugurarea Muzeului de Istorie
al Transilvaniei (23.11.1959);

24 nov. – 100 ani de la naºterea lui Ion So fia
Manolescu, poet (24.11.1909 - 1993);

24 nov. – 90 ani de la naºterea lui Nicolae Tãutu,
scriitor ( 24.11.1919 - 1972);

27 nov. – 125 ani de la naºterea lui Vasile Voiculescu,
scriitor (27.11.1884 - 1963);

27 nov. – 100 ani de la premiera piesei Viforul de
Barbu ªtefãnescu Delavrancea
(27.11.1909);

29 nov. – 110 ani de la naºterea lui Traian
Bilþiu-Dãncuº, pictor (29.11.1899 - 1974);

30 nov. – 100 ani de la moartea lui Augustin Bunea,
istoric ºi teolog greco-catolic (1857 -
30.11.1909);

30 nov. – 75 ani de la moartea lui Cincinat Pavelescu,
poet (1872 - 30.11.1934);

DECEMBRIE

 1 dec. – 60 ani de la apariþia, la Cluj, a publicaþiei
Almanahul literar, care în 1954 a devenit
revista Steaua (01.12.1949);

 1 dec. – 50 ani de la înfiinþarea „Fundaþiei
Universitare Carol I” din Paris, sub
patronajul Comitetului Naþional
Româno-Amer i can pentru Democraþie
(01.12.1959);

 5 dec. – 150 ani de la naºterea lui Nicolae Petraºcu,
critic literar ºi prozator (05.12.1859 - 1944);

 9 dec. – 90 ani de la naºterea lui Sile Dinicu, dirijor ºi
compozitor (09.12.1919 - 1993);

14 dec. – 100 ani de la inaugurarea Universitãþii din
Bucureºti (14.12.1909);

14 dec. – 100 ani de la naºterea Eugeniei ªtefãnescu,
pictoriþã (14.12.1909);

15 dec. – 80 ani de la apariþia, la Iaºi, a revistei Cuvinte 
literare (15.12.1929);

16 dec. – 20 ani de la declanºarea Revoluþiei Române
în Timiºoara (16.12.1989);

17 dec. – 70 ani de la moartea lui Nicolae Drãganu,
lingvist ºi filolog (1884 - 17.12.1939);

19 dec. – 120 ani de la moartea lui Constantin
Tomasciuc, ju rist, om pol i tic; a contribuit la
înfiinþarea Universitãþii din Cernãuþi, fiind primul
ei rec tor (1840 - 19.12.1889);

20 dec. – 75 ani de la naºterea lui George Apostu,
sculp tor (20.12.1934 - 1986);

22 dec. – 120 ani de la naºterea lui Nichifor Crainic,

scriitor, pub li cist, om pol i tic, filosof, pedagog, ºi 
teolog, di rec tor al revistei literare Gândirea
(22.12.1889 - 1972);

22 dec. – 140 ani de la naºterea lui Nicolae
Ghika-Budeºti, arhitect, istoric al arhitecturii
(22.12.1869 - 1943);

22 dec. – 20 ani de la declanºarea Revoluþiei Române
în Bucureºti (22.12.1989);

22 dec. – 20 ani de la apariþia ziarului Libertatea,
primul ziar al Revoluþiei Române
(22.12.1989);

25 dec. – 100 ani de la moartea lui Ion Rusu-ªirianu,
pub li cist, scriitor ºi om pol i tic (1864 –
25.12.1909);

25 dec. – 170 ani de la moartea lui Samuil Vul can,
episcop greco-catolic, cãrturar, numit de Nicolae 
Iorga „ocrotitorul întregii culturi româneºti”
(1806 - 25.12.1839);

29 dec. – 110 ani de la naºterea lui Radu Vulpe, istoric al
preistoriei, arheolog (29.12.1899 - 1982);

29 dec. – 90 ani de la naºterea lui Ro man Vlad,
compozitor, muzicolog (29.12.1919);

29 dec. – 90 ani de la ratificarea, de cãtre Parlamentul
României, a Unirii Basarabiei, Bucovinei,
Banatului ºi Transilvaniei cu România
(29.12.1919);

31 dec. – 120 ani de la moartea lui Ion Creangã,
scriitor, clasic al literaturii române (1837 -
31.12.1889).
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 Anton Golopenþia ºi Românii de la est de Bug
- 100 de ani de la naºterea sociologului român -

Paula RUS

„Anton Golopenþia era o sintezã a mai mul -
tora dintre noi: filozof tot atât cât Mircea
Vulcãnescu, erudit ºi profesor tot atât cât

Traian Herseni, in ves ti ga tor deo potrivã cu mine ºi or -
ganizator tot atât de abil ca ºi Octavian Neamþu.”1 Aceste
cuvinte spuse, în 1981, de prof. Henri H. Stahl, meritã sã
fie amintite, cu atât mai mult, în 2009, când se împlinesc
100 de ani de la naºterea marelui
sociolog ºi stat is ti cian român An -
ton Golopenþia. 

Nãscut în 1909, la Prigor, ju -
deþul Caraº-Severin, Anton Go lo -
penþia este unul dintre fondatorii
ºcolii româneºti de geopoliticã,
printre preocupãrile sale numã rân -
du-se sociologia tradiþionalã ºi ra -
portul dintre sociologie ºi filozofie. 
Dupã terminarea liceului, se în -
scrie, în 1927, la Universitatea Bu -
cureºti, unde îºi ia licenþa în drept
(1930) ºi licenþa în filozofie (1933).

Membru activ al echipelor mo -
nografice ale prof. Dimitrie Gusti,
cu care a fãcut cursuri de so cio -
logie, Anton Golopenþia par ticipã,
în 1931, la cercetarea de la Cor -
nova, jud. Orhei (Basarabia), de -
monstrând cu datele „statisticii
ne cruþãtoare” cã populaþia majoritarã a Basarabiei este
româneascã ºi cã are vechime româneascã.

Între 1933 ºi 1936, îºi elaboreazã ºi susþine teza de
doctorat Informarea conducerii statului ºi sociologia tra -
diþionalã, în Germania, unde intrã în con tact cu lucrãrile
geopoliticienilor de acolo.

Dupã ce se întoarce în þarã, Anton Golopenþia se
implicã în activitatea ªcolii sociologice de la Bucureºti,
în cadrul cãreia ocupã, alãturi de Henri H. Stahl ºi Mircea 
Vulcãnescu, un loc de referinþã. Este di rec tor la Institutul
So cial Român (1937-1940), re dac tor al revistei So cio -
logie româneascã (1937-1942), in spec tor la Fundaþia
Culturalã Regalã „Principele Carol I” (1937-1940), asis -
tent onorific la catedra de Sociologie, Eticã ºi Politicã a
prof. Dimitrie Gusti ºi membru fondator al Asociaþiei
ªtiinþifice pentru Enciclopedia Românã.2 

În anul 1938, con duce împreunã cu monografistul
dr. D. C. Georgescu ancheta sociologicã, cu participarea
echipelor studenþeºti, „60 sate româneºti” ale cãrei re -

zultate le publicã în cele cinci vol ume ale lucrãrii cu
acelaºi titlu. Începând cu anul 1940, se angajeazã la
Institutul Cen tral de Statisticã, al cãrui di rec tor gen eral
va fi între anii 1947-1948. Colaboreazã la revista Geo -
politica ºi Geoistoria (1940-1944), fiind membrul fon -
dator al acesteia.

Între 1941 ºi 1944 Anton Golopenþia, împreunã cu
o echipã de la Institutul Cen tral de
Statisticã (I.C.S.), efectueazã cer -
cetãri în regiunile Harkov ºi Do -
neþk ale Ucrainei de astãzi.

În anul 1946 participã, în ca -
litate de ex pert sta tis tic, la Con fe -
rinþa de Pace de la Paris.

La 16 ianuarie 1950, marele
sociolog este arestat, din mo tive
po litice, pentru ca un an mai târziu,
la 26 mai 1951, sã-ºi gãseascã sfâr -
ºitul în închisoarea pentru deþinuþi
politici de la Jilava.

Rezultatele cercetãrilor în -
tre prinse sub conducerea lui Anton
Golopenþia, între râurile Nistru ºi
Bug, dar ºi dincolo de Bug, precum
ºi rapoartele marelui sa vant, sunt
publicate în monumentala lucrare
Românii de la est de Bug.

Aceastã monografie, unicat
în literatura sociologicã româneascã, apãrutã în douã vol -
ume (617 respectiv 927 de pagini), la Editura Enci -
clopedicã, Bucureºti, 2006, este editatã de prof. dr. Sanda 
Golopenþia, fiica sociologului, care semneazã ºi intro -
ducerea, notele ºi comentariile cãrþii. 

Dedicat proiectului de Identificare a ro mâ nilor de
la est de Bug (I.R.E.B.), lansat de Pre ºedinþia
Consiliului de Miniºtri, volumul prezintã doar o
micã parte a cercetãrilor echipei conduse de
Anton Golopenþia care se cer a fi redescoperite,
promovate ºi continuate: „Poate cã e timpul sã
încercãm sã scoatem de sub sfielile tãcerii de cul -
turã mereu altfel dominatã ºi mereu îndoindu-se
de sine momente, cum a fost cel al cercetãrii
I.R.E.B., în care s-a îndrãznit tinereºte întâlnirea
cu semeni înstrãinaþi de multã vreme dar pãstrând
încã nume ºi vorbe prin care puteau fi contactaþi ºi
înþeleºi. Momente de acest fel lumineazã nu nu -
mai un as pect al trecutului românesc, ci ºi modul
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1 Vârtic, Andrei, Românii de la est de Bug, sau debolºevizarea. În revista Agero, Stuttgart.

2 Informaþii preluate de pe coperta, din spate, a cãrþii Anton Golopenþia, Ul tima carte, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2001. Acest
volum editat, cu Introducere ºi Anexã de Prof. Dr. Sanda Golopenþia, conþine textul in te gral al declaraþiilor în anchetã ale lui Anton
Golopenþia aflate în Arhivele S.R.I.



în care se poate vorbi astãzi despre o diversitate
româneascã.”1

Prin cele opt secþiuni cu o tematicã diversã
ºi ampla anexã, volumul Românii de la est de Bug
„îºi propune readucerea în memorii a unei pagini
uitate a cercetãrii sociologice ºi demografice ro -
mâneºti ºi, prin aceasta, a unor aspecte importante
ale vieþii comunitãþilor româneºti dãinuind neºti -
ute, departe în Ucraina, în anii celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial.”2

Rezultatele cercetãrii sunt prezentate în ra -
poarte, studii, articole, documente ºi tabele de -

mografice care indicã, pe localitãþi, „populaþia ro mâ-
 neascã de pe teritoriul ucrainean dintre Bug ºi Nipru,
gradul în care aceasta ºi-a pãstrat limba ºi, nu de puþine
ori, gradul în care sunt conservate, în cadrul ei, obi -
ceiurile tradi þio nale.”3 Astfel, Anton Golopenþia se re -
marcã printre cei care au realizat pentru prima datã un
asemenea demers.

