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LECTORATE ROMÂNEªTI

Lectoratele de limba românã,
dovediþi ambasadori culturali

FAMILIA ROMÂNÃ

L

ectoratele de limbã românã, adevãrate centre de iradiere a spiritului
românesc în multe centre universitare din lume, au un rol esenþial
pentru cunoaºterea culturii ºi civilizaþiei noastre, în primul rând prin
intermediul limbii române.
Lectorii români, intelectuali cu prestanþã, cu o certã vocaþie ºi nobleþe didacticã, duc cu ei energia culturalã a României pentru a fi predatã studenþilor ºi
pentru a realiza un adevãrat dialog de cunoaºtere.
Cititorii revistei care nu sunt din mediu universitar trebuie sã ºtie cã
lectoratele fiinþeazã în baza unor acorduri stricte, negociate pe cale diplomaticã ºi
aprobate de ministerele educaþiei din România ºi þara gazdã, iar lectorii ocupã
catedra în urma unui concurs riguros: unul în þarã ºi altul la universitatea la care
funcþioneazã lectoratul, care are de ales între trei propuneri trimise de Institutul
Limbii Române.
Aºadar, lectoratele de limbã românã nu sunt simple cursuri, ci au un rol important în deschiderea noastrã – prin intermediul culturii ºi civilizaþiei româneºti
– spre cei care vor sã ne cunoascã mai bine. În aceastã perioadã a globalizãrii nu
putem rãmâne în starea de a primi, cât mai ales sã oferim ce avem mai bun din
identitatea noastrã. În acest sens, lectoratele de limba românã sunt adevãraþi
ambasadori culturali dovediþi prin eficienþa lor, vectori activi pentru a stârni
curiozitatea ºi interesul oamenilor de culturã din þãrile gazdã pentru România.
Nu de puþine ori acest dialog are loc la nivel academic. Iar aceste legãturi se
transformã adesea în cunoaºtere concretã, prin traduceri de studii ºi documente
din istoria României ºi a þãrii unde activeazã lectoratul. Profesorii care conduc
lectoratele au iniþiative de luat în seamã privind dinamica din cultura românã.
Cum ar fi recentele succese ale cinematografiei româneºti la festivaluri de
prestigiu. Alte mesaje stimulative vin ºi din partea altor domenii artistice româneºti cu rezonanþã internaþionalã.
Un loc de atracþie care meritã evidenþiat îl reprezintã bibliotecile lectoratelor, spaþii în care se ordoneazã ideile ºi se adunã înþelepciune, cum apreciazã
lectorul Dumitru Mãrcuº din Skopje.
În acest numãr al revistei Familia românã am cãutat sã argumentãm, prin
câteva experienþe de la faþa locului, rostul lectoratelor româneºti ºi misiunea lor
de ambasadori culturali. Am crezut de cuviinþã cã este necesar sã ilustrãm
formele în care lectoratele de limbã românã îºi fac simþitã prezenþa în lume.
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Lector la Saint-Etienne (1976-1980)
Prof. univ. dr. Mircea MUTHU
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ãrã tradiþiile spectaculoase de genul
celor de la Clermont-Ferrand sau
Montpellier, Universitatea din SaintEtienne le recupereazã altfel pe acelea din întregul centru al þãrii într-un veritabil program de
politicã culturalã. „Centrul de studii interdisciplinare, afirma directorul departamentului de litere, profesorul Maxime Gaume, s-a transformat
într-un laborator preponderent filologic pentru
cercetãtori ºi studenþi deopotrivã.”
Într-adevãr, munca de restituire a documentelor ºi operelor medievale în ediþii fotografiate reclamã acribie ºi pasiune, selectându-se
cercetãtorii de mâine. Investigaþiile
de tip sociologic
vizând, de pildã,
rolul regiunii lyoneze în schimburi
dintre Italia ºi
Franþa pânã în pragul secolului XX
sunt, fãrã îndoialã,
de duratã, dar ele
s-au concretizat deja în câteva colecþii. Cea mai imMircea Muthu
portantã rãmâne,
desigur, Images et
témoins de l’âge classique, ce repune în circulaþie cãrþi rare, unele de negãsit, precum ediþia
de la Port-Royal (1670) din Pensées a lui Pascal,
traducerea fãcutã în 1652 a lucrãrii lui Thomas
Hobbes. Corpul politic ºi, mai ales, Astreea lui
Honoré d’Urfé - aceastã glorie a Forez-ului,
prea puþin cunoscutã ºi studiatã. O asemenea
restituire de excepþie este ºi interesantul Traité
des trois imposteurs, un manuscris clandestin
de la începutul veacului al XVIII-lea, text de
mare importanþã pentru cunoaºterea ideilor ºi
mentalitãþilor din Occidentul acestei perioade.
O altã colecþie, nu mai puþin fertilã sub raportul
„recitirii” trecutului, este La Renaissance et
l’âge baroque, acompaniatã de seria Travaux una dintre cele mai consistente publicaþii de
esteticã ºi teoria artei din jumãtatea de sud a
Franþei, serie editatã de cãtre Centrul Interdis-