Cercetarea referitoare la „înscrierea ºi studierea
românilor de la est de Bug a fost cea mai redusã ca per -
sonal ºi cea mai extinsã ca suprafaþã acoperitã”4 dintre
cele întreprinse, în timpul rãzboiului, de Institutul Cen -
tral de Statisticã ºi Institutul So cial Român. Aceastã cer -
cetare, care con tinua o linie a activitãþii ºtiinþifice a lui
Anton Golopenþia, era una zonalã (aºa cum a fost, în
1939, ancheta de la Dâmbovnic, condusã împreunã cu
Mihai Pop) ºi întreprinsã asupra unei populaþii care trãia,
în minoritate, în afara graniþelor þãrii (aºa cum a fost
culegerea de izvoare Românii din Timoc, elaboratã îm -
preunã cu C. Constante ºi apãrutã sub egida Societãþii
Române de Statisticã). Im por tant este de menþionat ºi
faptul cã zona abordatã de echipa I.R.E.B. era una cu
totul necunoscutã specialiºtilor români.

Folosind metoda monografiei sumare, o inovaþie
metodologicã ºi preconizatã încã din teza de doctorat, în
cercetarea de la est de Bug, sociologul român „insista
asupra faptului cã moldovenii trebuie cãutaþi chiar ºi în
satele în care riscã sã fie doar unul.”5 Aceastã dorinþã a
fost îndeplinitã de echipa I.R.E.B., deoarece, „la sfârºitul
cercetãrilor ei, s-a ºtiut dintr-o datã mult mai mult decât
se bãnuise cã se poate ºti despre românii rãzleþiþi sau
formând comunitãþi compacte în partea depãrtatã, cvasi-
 invizibilã pentru noi atunci, a Ucrainei.”6

Pentru a simplifica acþiunea de depistare, Anton
Golopenþia ºi membrii echipei sale au re curs la o mo -
dalitate subtilã, oferind sub formã de cadouri, pachete cu
zahãr, sare, sãpun, chibrituri ºi þigãri. Fiind stimulaþi de

dar, ei au început sã vorbeascã româneºte, sã in vite echi -
pa în casele lor ºi sã se lase monografiaþi.

Materialele culese aduc importante date socio lo -
gice, istorice, folclorice, dialectologice ºi socio- ling vis -
tice precum ºi informaþii referitoare la starea de spirit,
conºtiinþa naþionalã a populaþiei româneºti ºi atitudinea
faþã de repatriere. În localitãþile cercetate de echipa
I.R.E.B., se vorbea un grai al limbii române: graiul mol -
dovenesc, a cãrui conservare era inegalã, în localitãþi
diferite. „Atunci când erau întrebaþi, oamenii se iden -
tificau ca moldoveni ºi declarau cã vorbesc mol do ve -
neºte.”7 Aceastã identificare a lor se datora urmãtoarelor
cauze: majoritatea celor stabiliþi la est de Bug, proveniþi
din Moldova, Basarabia sau Transnistria ºi sosiþi acolo
înainte de Unirea Principatelor, pãstrau memoria unei
Moldove care a dãinuit cinci secole, ºi, ca urmare, a unei
identitãþi moldovene; producerea în timp a unui proces de 
moldovenizare a diverselor graiuri ale celor aºezaþi la est
de Bug; acþiunea de rusificare, atât în timpul regimului
þarist, cât ºi a celui sovietic.

Echipa condusã de sociologul român a avut ca
zonã de cercetare spaþiul cuprins între Bug (fluviu, care
„în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, a constituit 
frontierã militarã între Transnistria administratã de ro -
mâni ºi restul Ucrainei, care era administratã de armatele
ger mane”8) ºi Doneþk, unde erau sate întemeiate sau pop -
u late de români veniþi acolo în secolele al XVII-lea, al
XVIII-lea ºi la începutul secolului al XIX-lea, din Mol -
dova, Ardeal, Muntenia ºi Banat, din cauza calamitãþilor
rãzboaielor (foamete, ciumã), a regimului feu dal ºi fis cal
ºi a acþiunilor de catolicizare ºi demilitarizare la care erau 
supuºi. „ªtiinþa cã sunt veniþi din România trece, din
generaþie în generaþie, la bãtrânii din satele moldoveneºti
de peste Bug.” 9

În aceste sate moldoveneºti „în care, deºi lumea
ºtie ruseºte, locuitorii se înþeleg între ei numai româneºte
ºi în care familii ucrainene rãzleþe se românizeazã ºi în
zilele noastre”10, Anton Golopenþia ºi echipa sa au gãsit
urme de culturã româneascã: „Mai pot fi culese cântece
vechi care aratã suferinþa ºi dorul de þarã al întâielor
generaþii care s-au desprins de trupul românimii spre a se
aºeza în stepele Rãsãritului.”11 „Acolo se sprijinã încã
streºinile [a]coperiºurilor de paie cu stâlpi care n-au nici
o funcþie arhitectonicã, dar amintesc pridvorul caselor de
lemn. Mai întâlneºti în „casa mare” „culmi” ase mã nã -
toare întru totul celor din casele de munte din þarã,
„mâniºterguri” care seamãnã ca douã picãturi de apã cu
cele de la noi. Bãtrânele mai pãstreazã în fundul lãzilor
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1 Prof. dr. Sanda Golopenþia în introducerea volumului Românii de la est de Bug de Anton Golopenþia, Editura Enciclopedicã, Bucureºti,
2006, p. LXXVII. 

2  Idem, p. XXIII.

3  Idem, p. V.

4  Idem, p. XVII.

5  Idem, p. LXXVI.

6  Ibi dem.

7  Idem, p. VI.

8  Idem, p. IX.

9  Anton Golopenþia, Românii de la est de Bug, vol. I, sec. I, pag. 72.

10  Idem, p. 73.

11  Idem, p. 72.



lor de zestre ii ºi nãframe din cele care se purtau în
vremurile tinereþii lor.”1

Fiind invitat de Anton Golopenþia, Constantin
Brãi loiu a efectuat cercetãri etnomuzicale la românii de
la est de Bug, în urma cãrora a observat cã repertoriul
muzical al moldovenilor îl reflectã pe cel din România ºi
se apropie de cel din sudul þãrii. „Domnul Profesor C.
Brãiloiu, ajutându-se de melodii exemplificatoare culese
pe teren ºi de cântece de prin Muscel, a arãtat cum
folclorul moldovenesc de la est de Bug are asemãnãri
uimitoare nu cu cel din Moldova, Basarabia ºi Bucovina,
cum s-ar fi aºteptat oricine, ci mai cu seamã cu melodiile
populare din Muntenia ºi Oltenia.”2

Cercetând comunitãþile româneºti de la est de Bug, 
marele sa vant a descoperit cã acestea erau supuse unui
mecanism de deznaþionalizare ºi perseverare etnicã. Atât
la sat, cât ºi la oraº, o parte din membrii comunitãþii
moldoveneºti nu mai avea curajul de a se declara de alt
neam decât cel ucrainean. Fiind separaþi de multã vreme
ºi rad i cal de cultura româneascã, mulþi dintre moldoveni
nu erau atraºi de România. Surplusul de populaþie (în
care erau cuprinºi moldovenii) a fost dirijat de imperiul
þarist, încã de la mijlocul secolului al XIX-lea, spre Cau -
caz, apoi, între 1880-1914, spre Si be ria. Dacã între anii
1930-1938 au funcþionat un numãr de ºcoli în limba
românã ºi s-au tipãrit manuale româneºti, dupã anul 1938, a
avut loc o reprimare a învãþãmântului în limba românã.

Ceea ce i-a uimit pe Anton Golopenþia ºi echipa sa
a fost modul de ºcolarizare a moldovenilor. Acestora li se 
inocula faptul cã „moldovenii sunt slavi ºi nu au nici un
fel de legãturã de sânge sau de limbã cu românii. În
manuale, românii erau prezentaþi ca trãind exclusiv în
fosta Þarã Româneascã, vorbind o limbã „salonicã” de -
formatã prin neologisme împrumutate din limba fran -
cezã, ºi vizând, în mod im pe ri al ist, sã extindã „înrobirea” 
moldovenilor, de la cei din provincia Moldova la cei din
Basarabia ºi Republica Autonomã Moldova.”3 Tot ma -
nualele îi învãþau pe elevi „cã moldovenii au misiunea
istoricã de a-i «dezrobi» pe toþi moldovenii de sub do -

minaþia românilor”4 ºi cã limba românã „e o limbã care
nu permite ascensiunea socialã”.5

Lucrarea lui Anton Golopenþia devine valoroasã ºi
pentru problemele de lingvisticã pe care le aduce în faþa
cititorilor, având în vedere un bilingvism de tip spe cial.
Din cercetãrile lingvistice, efectuate de Eugen Seidel (un
membru al echipei lui Anton Golopenþia), derivã ideea
cã: „moldovenii de la est de Bug nu pot fi numiþi bilingvi, 
întrucât: (a) ei vorbesc mai puþin decât ar fi de aºteptat
limba lor maternã, recurgând spontan la limba rusã chiar
în comunicarea din cadrul propriului grup ºi nepercepând 
graiul moldovenesc drept fac tor prin care s-ar deosebi de
ucraineni; (b) graiul moldovenesc ºi limba rusã nu sunt
mãrimi de aceeaºi valoare, ºi nici comparabile, neintrând
din aceastã cauzã în concurenþã realã în mintea
vorbitorilor.”6 Ca ºi limbã dominantã, era limba rusã,
care era predatã în ºcoli, vorbitã în administraþie ºi viaþa
publicã. Problema alternanþei bilingve, între graiul
moldovenesc rusificat ºi sãrãcit funcþional ºi limba rusã,
nu putea fi pusã. „Moldovenii fuseserã, dar nu mai erau
bilingvi.”7 Eugen Seidel îi considera „postbilingvi”.

Modul, în care lucrarea Românii de la est de Bug
scoate în evidenþã limba vorbitã de românii din aceste
þinuturi, dupã zeci de ani de dominaþie ºi în rupturã
aproape totalã cu spaþiul românesc, cântecele vechi ro -
mâneºti, elementele arhitectonice, tradiþiile ºi sãrbãtorile
calendaristice ºi religioase, demonstreazã unitatea etno-
 culturalã a românilor de la est de Bug cu ceilalþi români,
dovadã fiind vastul ma te rial monografic cuprins în cele
1.540 de pagini ale cãrþii.

Prin aportul sãu adus la cercetãrile monografice ºi
prin studiile sale privind comunitãþile româneºti de la est
de Bug, Anton Golopenþia rãmâne un sociolog de re -
ferinþã, în peisajul sociologiei româneºti, un remarcabil
monografist, stat is ti cian ºi geopolitician.

Voluminoasa monografie a fost lansatã ºi la
Baia Mare, în prezenþa doamnei prof. dr. Sanda Golo -
penþia, gazda lansãrii fiind Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”.
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1  Idem, p. 73-74.

2  Expoziþia documentarã „Românii de peste Bug”, articol nesemnat, reprodus în secþiunea I a volumului Românii de la est de Bug, p. 103.

3  Prof. Dr. Sanda Golopenþia în introducerea op. cit., p. LXX.

4  Ibi dem.

5  Ibi dem.

6  Idem, p. LXXI.

7  Ibi dem.



Revista presei: mass-me dia despre români
mai – iulie 2009

Selecþie realizatã de: Laviniu ARDELEAN ºi Simona DUMUÞA

Spania: Atestate de limba românã la
Universitatea din Alicante

Adevãrul, 4 mai 2009, www.adevarul.ro

Miercuri, (6 mai, n.r.) în clãdirea Rectoratului Uni -
versitãþii din Alicante va avea loc festivitatea de înmâ -
nare a primelor atestate care acrediteazã cunoaºterea
lim bii române în diferite grade. Prorectorul pe Relaþii
Internaþionale ºi Cooperare, BegoZa San Miguel, ºi di -
rec torul Institutului Limbii Române (ILR), Corina
Chertes, vor înmâna Atestatul de Cunoºtinþe de Limba
Românã eliberat de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii din România celor 29 de candidaþi care au pro -
movat în sesiunea din decembrie 2008 examenele ACLro 
pentru nivelele A1, A2 ºi B1. Este vorba de un examen a
cãrui realizare reprezintã o iniþiativã de pio nierat din partea
Universitãþii din Alicante, aceasta fiind primul centru de
examinare din afara graniþelor Ro mâniei.

Facilitãþi pentru repatrierea ºomerilor

Adevãrul, 4 mai 2009, www.adevarul.ro 

Ministrul spaniol al Muncii ºi Imigraþiei, Celestino 
Corbacho, se aflã într-o vizitã oficialã în România, ocazie 
cu care va semna un acord cu omologul sãu român, Mar -
ian Sârbu, prin care compatrioþii ºomeri din Spania sunt
sprijiniþi pentru a se întoarce în þara lor. În curând, oficiile 
de ºomaj din Spania vor putea oferi românilor rãmaºi fãrã 
loc de muncã pe meleagurile iberice toate informaþiile
necesare despre locurile de muncã vacante din România.
Acordul dintre Corbacho ºi omologul sãu român, Mar ian
Sârbu, nu vizeazã creºteri salariale, ci doar circuitul unui
flux de informaþii referitoare la piaþa muncii ºi a asi -
gurãrilor sociale din cele douã þãri.

O româncã le predã italienilor lecþii de
toleranþã

Adevãrul, 5 mai 2009, www.adevarul.ro

Dupã trei cursuri de asistenþã socialã, Dumitrica Tã -
nase (32 de ani) a devenit asistent so cial ex pert. De 4 ani la
Roma, Dumitrica le þine lecþii italienilor despre toleranþã ºi
viaþa românilor. Membru fondator al unei asociaþii italiene
non profit, intitulatã BeFree, Dumitrica s-a familiarizat cu
toate problemele conaþionalilor noºtri, din perioada când
România nu fãcea parte din Uniunea Europeanã. Lu nar,
Dumitrica, în numele asociaþiei, þine cursuri în cadrul uni -
versitãþilor romane despre pro ble mele românilor. Seminariile 
au ca obiectiv prezentarea dintr-o altã perspectivã a co -
munitãþii româneºti din Italia. Proiectul, finanþat de Regiunea
Lazio, a demarat cu ºase luni în urmã.

Limba românã va fi predatã, în curând, în
Comunitatea Valencianã 

Adevãrul, 6 mai 2009, www.adevarul.ro 

Inspectoratul ªcolar Gen eral al Comunitãþii Va -

len ciene a anunþat, în cadrul unei vizite efectuate la co -
legiul L’Hereu, din localitatea Borriol, cã elevii români
vor putea frecventa cursuri de limba ºi cultura românã
chiar în instituþiile ºcolare în care învaþã. Este vorba
despre cursul de Limbã, Culturã ºi Civilizaþie ro mâ -
neascã, proiect care a început sã fie aplicat în Spania încã
din anul 2007. În prezent, 106 profesori români predau
acest curs. Participarea la curs este opþionalã, în afara
curriculumului ºcolar ºi nu se vor pune note. Zilele ur -
mãtoare, Font de Mora, inspectorul ºcolar gen eral al
Comunitãþii Valenciene, va semna cu Ambasada Ro -
mâniei un acord oficial de colaborare pentru imple men -
tarea cursului.

Primul partid pol i tic românesc din Catalunya

Adevãrul, 7 mai 2009, www.adevarul.ro

În sala de conferinþe a Bisericii Sant Antoni de
Padua, preºedintele noii grupãri politice din Bar ce lona,
Flo rin Bojor, a prezentat echipa cu care îºi propune „sã
ofere o alternativã la clasa politicã actualã“. „În ultimii
ani, patru milioane de români s-au autoexilat din Ro -
mânia, în cãutarea unei vieþi mai bune”, spune Bojor.
„Vrem sã fim o voce a identitãþii românilor din Ca -
talunya”, a spus vicepreºedintele PIRUM, Costinel
Marcu. „Nu vom participa la alegerile europarlamentare
din 7 iunie, abia ne-am nãscut, aºteptãm sã creºtem”, a
semnalat Bojor.

Castellon: Parohia Ortodoxã Sfântul Nicolae
celebreazã 500 de botezuri anual

Adevãrul, 7 mai 2009, www.adevarul.ro 

Pãrinþii români îºi înregistreazã copii la Registrul
Civil cu nume tradiþionale româneºti, puþini dintre ei
alegând nume spaniole, con form datelor studiului rea -
lizat de Universitatea Jaime I din Castellon. Nume ca
Nicoleta, Adrian, Georgiana, Alexandru ºi Dan iel apar pe 
lista celor o sutã de nume frecvente puse copiilor nãscuþi
în Castellon. Creºterea natalitãþii, înregistratã în pro -
vincia Castellon, s-a datorat, în mare parte, naºterilor de
copii proveniþi din familii de români. „Noi, ortodocºii,
botezãm copiii de mici pentru a-i încreºtina, pentru a-i
apropia de bisericã. Ideea celorlalte culte este aceea cã
micuþii trebuie lãsaþi sã decidã ei singuri ce vor face la 18
ani. Noi nu-i obligãm, ci îi ajutãm sã meargã pe calea cea
dreaptã”, ne-a spus preotul Nicodim, paroh al Bisericii
Ortodoxe Române din Castellon.

Mãdãlina Iuliana Tãmâianu, o româncã
printre poliþiºtii italieni

Adevãrul, 11 mai 2009, www.adevarul.ro 

O româncã, stagiarã la Ministerul de Interne ital -
ian, ºi-a împlinit visul de a lucra printre poliþiºti. La
ceremonia sãrbãtoririi celor 157 de ani de la înfiinþarea
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Poliþiei italiene o româncã a urcat pe scenã pentru a-ºi
spune povestea. Mãdãlina Iuliana Tãmâianu (25 de ani),
din Constanþa, a absolvit Facultatea de Matematicã ºi
Informaticã de la Universitatea Ovidiu din oraºul na tal,
iar acum urmeazã un mas ter în Economie ºi Comunicare
la Universitatea Tor Vergata din Roma. Ea a fost selec -
þionatã dintre 30 de concurenþi pentru un stagiu la Mi -
nisterul de Interne ital ian. Stagiul i-a îndeplinit româncei
un vis de o viaþã: sã lucreze printre poliþiºti. Misiunea
Mãdãlinei este redactarea articolelor despre diferitele
acþiuni ale poliþiei. Regretul Mãdãlinei este cã nu poate
sã-ºi con tinue cariera în Italia deoarece nu este cetãþean
ital ian.

Românii au contribuit la dezvoltarea oraºelor
spaniole

Adevãrul, 16 mai 2009,  www.adevarul.ro 

În ultimii cinci ani, imigranþii din Spania au con -
tribuit la extinderea multor oraºe ºi municipii. „Anuarul
Eco nomic Spaniol din 2008”, realizat de cãtre grupul
bancar „La Caixa” analizeazn evoluþia populaþiei spa -
niole între 2002 ºi 2007, 19 dintre cele 32 de oraºe, a
cãror dezvoltare a fost înlesnitã de cãtre imigranþi, se aflã
pe Coasta Mediteranã, patru pe coasta atlanticã ºi restul
în interiorul Peninsulei. Însã, oraºele care au înregistrat
cea mai mare creºtere a numãrului de imigranþi, în spe cial 
români, au fost cele de la periferia Madridului. Benal -
madena, provincia Malaga este unul dintre municipiile
unde creºterea numãrului locuitorilor a fost foarte im -
portantã (43,3% mai mulþi locuitori) ca ºi oraºele Ro -
quetas de Mar (39,9%) ºi El Ejido (36,9%), din provincia
Almeria.

Italienii care iubesc româna / Andreea Archip

Evenimentul zilei, 20 mai 2009, www.evz.ro 

La Catedra de Limba Românã din Torino, pro -
fesorul Marco Cugno ºi elevul sãu, Roberto Merlo, în -
cearcã de aproape 50 de ani sã popularizeze literatura
românã în Peninsulã. În biroul mic, cu pereþii „tencuiþi”
cu cãrþi, douã tablouri alb-negru - cu Mihai Eminescu ºi
Giovenale Vegezzi Ruscalla, fondatorul Catedrei de
Lim ba ºi Literatura Românã a Universitãþii din Torino -
dau camerei un aer numai bun pentru studiu. Aici, pro -
fesorii Marco Cugno ºi Roberto Merlo îi dau meditaþii
unei studente italiene, nu fãrã sã o îndemne la mai multã
lecturã. Pentru Cugno ºi Merlo, România nu e numai
„obiectul meseriei”, ci mai ales o þarã care „i-a primit cu
braþele deschise”. Atmosfera unei biblioteci româneºti,
scãldatã în liniºte ºi soare, din când în când învioratã de
graiul românesc, au tras-o la in digo acolo, în inima Pie -
montului. Acolo au adus bucãþi dintr-o þarã pe care au
învãþat sã o iubeascã ei, italieni sadea, mai abitir decât
imigranþii români, care se chinuiesc sã-ºi re nege limba,
poate aºa se integreazã mai bine.

Coadã pentru cetãþenia românã

Evenimentul zilei, 22 mai 2009, www.evz.ro 

Aproape 1.500 de cetãþeni basarabeni au depus
cereri pentru redobândirea cetãþeniei române între 21
aprilie ºi 19 mai, potrivit Ministerului Justiþiei. Numãrul
cererilor a crescut astfel de zece ori faþã de cel înregistrat
în mod obiºnuit, dupã ce Guvernul României a decis,

luna trecutã, simplificarea procedurilor de acordare a
cetãþeniei. În prezent, la Ambasada României de la Chi -
ºinãu se aflã aproximativ 650.000 de cereri de obþinere a
cetãþeniei. Organizaþiile studenþilor basarabeni din Ro -
mânia au anunþat ieri cã vor susþine demersul autoritãþilor 
prin înfiinþarea de cen tre de informare despre redo bân -
direa cetãþeniei.

Viza pentru Moldova, misiune imposibilã /
Vlad Odobescu

Evenimentul zilei, 25 mai 2009, www.evz.ro 

Dupã revolta înãbuºitã de la Chiºinãu, barajul bi -
ro cratic ridicat de autoritãþile moldovene în calea ro -
mânilor care vor sã treacã graniþa de est funcþioneazã
impecabil. „Bunã ziua! Numele meu este X, sunt cetãþean 
român ºi aº dori sã ajung în Republica Moldova pentru
aproximativ o sãptãmânã, cu scopul de a vizita un prie -
ten. ªtiu cã am nevoie de o invitaþie din partea Biroului pe 
care îl reprezentaþi. Aº vrea sã-mi spuneþi de ce informaþii 
ºi de ce documente este nevoie pentru obþinerea invi -
taþiei. Vã mulþumesc anticipat!”. Am trimis acest e-mail,
în repetate rânduri, la adresa migrare@moldova.md, tre -
cutã pe site-ul Biroului de Migraþie ºi Azil al Republicii
Moldova. E o tentativã de a apuca de-un capãt firul
birocratic întins de autoritãþile moldovene, dupã re vol -
tele anticomuniste din centrul Chiºinãului: ne punem în
postura românului care vrea sã ajungã în Republica Mol -
dova, cu treabã sau, aºa cum scriam, doar pentru a-ºi
vizita vreo cunoºtinþã. Fãrã ºanse de reuºitã: respectiva
adresã de e-mail este inexistentã, iar mesajele se întorc la
expeditor. Vocea enervatã care rãspunde la telefonul
Am basadei Republicii Moldova la Bucureºti ne confirmã 
însã cã singura ºansã se aflã la Chiºinãu: „Trebuie sã
obþineþi invitaþia de la Biroul de Migraþie ºi Azil de la
Chiºinãu, dupã aceea veniþi la noi pentru vizã”.

Un pictor român în garda regalã spaniolã

Adevãrul, 26 mai 2009, www.adevarul.ro

Artistul Ro meo Niram (34 de ani), originar din
Bucureºti,  a fost numit locotenent în garda regelui Spa -
niei, Juan Carlos I. Compatriotul nostru le va face cadou
prinþilor de Asturia un tablou. Pentru prima datã în istoria 
monarhiei spaniole, un strãin a fost admis în garda regalã
Re ales Tercios, care aparþine de Ministerul de Interne. În
luna martie, locotenent-colonelul gãrzii re gale spaniole
Re ales Tercios, Miguel An gel Galan Segovia, a vãzut
câteva dintre lucrãrile pictorului român Ro meo Niram.
„Am rãmas impresionat de tablourile lui Ro meo ºi am
ordonat subalternilor mei sã cerceteze activitatea artis -
tului român”, a declarat, în exclusivitate pentru „Ade -
vãrul“, colonelul Segovia.

Sute de români vânduþi ca sclavi în Cehia /
Rãzvan POPA , Rãzvan Sauciuc , Iulius Cezar

Adevãrul, 1 iunie 2009, www.adevarul.ro 

Mafioþii ucraineni care patroneazã piaþa neagrã a
muncii din Praga plãtesc 100 de euro pe cap de român. În
cinci ani, peste 600 de români au fost vânduþi, ca robi, în
Cehia. Ei erau ademeniþi cu contracte de 800 de euro pe
lunã, dar în lagãre nu primeau nimic. „Loc de muncã în
construcþii, în Cehia, salariu atractiv, 700-800 de euro pe
lunã. Trans port ºi cazare asiguratã“. Aºa sunã oferta din
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ziare ºi a racolatorilor care bat la pas satele din judeþele
sãrace ale Moldovei. Cea mai afectatã zonã este cea a
Botoºaniului. Începând cu 2004, sute de români au fost
bãgaþi în autobuze, iar dupã ce au trecut graniþa au de -
venit sclavi. Actele erau con fis cate, iar autobuzul de -
venea un trans port de robi sub pazã armatã. Încãrcãturile
au fost livrate, de fiecare datã, în Cehia – la periferia
capitalei, Praga – unor ucraineni. Noii stãpâni ai ro -
mânilor plãteau sume modice: 100-150 de euro pe cap de
român. Transportul ajungea, în cele din urmã, în barãci
tip Auschwitz, unde sclavii dormeau claie peste grãmadã. 
Ziua erau scoºi la munci grele, seara erau pãziþi cu Ka -
laº nikovul. De pe urma lunilor de chin nu s-au ales decât
cu câþiva euro

Românii îi ridicã tribunã lui Berlusconi / 
Anca Mihai

Adevãrul, 1 iunie 2009, www.adevarul.ro 

Cea mai importantã parte a pregãtirilor pentru Ziua 
Naþionalã a Italiei a fost încredinþatã muncitorilor ro -
mâni. Timp de o sãptãmânã, ei au construit tribunele
amplasate în centrul Romei, locul de unde oficialitãþile
vor asista la parada militarã. Muncitorii români, care au
vârste cuprinse între 20 de ani ºi 25 de ani, au o ex -
perienþã bogatã în acest domeniu. Compatrioþii noºtri au
fãcut turul Europei pentru a monta scene la diferite eve -
nimente. Echipa de 30 de muncitori este condusã de Zinel 
Balcan (35 de ani) din Focºani. „Este o responsabilitate
foarte mare pentru cã, practic, montãm tribunele unde vor 
sta preºedintele ºi prim-ministrul pentru a urmãri parada.
Orice ºurub montat greºit poate pro duce o tragedie”,
explicã Zinel Balcan. El se aflã în Italia de 15 ani ºi, cu
timpul, a devenit asociatul firmei italiene Clarin Italia,
specializatã în montãri de scene, tri bune sau standuri la
diferite manifestãri.

Facultate pentru români la Viterbo / 
Cristian Gaiþã

Adevãrul, 2 iunie 2009, www.adevarul.ro 

Conaþionalii noºtri se vor putea înscrie, începând
din aceastã toamnã, la cursurile primei universitãþi ro -
mâneºti din Peninsulã. Universitatea de ªtiinþe Agricole
ºi Medicinã Veterinarã din Cluj a încheiat un acord cu
autoritãþile din Viterbo pentru înfiinþarea unei facultãþi cu 
predare în limba românã. Diplomele eliberate de noua
unitate de învãþãmânt vor avea dublã recunoaºtere. Se -
diul de 1.500 de metri pãtraþi ai noii universitãþi româ -
neºti de la Viterbo va fi situat în fosta clãdire a unui
institut catolic. Clãdirea a fost re cent reamenajatã ºi dota -
tã cu laboratoare de ultimã generaþie. Deºi iniþatorul
proiectului este Universitatea de ªtiinþe Agricole, în par -
te neriat sunt prezente mai multe universitãþi din Cluj.
Astfel, profilul de studiu va fi eterogen. Studenþii vor
plãti taxe similare celor din România, care nu depãºesc
500 de euro pe an.

Liceul de români de la Gyula

Jurnalul naþional, 5 iunie 2009, www.jurnalul.ro

Sute de elevi români, stabiliþi în Ungaria, învaþã la
Liceul „Nicolae Bãlcescu” din Gyula. Acesta este sin -
gurul liceu cu predare în limba românã din Ungaria. Când 
am ajuns la liceul român din Gyula, elevii au întrebat ce

se mai întâmplã în România, despre preþurile practicate în 
þarã ºi despre universitãþile româneºti. Unii dintre ei sunt
stabiliþi în orãºelul maghiar de ani buni ºi spun cã de
multe ori li se face dor de þarã. „Eu m-am nãscut la Sibiu,
dar m-am mutat cu fa milia în Ungaria. Îmi plac foarte
mult orele de limba românã, în spe cial literatura. Îmi plac
operele lui Eminescu ºi ale lui Goga. Mi-ar plãcea sã mã
întorc în þarã, dar deocamdatã nu ºtiu”, spune Zenadia
Minea. Cei care nu au locuit vreodatã în România au avut
ocazia sã o cunoascã pe parcursul unor vacanþe pe litoral
sau din excursiile la munte.

Limba românã, predatã în Va len cia / 
Ana Zidãrescu

Evenimentul zilei, 10 iunie 2009, www.evz.ro 

Programul de predare a limbii române în co mu -
nitatea valencianã a fost oficializat, prin semnarea unui
acord între Maria Ligor, ambasador al Romaniei în Re -
gatul Spaniei ºi Alejandro Font de Mora Turon, ministrul
re gional al educaþiei în cadrul Comunitãþii Valenciene.
Evenimentul a avut loc pe 8 iunie, în Castellón de la
Plana. În ceea ce priveºte numãrul elevilor români din
ºcolile din Comunitatea Valencianã, în sudul Spaniei,
acesta este de aproximativ 13.700, respectiv 6,8% din
totalul elevilor strãini, repartizaþi astfel: 5.916 de elevi în
provincia Castellon, 5.087 în provincia Va len cia ºi 2.712
în Alicante.

O bucureºteancã aleasã consilier lo cal în Italia 
/ Iulia Maximinian

Adevãrul, 11 iunie 2009, www.adevarul.ro 

La alegerile lo cale ad min is tra tive din Italia, care
s-au desfãºurat în perioada 6-7 iunie, o româncã a obþinut
un loc de consilier la Primãria din Marcellina, localitate
aflatã la 40 de kilometri de Roma. Leontina Ionescu (51
de ani) este din Bucureºti ºi a venit în Italia în urmã cu 25
de ani. Trãieºte la Marcellina, lângã Roma, iar din anul
2000 este traducãtor oficial pe lângã Tribunalul din Tivo -
li. Românca a fost încurajatã de ceilalþi conaþionali care
trãiesc în aceeaºi localitate sã participe la alegerile lo cale
din acest an. Cu voturile obþinute, Leontina Ionescu a
ocupat locul al ºaselea pe lista consilierilor locali.

S-a stins din viaþã scriitorul Matei Cãlinescu /
Nicoleta Zaharia

Adevãrul, 26 iunie 2009, www.adevarul.ro 

Autorul romanului „Viaþa ºi opiniile lui Zach a rias
Lichter“ a murit miercuri, la vârsta de 75 de ani, în
Bloomington, In di ana (SUA), fiind rãpus de can cer. Ma -
tei Cãlinescu, o voce recunoscutã internaþional în do -
meniul criticii literare, a fost profesor emerit de literaturã
comparatã la Universitatea In di ana din Bloomington.
Avea 39 de ani când a luat decizia de a nu mai reveni în
România, dupã ce obþinuse o bursã Fulbright în SUA.
Într-un interviu acordat revistei „Dilema Veche”, Matei
Cãlinescu declara: „Pânã la urmã, identitatea mea cea
mai puternicã este cea româneascã, deºi am vrut sã plec
din România în condiþiile de atunci - am plecat în 1973 -
tocmai pentru cã am vrut sã scap de o serie, din ce în ce
mai insistentã, de încercãri de racolare de cãtre Secu -
ritate, o serie de presiuni pentru a intra în partid“.
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O româncã ºi o moldoveancã, pe po dium la
concursul Miss Italia nel Mondo 
Realitatea.net, 28 iunie 2009, www.realitatea.net 

Miss Italia nel Mondo 2009 este o tânãrã de 19 ani
din Republica Moldova. În finala consursului desfãºurat
în Peninsulã a ajuns ºi o româncã, alãturi de alte 50 de
concurente. Dupã ce a fost încoronatã, Di ana Curmei a
dedicat vic to ria sa românilor ºi moldovenilor. Dintre cele 
peste 50 de concurente venite din toatã lumea la com -
petiþia organizatã lângã Veneþia, pe po dium au rãmas
doar douã fete. Amândouã de origine românã: Di ana
Curmei, care a reprezentat Republica Moldova, ºi Si -
mona Lungu, din partea României. Coroana a revenit
brunetei de la Chiºinãu. Di ana a purtat numãrul 1 în
timpul concursului ºi crede cã ochii ei au cucerit publicul
ºi juriul. Nu are timp prea mult sã sãrbãtoreascã vic to ria,
pentru cã la întoarcerea în þarã trebuie sã-ºi dea baca -
laureatul. Românca Simona Lungu s-a clasificat a doua la 
concursul Miss Italia nel Mondo 2009.

Veneþia: expoziþia „Judecata de Apoi în
iconografia româneascã”
Ministerul Culturii ºi Cultelor, 29 iunie 2009,
www.cultura.ro 

Expoziþia „Judecata de Apoi în iconografia româ -
neascã” a fost înscrisã în calendarul oficial al celei mai
importante aniversãri culturale din 2009  de la Veneþia.
La iniþiativa Patriarhatului din Veneþia ºi cu patronajul
Ministerului Bunurilor ºi Activitãþillor Culturale din Ita -
lia, în perioada septembrie 2008 – au gust 2009 Veneþia ºi
laguna veneþianã celebreazã un mileniu de la întemeierea
Catedralei din Torcello, sub genericul „Între Bizanþ ºi
Veneþia. Torcello, artã ºi istorie (secolele VI-XIII)”. In -
sula Torcello prezintã o dublã semnificaþie pentru Ce -
tatea Dogilor: este primul loc de întemeiere a Veneþiei ºi,
totodatã, adãposteºte unul din cele mai reprezentative
repere ale arhitecturii ºi artei medievale târzii ºi bi zan -
tine: catedrala „Santa Maria Assunta”. Mozaicurile cate -
dralei - excepþionalã mãrturie a artei iconografice bi zan-
 tine - prezintã scene cu largã rãspândire ºi în pictura
muralã religioasã din România, precum „Judecata de
Apoi”, „Anastasis” („Învierea”), „Psychostasis” („Cân -
tãrirea sufletelor”), „Deisis”, „Pantocrator”, „Theo to -
kos”. Pentru a onora aceastã aniversare a culturii
euro pene, care pune în luminã moºtenirea bizantinã pe
care cultura românã o are în comun - alãturi de cea latinã 
- cu civilizaþia italicã ºi în spe cial cu cea a Republicii
Veneþiene, Institutul Român de Culturã ºi Cercetare
Uma nisticã de la Veneþia, în colaborare cu Muzeul Þã -
ranului Român din Bucureºti organizeazã, în perioada 30
iunie - 30 au gust, o expoziþie de excepþie, cu tema „Ju -
decata de Apoi în iconografia româneascã”.

Italia: O româncã, primul strãin din Consiliul
Lo cal Padova
Adevãrul, 2 iulie 2009, www.adevarul.ro

Pentru prima datã în istoria oraºului Padova, un
strãin face parte din Consiliul Lo cal ºi va vota alãturi de
colegii italieni. ªi din nou pentru prima datã, comunitatea 
românescã are un reprezentant di rect în primãria unui
oraº im por tant, cu peste 200.000 de locuitori. Nona
Evghenie are doar 31 de ani, dar se poate lãuda cu o

bogatã experienþã politicã. A câºtigat prin vot di rect la
recentele alegeri adminsitrative din Italia un fotoliu de
consilier la Padova ºi face parte din consiliul di rec tor al
Partidului Dem o cratic (PD) din Regiunea Veneto.

Românii din Ucraina cer simplificarea
acordãrii vizelor

Adevãrul, 12 iulie 2009, www.adevarul.ro 

Etnicii români din Ucraina le cer autoritãþilor de la
Bucureºti sã simplifice procedura de acordare a vizelor
pentru România în cazul celor care dovedesc cã au rãdã -
cini româneºti. „Ne dorim o facilitare a procedurii de
acordare a vizelor ºi deschiderea mai multor oficii con -
sulare”, a declarat, astãzi, deputatul în Rada Supremã de
la Kiev, Ion Popescu, membru în Partidul Regiunilor,
relateazã Agerpres. Între dezideratele etnicilor români
din zonã, el a menþionat ºi înfiinþarea unei universitãþi
multiculturale la Cernãuþi, dar ºi a unor cen tre culturale la 
Cernãuþi, Odesa ºi în zona maramureºeanã. De ase me -
nea, Ion Popescu a acuzat autoritãþile de la Kiev cã „fac
presiuni” pentru asimilarea minoritãþilor, impunând stu -
diile în limba ucraineanã.

Inaugurarea noii Parohii ortodoxe române din 
Winterthur

Casa românilor (Portalul românilor din Elveþia), 13 iulie 

2009, www.casa-romanilor.ch

Duminicã, 5 iulie 2009, a avut loc slujba de inau -
gurare a noii Parohii ortodoxe române din Winterthur.
Aceasta slujbã a avut loc în prezenþa ºi cu binecuvântarea  
IPS Pãrinte Mitropolit Iosif, Mitropolit al Mitropoliei
Ortodoxe Române a Europei Occidentale ºi Meridionale.

Prima victorie a unui consilier român în Italia
/ Dan Sofronia

Evenimentul zilei, 14 iulie 2009, www.evz.ro 

Adrian Chifu, din Piatra Neamþ, consilier lo cal la
Verbania, a obþinut prima reuºitã în calitate de ales în
oraºul ital ian, impunîndu-ºi punctul de vedere într-o pro -
blemã care a figurat ºi ca punct al programului de cam -
panie electoralã. Dupã ce a fost investit în funcþie pe 25
iunie, la întrunirile ce au urmat el a reuºit sã-ºi convingã
colegii sã voteze pentru acordarea unui bo nus financiar
lu nar ºi familiilor rezidenþilor comunitari ºi extra comu -
nitari care au copii.

Românii din Ungaria vor fi reprezentaþi în
Parlamentul de la Budapesta

Informaþia zilei, 15 iulie 2009, www.informatia-zilei.ro

Protocolul româno-maghiar privind minoritãþile
na þionale, semnat marþi searã, prevede luarea de mãsuri
urgente de cãtre Ungaria pentru reprezentarea parla men -
tarã a românilor, dar pãrþile nu au reuºit sã cadã de acord
cu privire la reprezentarea maghiarilor în structurile des -
centralizate române. Protocolul Comitetului de Spe cia -
litate româno-ungar de coordonare în problemele
mi no ritãþilor naþionale, semnat marþi searã (14 iulie, n.r.)
de secretarul de stat pentru afaceri strategice din MAE,
Bogdan Aurescu, ºi de Ferenc Gemesi, secretar de stat
pentru minoritãþi ºi politicã naþionalã din cadrul Can -
celariei premierului ungar, conþine o serie de prevederi
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importante pentru românii din Ungaria. „Se prevede lua -
rea de mãsuri de cãtre partea ungarã pentru asigurarea
reprezentãrii parlamentare a minoritãþii române din Un -
garia cât mai ur gent posibil ºi adoptarea de mãsuri efi -
ciente ca persoane care nu cunosc ºi care nu promoveazã
limba românã ºi valorile culturale româneºti sã nu facã
parte din structurile de reprezentare din Ungaria”, a de -
clarat Aurescu.

Adunarea Eparhialã Anualã a clerului ºi
credincioºilor Eparhiei Catolice Româneºti
din Statele Unite
Biserica Românã Unitã cu Roma, Greco-Catolicã, 17

iulie 2009, www.bru.ro 

În perioada 26-28 iunie a.c., comunitãþile greco-
 catolice româneºti din statul amer i can New Jer sey, Sf.
Vasile în Tren ton ºi Sf. Maria în Roebling, au gãzduit a
doua Adunare Eparhialã Anualã a clerului ºi credin -
cioºilor Eparhiei Catolice Româneºti din Statele Unite,
sub pãstorirea Preasfinþiei Sale John Mi chael Botean.
[…] a avut loc întâlnirea plenarã a Adunãrii Eparhiale, cu 
participarea a circa 55 reprezentanþi ai parohiilor ºi mi -
siunilor greco-catolice româneºti de pe întreg teritoriul
Statelor Unite. Pe ordinea de zi a întâlnirii cu tema
„Udând Via Domnului” s-au aflat necesitatea înfiinþãrii
Consiliului Pas to ral Eparhial ºi a Consiliului Eparhial
pentru Conducere Administrativã, promulgarea noilor
decrete ale Preafericirii Sale Lucian cu privire la viaþa
liturgicã, necesitatea elaborãrii noilor di rec tive de func -
þionare a consiliilor eparhiale ºi parohiale, prezentarea
rapoartelor de activitate al economului eparhial, al direc -
torului pentru comunicaþii ºi al directorului Caritas, pre -
cum ºi diferite proiecte le gate de activitãþile misionare ºi
caritative ale Eparhiei.

Români care fac cinste României!
Ro ma nian Global News, 20 iulie 2009,
www.rgnpress.ro

Românca Rada Flavia Mihalcea a intrat în topul
celor mai buni 100 tineri oameni de ºtiinþã americani,
primind premiul Pres i den tial Early Ca reer Awards for
Sci en tists and En gi neers de cãtre preºedinþia americanã
ºi care îi va fi înmânat per sonal de preºedintele în exer -
ciþiu Barack Obama, transmite Ro ma nian Global News,
care citeazã RoSUA.info.  Acest premiu este cea mai
mare onoare pe care un tânãr om de ºtiinþã cu un început
promiþãtor de carierã îl poate câºtiga în Statele Unite.
Pres i den tial Early Ca reer Awards for Sci en tists and En -
gi neers a fost înfiinþat de cãtre preºedintele amer i can Bill
Clinton în 1996 ºi câºtigãtorii pot primi finanþare pentru
cercetare pânã la 5 ani. Rada Flavia Mihalcea este o fostã
studentã a Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca (Auto -
maticã ºi Calculatoare - promoþia 1997) ºi actualmente
profesor asociat ºi doc tor al Universitãþii North Texas
(departamentul de Com puter Sci ence), Texas din SUA.
Rada este implicatã în cercetarea procesãrii limbajelor
naturale, învãþarea maºinilor ºi recuperarea informaþiilor, 
lucrând la proiecte finanþate pânã ºi de gigantul Google
(având în vedere cã urmãtorul pas în web  - dupã Web 1.0
ºi 2.0 -  ar fi Web 3.0 în care procesarea limbajului nat u ral 
are un rol im por tant).

Un fost sportiv face bãrci pentru milionari

Adevãrul, 21 iulie 2009, www.adevarul.ro

Vrânceanul Adrian Ilie are o afacere de viitor în
Peninsulã, lângã oraºul Torino. Originar din Râmniceni,
judeþul Vrancea, Adrian Ilie (36 de ani) construieºte de
11 ani iahturi care valoreazã peste jumãtate de milion de
euro. Românul a sosit la Torino la vârsta de 21 de ani, iar
prima sa slujbã a fost cea de mecanic într-un parc de
distracþii. Pasiunea pentru caiac l-a fãcut sã se înscrie
într-un club sportiv. Adrian Ilie a mai frecventat, în
România, Clubul Sportiv ªcolar numãrul 2 din Con -
stanþa, de la vârsta de 14 ani ºi pânã la 20 de ani. El a
practicat caiac-ca noe ºi a câºtigat o medalie de bronz la
caiac 4 la Campionatul Naþional din 1990. În Italia, s-a
înscris la clubul „Amici del Fiume” („Prietenii Râului”),
ai cãrui reprezentanþi l-au ajutat sã se angajeze la firma
Azimut, din Avigliana (lângã Torino).

O nouã asociaþie româneascã în Italia, la
Solarolo

Ro ma nian Global News, 30 iulie 2009,
www.rgnpress.ro

Lista asociaþiilor româneºti din Italia s-a mai îm -
bogãþit cu un nume, Asociaþia Românilor de la Solarolo
(ARS), provincia Ravenna, prezidatã de Adriana Lang,
30 de ani, ºi având în consiliul di rec tor 14 membri,
transmite Ro ma nian Global News, care citeazã Romen în 
Italia. Actul de constituire a fost aprobat în ultimele zile,
în sala de muzeu din localitatea italianã, fosta bisericã
Annunziata. ARS se vrea a fi un punct de referinþã pentru
toþi cetãþenii români care locuiesc în Solarolo; cu ajutorul 
acestei organizaþii aceºtia se vor întâlni ºi vor lucra îm -
preunã într-o atmosferã de liniºte ºi de încredere, vor
discuta probleme le gate de integrare, apãrarea intereselor 
membrilor sãi în relaþiile cu autoritãþile publice ºi insti -
tuþiile italiene ºi române. ARS îºi mai propune ºi sã
organizeze ºi sã sprijine iniþiative pentru a recunoaºte
drepturile cetãþenilor români din Italia, pãstrarea vie a
tradiþiilor ºi a culturii din România, organizarea de pro -
iecte culturale ºi sociale, pentru a ajuta familiile de ro -
mâni din Solarolo care se aflã în dificultãþi financiare.

11% din elevii din Spania sunt români

Adevãrul, 30 iulie 2009, www.adevarul.ro 

Dintre cei aproximativ 750.000 de elevi strãini
care au studiat în anul ºcolar 2008-2009 în ºcolile ºi în
liceele din Spania, 11% sunt români. Comparativ cu anul
ºcolar an te rior, când erau înregistraþi 75.600 de elevi
români, anul acesta au participat la cursuri 82.910 copii.
În Spania, numãrul to tal al elevilor care provin din alte
þãri este de 743.696. Dintre aceºtia, 121.036 provin din
Maroc, 104.651 din Ec ua dor, 82.910 din România ºi
57.250 din Co lum bia. Zonele în care sunt cei mai mulþi
elevi de origine strãinã sunt Catalunya ºi Ma drid, unde
studiazã 155.000, respectiv 148.000 de elevi de alte na -
þio nalitãþi. Anul acesta, cei mai mulþi români au mers la
ºcoalã în Comunitatea Ma drid (17.933), în Comunitatea
Valencianã (12.795) ºi în Catalunya (9.383).
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Corespondenþa „Familiei române”

Ioana DRAGOTÃ

Unul dintre aspectele cele mai plãcute ºi emo -
þionante ale muncii de redacþie îl constituie bogata cores -
pondenþã pe care o purtãm cu prietenii ºi colaboratorii
noºtri, cu care împãrtãºim aspiraþii, preocupãri ºi gânduri
comune. Sosite din toate pãrþile lumii, mesajele elec -
tronice sau scrisorile clasice sunt citite cu drag ºi cu
interes deosebit. Unele conþin materiale destinate pub -
licãrii, altele semnalãri ale activitãþii culturale ºi edi -
toriale a românilor de pretutindeni, altele, observaþii ºi
propuneri 

Iatã una dintre scrisorile primite:

STIMATE DOMNULE
PROFESOR DR. TEODOR ARDELEAN

M’am tot frãmântat ce sã fac, sã vin la dumnea -
voastrã cu o rugãminte sau sã vã scriu, am hotãrât a
doua vari antã adicã sã vã scriu fiindcã îmi dau seama cã
dumneavoastrã sunteþi mult plecat în di verse acþiuni ºi e
greu sã vã prind pentru a vã ruga din suflet sã-mi tri -
miteþi ºi mie ultimul numãr din revista „Fa milia Ro -
mânã” dedicat regretatului poet Grigore Vieru, de care
am aflat din „Graiul Maramureºului” de marþi 26 mai
2009.

Totodatã vã rog sã-mi comunicaþi costul revistei ºi 
vã trimit banii prin mandat poºtal, cã eu mã deplasez rar
pe la Baia Mare. De asemeni, vã rog din suflet sã mã
iertaþi cã vã deranjez cu scrisoarea asta, mulþumindu-vã
anticipat pentru revistã.

Cu deosebitã stimã ºi re spect.
Miron Iustin
Vet eran de rãzboi, cetãþean de onoare
al oraºului Tãuþii Mãgherãuº

Bucuroºi de interesul acordat ºi impresionaþi de
calitãþile de vet eran de rãzboi ºi cetãþean de onoare, am
hotãrât sã-i ducem per sonal revista domnului Miron Ius -
tin. Astfel am avut ocazia sã cunoaºtem un om deo sebit,
cu preocupãri deosebite, cu o viaþã plinã de eve ni mente-
 limitã. Un in ter loc u tor agreabil ºi o gazdã de sãvârºitã,
suveran în gospodãria impecabilã pe care o con duce
împreunã cu soþia lui, realizatã prin munca lor de o viaþã,
ajutaþi de fiica lor, învãþãtoarea pensionarã Maria Boc.

Este un mare admirator al poetului Grigore Vieru.
Ca dovadã, ne aratã un voluminos caiet cu decupaje din
presã referitoare la poetul nostru, al tuturor românilor,
adunate cu migalã ºi rãbdare, începând cu mult înainte de
anul 1989. ªi mai are un jurnal fabulos, însumând 36 de
vol ume. „Am început sã scriu jurnalul de vreo 40 de ani,
din 1964. Pânã atunci am avut caiete. M-am cãsãtorit în
1949. Primele însemnãri le þin din 1950. În jurnal este
cuprinsã toatã viaþa mea ºi a familiei mele.”

La um bra îmbietoare a bolþii de viþã-de-vie, dia -
logul curge firesc. Domnul Miron Iustin s-a nãscut în
anul 1928, în Sânpetru Almaºului, comuna Hida, judeþul

Sãlaj. În momentul cedãrii Ardealului era  „la slujit la un
ungur”, orfan de mamã fiind. „Am fu git de la el pentru cã
m-a bãtut ºi am trecut graniþa în România. Aveam 13 ani
ºi, dupã ce-am ajuns în Turda, la biroul refugiaþilor unde 
se adunau toþi refugiaþii din Transilvania, m-au þinut trei
luni de zile acolo. Nu m-au lãsat de capul meu, cã eram
copil. Nu eram cu pãrinþii. M-au trimis la lucru, la cules
de fructe, la munci agricole. 

ªi când s-a ivit problema sã mã duc copil de trupã,
m-au întrebat: «Câte clase ai?». «Am 4 clase primare» -
am rãspuns. Mi-au fãcut actele ºi m-am dus copil de
trupã cu alþi patru colegi, la Regimentul 89 infanterie, în
Braºov. Acolo am învãþat ºcoalã, telegrafie fãrã fir. Am
învãþat carte, în continuare, pânã în 1944. În ziua de
Paºti a fost bombardamentul an glo-amer i can în Braºov.
Bucãtãria noastrã de la reg i ment a ajuns dea supra pe
cazarmã. Au aruncat bombe acolo! 

Pe urmã tot regimentul am plecat la Cod lea. Acolo 
am stat pânã s-au întors armele. Aveam 17 ani ºi am
fãcut trei luni de instrucþie, cum sã tragem cu arma.
Dupã ce s-au întors armele, am intrat prima datã
în foc la Bod. Am mai stat o sãptãmânã pânã la
dezarmarea ger manilor ºi am ajuns la Oarba de
Mureº. Curgeau ca davrele pe Mureº, militarii
noºtri... ºi era o toamnã ploioasã atunci, în 1944.

Apoi am ajuns la Carei, de unde am fost
repartizat pentru o lunã de zile la Divizia Tu dor
Vladimirescu, pentru cã aveau nevoie de tele -
grafiºti, dupã care am venit înapoi la unitatea
mea cu care am ajuns pânã în Cehoslovacia,
aproape de Praga. Într-o localitate, în Nove
Mesto, am fost rãnit, în februarie, când a fost rãnit 
ºi a murit Ion ªugariu.”
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Miron Iustin, vet eran de rãzboi
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Domnul Miron Iustin este membru al So -
cietãþii „Avram Iancu”, face parte din Asociaþia
Naþionalã a Veteranilor de Rãzboi. 

Intrãm în casa rãcoroasã ºi ne uitãm îm -
preunã la fotografii, la medaliile pe care le-a pri -
mit. Alãturi de medaliile personale, expuse în
vi trinã, printre care se numãrã „Vic to ria asu pra
fascismului”, „Medalia mun cii”, „A trei zecea ani -
versare a Republicii” ºi altele, stau: insigna veche
ºi insigna nouã a veteranilor de rãzboi, o decoraþie
a tatãlui sãu, primitã în pri mul rãzboi mondial.
„De la el mi-a rãmas de coraþia Crucea co me -
morativã din rãzboiul mon dial. A participat la

rãzboi între 1916- 1918. A fu git din armata austro- un -
garã ºi a trecut din colo, în Moldova, ºi a luptat pentru
români. Îl chema Miron Vasile. O altã Cruce co me -
morativã e a unui coleg de-al meu, a rãmas la mine ºi o
pãstrez, pentru cã el e bolnav, în spital.”

Ne uitãm în volumele jurnalului, în caietele cu
colaje ºi însemnãri. Are în manuscris o monografie a
satului sãu na tal ºi una a fabricii în care a lucrat timp de
treizeci de ani, dupã venirea în Baia Mare. Toate meritã
studiate îndeaproape pentru valoarea lor documentarã.
Cândva poate vor putea fi publicate.

„În 1950 am mai fãcut odatã armata, un an de zile. 
Dupã ce s-a terminat rãzboiul am ajuns ºi slugã. Am fost
angajat la Metrom, în Braºov. Ne dãdeau un milion de lei 
pe lunã ºi în garã dacã voiai sã iei o plãcintã, era un
milion. Atâta salar am avut. Dupã aceea s-a închis fa -
brica ºi ne-au dat drumul sã mergem sã ne cãutãm de
lucru. Era în 1946. Atunci am venit încoace ºi m-am
bãgat slugã în Aghireº. Am stat slugã un an de zile, dupã
care m-am dus înapoi în Braºov ºi m-am angajat pânã în
1948. În 1948, fiindcã am fost pe front, cei de la partid,
nu pot zice cã nu au fost oameni cinstiþi cu mine, au zis:
«Pruncul ãsta a fost în rãzboi, hai sã-l punem dacti -
lograf». ªi m-au pus dactilograf la Ocolul Silvic din
Hida. Acolo m-am întâlnit cu soþia mea ºi de 60 de ani
suntem împreunã.”

Rãsfoim împreunã cãrþile ded i cate veteranilor de
rãzboi maramureºeni, ziarele ce conþin articole refe ritoa -
re la ei, toate pãstrate cu sfinþenie, cãrþi ºi articole în care
este menþionat sau la a cãror realizare a contribuit: Parti -
cipãri maramureºene în cel de-al doilea rãzboi mondial - 
1941-1945 realizatã de Traian Dascãlu, Mar ian Chiriac,
Aurel Ciolte (Editura „Gutinul”, Baia Mare, 2005), co -
lecþia revistei Pro Unione (Baia Mare, 1998-2009), Car -
tea refugiatului român de Ioan Bâtea ºi Aurel Ciolte
(Baia Mare, Editura „Enesis”, 2007), Filologie ºi Istorie
apãrutã sub egida Academiei Române (Institutul de Cer -
cetãri Socio-Umane, Sibiu, 1990) ºi altele. 

Într-un loc potrivit, domnul Miron Iustin recitã:
„Astã noapte la Prut / Rãzboiul a început. / Românii trec
dincolo iarã / Sã-ºi ia înapoi, prin arme ºi scut, / Moºia

pierdutã astã varã.” Într-un numãr din Pro Unione îmi
aratã „un articol despre tata bãtrân, diac ºi învãþãtor.
Era bunicul dinspre mamã ºi îl chema La zar Ioan. Un
coleg, Paul Dimitriu, profesor-col o nel a scris despre
bunicul meu un frag ment: «Am participat la Marea Adu -
nare Naþionalã de la Alba Iulia»”

Cu emoþie mã uit la volumul colectiv, Lupte ºi
jertfe, memorii ºi evocãri din rãzboi 1940-1945 îngrijit
de Valeriu Achim, Aurel Ciolte, George Leucian ºi Con -
stantin Nica (Baia Mare, Editura „Gutinul”, 1993). Fie -
care vet eran de rãzboi are contribuþia lui. La cuprins,
domnul Miron Iustin a pus în chenar numele autorilor
care au murit de la apariþia cãrþii. Au rãmas puþini în
viaþã. „Azi l-am încercuit pe Aurel Ciolte”, spune cu
tristeþe domnul Miron Iustin. Colonelul în rezervã Aurel
Ciolte, cetãþean de onoare al municipiului Baia Mare, a
fost preºedintele Asociaþiei Veteranilor de Rãzboi „Bog -
dan Vodã” Maramureº. La înmormântarea lui cu onoruri
militare, au participat, alãturi de familie, veteranii de
rãzboi, autoritãþile lo cale ºi o gardã de corp care i-a dat
onorul pentru ul tima datã.

Îmi vine greu sã întrerup dialogul cu domnul Mi -
ron Iustin. Îmi promit sã revin cândva pentru a vedea mai
îndeaproape caietele sale atât de ordonate ºi migãlos
întocmite: „Toate le strâng ºi mã delectez citind, pentru
mine asta este o pasiune”, spune autorul lor privindu-le
cu dragoste. Acolo e întreaga lui viaþã. 

Îl rugãm sã facem câteva poze pentru Fa milia
românã. Se retrage puþin ºi revine în þinutã de mare galã,
cu decoraþiile pe piept. Vã mulþumim, domnule Miron
Iustin ºi vã dorim ani mulþi, cu sãnãtate ºi fericire!

128 AN 10, NR. 2-3 (33-34), SEPTEMBRIE 2009 FAMILIA ROMÂNÃ

Miron Iustin în frumoasa gospodãrie din 
Tãuþii Mãgherãuº (Fotografii de Adrian Maghear)
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Biblioteca revistei „Fa milia românã”

Simona DUMUÞA

Mulþumim încã o datã, pentru generozitate, celor
care au grijã ca Biblioteca revistei Fa milia românã sã se
îmbogãþeascã continuu, înzestrând-o cu noi cãrþi, ziare,
reviste ºi CD-uri.

Vasile Ilica, vet eran de rãzboi din Oradea, activ ºi
statornic colaborator al revistei Fa milia românã, ne-a
dãruit douã lucrãri publicate de domnia sa. Este vorba
despre: Bucovina pe calea reîntregirii 1775-1918, Edi -
tura Pro Vita, Cluj Napoca, 2008 - o carte în care autorul
evocã evenimentele premergãtoare raptului austriac din
1775 ºi lupta românilor bucovineni din 1918 pentru do -
bândirea autonomiei în vederea revenirii provinciei la
Regatul României, „o carte scurtã ºi unicã, dar cu suflet
mare, o carte clarã ºi folositoare pentru cadrele didactice
ºi pentru tineret, o carte binevenitã, care extinde bi -
bliografia ºcolarã, pentru o mai bunã cunoaºtere a istoriei 
reale a românilor”, dupã cum afirmã în prefaþã conf. dr.
Constantin Mãlinaº - ºi Basarabia la întâlnire cu istoria
1917-1918 apãrutã la Oradea în anul 2008, unde evocã
evenimentele revoluþionare din preajma constituirii „Sfa -
tului Þãrii” la Chiºinãu ºi în care „prezintã coerent eve -
nimentele în procesualitatea lor cronologicã, fiind un
autor devotat, care iubeºte drumul drept în istoriografie,
adicã exactitatea adevãrului conþinut în documente”, se
spune în prefaþa semnatã, ºi de aceastã datã, de domnul
Constantin Mãlinaº. 

Pe lângã lucrãrile proprii, ne-a mai dãruit dicþio -
narul Personalitãþi române ºi faptele lor 1950-2000 de
Constantin Toni Dârþu, Editura Panfilius, Iaºi, 2009, de -
di cat unor personalitãþi de excepþie din varii domenii:
Viaþã spir i tualã, Medicinã, Picturã, Literaturã, Sculp -
turã, Arte plastice ori Artã mon u men talã ºi în paginile
cãruia, la domeniul Istorie trãitã figureazã domnul Va -
sile Ilica.

La acestea se adaugã patru CD-uri conþinând: re -
zu matul primelor douã episoade ale filmului Basarabia
(constituit din 65 de episoade), producþie a TV- NA -
ÞIONAL din Bucureºti, un ma te rial documentar despre
evenimentele din Basarabia în perioada 1917-1918, Bu -
covina ºi pactul Ribbentrop-Molotov ºi o prezentare
bibliograficã Vasile Ilica, precum ºi revista Vreme vine
realizatã de Asociaþia Studenþilor ºi Elevilor Basarabeni
din Oradea din 3 din martie 2009.

Oaspeþii basarabeni sosiþi la Baia Mare în luna mai
a.c., cu prilejul lansãrii volumului Românii din jurul
României în imagini, ne-au fãcut un bogat dar de cãrþi
îmbogãþite cu dedicaþiile lor autografe.

Vasile ªoimaru, conferenþiar universitar ºi pub li -
cist, ne-a donat un numãr de nouã titluri. Între acestea,
volumele de autor: Românii din jurul României în ima -
gini, Editura Prometeu, Chiºinãu, 2008, al bum ce bene -
ficiazã de condiþii grafice deosebite, cuprinzând 272 de
pagini ºi 850 de fotografii realizate în localitãþi româneºti 

din Ucraina, Ungaria, Rusia, Ser bia, Polonia, Al ba nia,
Bul garia, Grecia, Mac e do nia; Poeme în imagini, Editura 
Prometeu, Chiºinãu, 2004, un minialbum conþinând 200
de fotografii artistice, structurate în ºase capitole: Venim
din Munþii Latiniei, Limba ºi Istoria Românã ne mai
adunã, Culori în miºcare, Reforme, antireforme ºi con -
secinþe º.a., Neamul ªoimãreºtilor – 500 de ani de isto -
rie, coautor Alexandru Furtunã, Editura Prometeu,
Chi ºinãu, 2003, din cuprinsul cãruia spicuim: Neamul
ªoi mã reºtilor: de la leg endã la istorie, Scurtã privire
asupra originii ºi evoluþiei boierimii din Moldova, Nea -
mul de boieri Nãvrãpescu-ªoimaru, Neamul de boieri
Roºca ºi legãturile de rudenie cu ªoimãreºtii etc. Donaþia 
conþine ºi lucrãri în care Vasile ªoimaru figureazã ca
autor de proiect ºi coordonator, precum: Satul ªoi mã -
reºti: cinci veacuri de existenþã demnã, autori Vasile
Preutu ºi Agripina Preutu, Editura Prometeu, Chiºinãu,
2006, o monografie a localitãþii ªoimãreºti; Cornova,
(colectiv de autori), Editura Mu seum, Chiºinãu, 2000,
monografie de peste 700 de pagini, ce reuneºte: File de
istorie, Tradiþii etnofolclorice, Echipa Gusti la Cornova,
Neamuri de nobili, mazili ºi preoþi din Cornova, Cornova 
în imagini etc.; Nãscut în Cornova: Omagiu lui Paul
Mihail, Editura Prometeu, Chiºinãu, 2006, cuprinzând
materialele prezentate la Conferinþa comemorativã Paul
Mihail, un fiu al provinciei atât de greu încercatã, Basa -
rabia, Referinþe despre Paul Mihail ºi Texte inedite sem -
nate de Paul Mihail; Litanii pentru trei stãri, de Mircea
Vulcãnescu, Editura Prometeu, Chiºinãu, 2004, volum ce 
„îºi propune scopul de a valorifica, în pre mierã absolutã,
moºtenirea literarã (mai ex act – cea po eticã) a acestei
personalitãþi de excepþie a spiritualitãþii, gândirii ºi eco -
nomiei româneºti” (Vlad Pohilã în Notã asupra ediþiei);
Cugetãri de Nicolae Iorga, Editura Prometeu, Chiºinãu,
2005, apãrutã la împlinirea a 65 de ani de la moartea
marelui nostru istoric. Din Notã asupra ediþiei aflãm cã
lucrarea este îmbogãþitã cu patru elemente ine dite faþã de
ediþia tipãritã în 1968 la Editura Tineretului din Bu -
cureºti, pe care o re pro duce, ºi anume: Notã asu pra
ediþiei basarabene, Florilegiu de omagii, Ma te rial ico -
nografic ºi Indice tematic. Domnul Vasile ªoimaru ne-a
mai dãruit Acte în limba românã tipãrite în Ba sarabia
1812- 1830, vol I, Editura Academiei Române,
Bu cureºti, 1993. 

Vlad Pohilã, scriitor ºi pub li cist, ne-a adus, 
pentru completarea colecþiei noastre, nr. 4 din
2008 (vol. 28) ºi nr. 1 din 2009 (vol. 29) ale
revistei de biblioteconomie ºi ºtiinþe ale in for -
mãrii Bibliopolis, editatã de Biblioteca Mu nic i -
palã „B. P. Hasdeu” din Chiºinãu, al cãrei re dac tor 
ºef este. De asemenea, volumul Cine rãs pândeºte
an ec dote de Lilli Promet, în tra ducerea lui Vlad
Pohilã, Editura Prometeu, Chi ºinãu, 2008 ºi douã
lucrãri oferite de scrii torul Ionel Cãpiþã: Icoanã
ciuruitã, Editura Prometeu, Chiºinãu, 2008 ºi
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Dragoste ºi neîm pãcare, Editura Trigraf-Tipar,
Chiºinãu, 2002.

Ion Iachim, profesor ºi scriitor, ne-a dã ruit
ediþia a 3-a revãzutã ºi completatã a lucrãrii dom -
niei sale intitulatã O istorie a expan siu nilor ru -
seºti, Editura Pontos, Chiºinãu, 2009. În prefaþa
scrisã de Anton Moraru se apreciazã cã „în cer -
carea întreprinsã de scriitorul Ion Ia chim de a
racorda problematica istoriei Rusiei la re -
structurarea contemporanã a literaturii este o re -
uºitã ºi o practicã pozitivã în domeniul refacerii
vieþii literare, prin care se voieºte de pãºirea in -
gerinþelor ideologice ºi de partid în ºtiinþa istoricã

ºi procesul literar contemporan”.

Colegii de redacþie care au participat la Sesiunea
ªtiinþificã Internaþionalã Relaþii ro mâno- ucrainene, is -
torie ºi contemporaneitate desfã ºu ratã timp de douã zile
la Muzeul Judeþean Satu Mare, ajunsã la cea de-a treia
ediþie, s-au întors cu douã vol ume: Relaþii româno- u -
crai nene – istorie ºi contem po ra nei tate, Editura Mu -
zeului Sãtmãrean, 1999, volum coor donat de Viorel
Ciu botã ºi Vasile Ma rina, cuprinzând comunicãrile
prezentate în cadrul Sesiunii ªtiinþifice In ter naþionale
desfãºuratã la Satu Mare în anul 1998 ºi Democraþia în
Europa Cen tralã ºi de Sud-Est – as piraþie ºi realitate
(secolele XIX-XX), Editura Muzeului Sãtmãrean, 2001,
coord. Sabine Habersack, Vasile Puº caº ºi Viorel
Ciubotã. Volumul cuprinde comu ni cãrile prezentate în
cadrul simpozionului ºtiinþific inter naþional Democraþia
în Europa Cen tralã ºi de Sud-Est – aspiraþie ºi realitate
(secolele XIX-XX), desfãºurat la Satu Mare ºi Oradea în
anul 2000. 

Daniela Si tar-Tãut, profesor ºi critic literar, ne-a
dãruit volumul Valori ºi prezenþe conjucturale. Cronici
literare 2002-2008, Editura Risoprint, Cluj Napoca,
2009, cu dedicaþia autografã: „Bibliotecii revistei «Fa -
milia românã» acest volum de cronici al unui re dac tor al
«Nordului literar», colaborator deopotrivã ºi al «Fa mi -
liei...»”. Un volum masiv, aproape 500 de pagini, ce
„reuneºte cronicile literare, recenziile, studiile ºi eseurile
publicate în ultimii ani în paginile unor reviste literare
precum Poesis, Viaþa Româneascã, Nord Literar, Feed-
 back, Miºcarea literarã, Pages.litteraires.ro, ªcoala Ma -
ra mureºeanã, Fa milia românã etc.” ºi „constituie un in -
stru ment de analizã care are la bazã jurnalul de lecturã al
cronicarului literar, subiectiv poate, receptiv la apariþiile
editoriale, dar ºi la elementele novatoare sau doar mi -
metice prezente în peisajul cul tural românesc, dar ºi în cel 
uni ver sal” - precizeazã autoarea în prefaþa acestui prim
volum. 

Ion M. Botoº, preºedintele Uniunii Regionale a
Românilor din Transcarpatia „Dacia”, a adus pentru
com pleta rea colecþiilor noastre nr. 11 din iulie 2009 al
gazetei regionale so cial-politice din Transcarpatia, Apºa.
Tipã ritã în condiþii grafice deosebite, gazeta apare cu
sprijinul Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” Arad ºi al
Bi bliotecii municipale „Laurenþiu Ulici” Sighetu Mar -
ma þiei. În acest numãr figureazã rubricile Actualitatea
din Transcarpatia, Agenda Uniunii „Dacia”, Trans car -

pa tia, istoria re centã, ce conþin articolele: Românii din
dreapta Tisei în presa din România, Interviu cu domnul
profesor Vasile Ma rina, prorectorul Universitãþii Na -
þionale din Ujgorod, Activitãþi realizate de URRdT „Da -
cia” în anul 2008, 65 de ani de la de portãrile evreilor de
la Apºa de Jos etc. 

De asemenea ne-au fost do nate: numãrul multiplu
1-2-3, 15 ianuarie – 15 februarie 2009, ºi numãrul dublu
10-11, 15 mai – 15 iunie 2009, dovadã elocventã a difi -
cultãþilor de apariþie cu care se confruntã, în continuare,
sãptãmânalul so cial-pol i tic, eco nomic ºi cul tural pentru
românii din Transcarpatia Maramureºenii. Pe prima pa -
ginã a numãrului de început de an figureazã articolul
intitulat sugestiv Sã urmeze dispariþia ziarului?... semnat 
de Ion Huzãu, în care sunt prezentate greutãþile, lipsurile
materiale ºi piedicile permanente pe care le întâmpinã
acest ziar românesc. În numãrul din mai-iunie gãsim o
relatare completã, însoþitã de imagini, de la cel de-al
XIX-lea Fes ti val Etno-Folcloric al Românilor din Trans -
carpatia organizat la Slatina; un mic reportaj despre Tân -
jaua de la Hoteni; date ºi informaþii referitoare la
pro iectele transfrontaliere România ºi Ucraina. 

Donaþia mai cuprinde 19 numere, apãrute în inter -
valul ianuarie - iulie, ale sãptãmânalului cul tural, social-
 pol i tic ºi eco nomic Con cordia - ziar al minoritãþilor
naþionale româneºti din Ucraina, tipãrit la Cernãuþi, re -
dac tor ºef Simion Gociu, din care menþionãm: Grigore
Vieru rãmâne viu în inimile noastre (nr. 2/2009), Ad -
miterea 2009: O campanie de excludere a limbii române
din lista obiectivelor ºcolare (nr. 3/2009), Bucovina –
bogãþie ºi puritate... (nr. 10/2009), Limba ºi conºtiinþa
naþionalã a românilor din Ucraina (nr. 26-27-28/2009). 

La presa româneascã din Ucraina se adaugã un
con sis tent volum dedicat activitãþii URRdT pe anul 2008,
un volum de poezie, în manuscris, aparþinând lui Nuþu
Laurenþiu Pop ºi o culegere de cântece, pe versuri de
Pintilei Bileþchi, Valurile Prutului, Noua Suliþã, 2006.

Traian Trifu-Cãta, re dac tor ºef al revistei Fa -
milia din Petrovasâla (Banat, Ser bia), ne-a trimis nu -
merele 1-2 (ianuarie-martie) ºi 3-4 (aprilie-iunie) 2009
ale revistei cu difuzare în 20 de þãri, din paginile cãrora
spicuim: ªcoala elementarã „Întâi Mai” din Vladi miro -
vaþ-Petrovasâla (200 de ani de la întemeiere), Fanfara
din Petrovasâla (80 de ani de la înfiinþare), Din viaþa
emigranþilor noºtri, Cen tre politice importante în Mi -
crozona Jamu Mare etc.

Silvia Caba-Ghivireac, profesoarã ºi poetã din
Herþa, ne-a dãruit volumul de poezii În leagãnul cio -
cârliilor, Editura Alexandru cel Bun ºi Editura Zelena
Bucovina, Cernãuþi, 2007, un volum de poezii pentru
copii însoþite de ilustraþii realizate de Doina Bojescu.
„Silvia Caba-Ghivireac a scris pentru cei mici o carte
înþeleaptã ºi necesarã, ce þine seama de eidetismul vârstei
fragede cãreia i se adreseazã.” (Mircea Lutic în Cuvânt
înainte).

Vadim Bacinschi, scriitor, Odesa, ne-a dãruit vo -
lu mul de poezie Neliniºti de Vic tor Capsamun, Editura
Zelena Bucovina, Herþa-Cernãuþi, 2008 în a cãrui
prefaþã, pe care o ºi semneazã, ne îndeamnã la citirea
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poeziilor poetului-pop u lar Vic tor Capsamun, pentru cã
„felul sãu de a spune în versuri este simplu, ca la Satu
Nou (localitatea na talã a poetului, n.r.), sincer ºi pãtrun -
zãtor, tot ca la Satu Nou, spontan, desigur, ca la Satu
Nou” ºi pentru cã „veþi gãsi imagini de toatã frumuseþea,
prin care vorbeºte un suflet de poet de la Dunãre”.

Echim Vancea, poet, directorul Bibliotecii Muni -
cipale „Laurenþiu Ulici” din Sighetu Marmaþiei, ne-a do -
nat volumul de versuri Ardere de dor – Antologia
po e þilor români din dreapta Tisei, Editura Echim,
Sighetu Marmaþiei, 2000, o antologie alcãtuitã de Gheor -
ghe Moiº ºi Ion Mihalca, în care sunt cuprinºi 14 poeþi
români de dincolo de Tisa, cu câte o micã biografie ºi
câteva poezii reprezentative.

Corneliu Florea (Dumitru Pãdeanu), scriitor din 
Can ada, ne-a trimis nr. 49, primãvara 2009, al revistei
Jurnal liber, pe care o editeazã, revistã de criticã so cialã, 
un jurnal per sonal liber de observaþii, informaþii ºi co -
mentarii, dupã cum este specificat chiar pe copertã.
Avem plãcuta surprizã sã descoperim gândurile ºi opi -
niile unui român trãitor în afara þãrii, dar bine ancorat în
realitatea cruntã a cotidianului românesc. În articolul de
început intitulat Prinºi ºi jumuliþi!!, domnul Corneliu
Florea, atent observator al României ultimilor douãzeci
de ani, constatã: „suntem mai prinºi ºi mai jumuliþi ca
niciodatã în trecut!!”. Despre criza care ne bântuie ºi
despre cum este aceasta vãzutã de omul simplu, putem
citi în Prima crizã a noului mileniu, savuros di a log sa tiric 
cu „mãtuºa Florentina din Câmpia Transilvanã”. Ne sunt
apoi împãrtãºite impresii de la expoziþia internaþionalã
„Floriade”, organizatã în Olanda, expoziþie ce adunã la
un loc „aproape toatã flora pãmântului”, mai puþin cea a
þãrii noastre care a lipsit cu desãvârºire de la acest
eveniment floristic impresionant, dupã cum a constatat,
cu tristeþe ºi amãrãciune, autorul. Jurnalul se încheie cu
recenziile a trei vol ume ded i cate destinului tragic al
evreilor ardeleni sub ocupaþia hortysto-nazistã: Furtunã
deasupra Ardealului de Aurel Socol, Frontiera dintre
viaþã ºi moarte de Zoltan Tibori Szabo ºi Trenul lui
Kasztner de Anna Porter.

Biblioteca revistei „Fa milia românã” s-a mai î m -
bogãþit cu: Poeþi români de azi / Poétes roumains
d`aujourd`hui, Bistriþa/Paris, 2007, o antologie ce cu -
prinde câþiva dintre poeþii contemporani reprezentativi:
Ga briel Chifu, Traian T. Coºovei, Cezar Ivãnescu, Dinu
Flãmând, Mircea Petean, Aurel Rãu º.a.; nr. 1 din 1991 al
revistei orãdene Lu mina, revistã de actualitãþi ºi restituiri 
literare, istorice, politice, artistice ºi religioase, dedicat
Basarabiei, menþionãm articolele: Basarabie, Basarabie
(Florian Dudaº), Originea numelui Basarabia (Ion Nis -

tor), A fost Basarabia Galileia neamurilor? (Maria- Fe -
licia Dudaº), Rãpirea Basarabiei (Maria Groºan);
nu merele 9 ºi 10 din 2008 ale publicaþiei Zorile, pe ri odic
bilingv lu nar al Comunitãþii Ruºilor Lipoveni din Ro -
mânia. „Zorile, publicaþie cu caracter informaþional ºi
cul tural, se adreseazã comunitãþilor de ruºi lipoveni din
România, populaþiei ruse din þara noastrã, diasporei ruse
a staroverilor din lumea întreagã, dar ºi românilor ºi
vorbitorilor de limba românã, tuturor celor care încearcã
sã afle cine sunt ruºii lipoveni ºi care este istoria lor.”,
aflãm din pagina web a publicaþiei (www.zorile.ro). 

Cu bucurie salutãm
de butul ed i to rial în Ro mâ nia
al scriitorului, basa ra bean de
origine, Igor Ur senco, pe
care am avut plãcerea sã-l
pre zentãm deja în paginile
re vistei noastre. Datoritã lui,
biblioteca Fa milia românã
s-a îmbogãþit cu trei vol ume,
apãrute simultan, în vara
acestui an, la Cluj Napoca:
TEO-E-RETIKON : Eseuri
trans- culturale & glose meta-
 semantice - Editura Eikon,
Ret ina akashicã : scenarii film ar tis tic & piese de teatru -
Editura Mega ºi „Lo gos”, tatãl meu: mama mea
„Imago” : ge nea logie heterotopicã în texte archetipale
(supravegheate icastic între 1987-1992) – Editura Limes.

„Igor Ursenco e creatorul, cum se zice, to tal: sub -
verteºte limbaje, deconstruieºte efigii, dãrâmã ste reo -
tipuri: doar pentru a preveni în chegarea lor ulterioarã!
(…) Simbolurile sale sunt omniprezente, metaforele om -
ni potente, iar lanþul om ni scient al ideilor nu e întrerupt
decât de limita cadrului…”, spune Brian E.
McGuiness. Asupra operei lui Igor Ursenco, vom
reveni, cu siguranþã.
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