ciplinar de Studiu si de Cercetare asupra Expresiei Contemporane de la Universitatea din
Saint-Etienne, patronatã, e adevãrat, ºi de universitãþile din Lyon ºi Clermont-Ferrand. Dacã
la aceste publicaþii, cu apariþie periodicã, mai
adãugãm Bulletin des amis de Jules Romains
sau Centrul de studii Max Jacob, obþinem o imagine parþialã dar ºi, credem, sugestivã, despre
activitatea multiplanã a acestui dinamic centru
universitar, mereu mai cunoscut prin cota ridicatã valoric a învãþãmântului medical. De altfel,
între cadrele aceluiaºi program de afirmare pe
plan regional ºi naþional, universitatea de aici
promoveazã, schimburile de idei, fie la nivelul
publicaþiilor fie la acela al personalitãþilor ºi
specialiºtilor. Faptul cã într-un asemenea climat
s-au format dascãli eminenþi precum Henri Duranton, Maxime Gaume sau Louis Roux, ca sã
nu-l amintim pe cunoscutul Jacques Goudet poliglot ºi poate cel mai valoros italienist francez - desigur cã nu trebuie sã ne mire. Autor al
unei masive lucrãri despre Astreea lui Honore
d’Urfe ºi pastorala francezã Maxime Gaume,
laureat cu Premiul Academiei Franceze, ne mãrturisea ataºamentul sãu faþã de România, în urma vizitei efectuatã în mai 1977 la invitaþia
Universitãþii clujene, în cadrul schimburilor pe
care le-am iniþiat în perioada lectoratului meu
francez între 1976 ºi 1980. „Amintirea pe care o
port Clujului, spunea acesta, aº dori s-o reînnoiesc printr-un ciclu de conferinþe pe care intenþionez sã le þin la Universitatea din localitate.” Colaborãrile la Synthesis, Tribuna sunt,
ca ºi cele ale lui Henri Duranton, expresii ale
stimei faþã de învãþãmântul ºi cercetarea
filologicã ºi istorico-literarã româneascã. Invers, participarea cadrelor universitare clujene
la activitãþile iniþiate de cãtre Universitatea din
Saint-Etienne, precum Congresul internaþional
de semiologie, Congresul despre fenomenul pastoralei în Europa, ori sesiunea specialã închinatã
operei lui Jules Romains, toate aceste participãri
atestau începutul promiþãtor al legãturilor ºi
schimburilor dintre universitãþile noastre. Un
loc nu puþin important l-a avut - în acest context
- participarea studenþilor de aici la cursurile de
varã organizate la Cluj-Napoca.
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Demarajul bun, datorat desigur ºi celor
câþiva lectori care s-au succedat la SaintEtienne, a fost întreþinut ºi ulte rior, condiþie
indis pen sabilã pentru formarea unor ade vã rate centre de românisticã în jurul unor nuclee autoh tone, fie profesori cu stagiu de pre gãtire în România, fie elemente tinere în curs
de formare. Condiþia pasagerã, de doi sau trei
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ani, a lec torului nu rezolvã problema întru cât, cel care vine dupã trebuie s-o ia, de multe
ori, de la capãt. Or, tânãra Universitate de la
Saint-Etienne a oferit, în perioada amintitã,
condiþii reale de transformare a lectoratului
într-un ase menea centru de româ nis ticã, în
fericit tandem, de altfel, cu interesul tradiþional faþã de România.

Studiul limbii române la Strasbourg
Gina PUICÃ

meargã la Strasbourg -, frazã ce marca o evidenþã absolutã, de nimeni contestatã.
E inutil sã mai pomenesc de ceea ce reprezintã oraºul Strasbourg în materie de schimburi internaþionale ºi de practicã a limbilor strãine. Capitalã europeanã, alãturi de Bruxelles,
odatã cu crearea Consiliului Europei, dupã cel
de-al Doilea Rãzboi mondial, ºi de secole întregi
punte de legãturã ºi de interferenþã între culturi,
prin poziþia ºi istoria sa uneori tumultuoasã,
Strasbourgul oferã un cadru excepþional de desfãºurare oricui doreºte sã se iniþieze sau sã se
perfecþioneze în limbi ºi culturi strãine. ªi acest
context propice nu înceteazã sã se diversifice ºi
sã se îmbogãþeascã.
Despre românã putem spune cã este o limbã care a rezistat în timp ºi continuã sã se impunã la Universitatea din Strasbourg. Sã ne gîndim numai la îndelungata sa tradiþie, dar ºi la
numãrul semnificativ de studenþi înscriºi (în unii ani efectivele depãºesc suta de studenþi), ºi la
faptul cã de cîteva decenii studiul românei se
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Gina Puicã este lector de românã la
Universitatea din Strasbourg din 2007
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Î

n structura sa actualã, Universitatea
din Strasbourg a fost creatã oficial la 1
Ianuarie 2009, prin unificarea celor
trei universitãþi care existau din 1968 (cînd în
urma crizei pe care lumea academicã francezã a
traversat-o în acel an, universitatea care exista
de multã vreme la Strasbourg s-a scindat în trei
instituþii). Este actualmente universitatea cu cel
mai mare numãr de studenþi din Franþa. A fost
reconstituitã ca un tot academic unitar, cu scopul deschis de a rezista concurenþei academice
internaþionale ºi provocãrilor mileniului trei.
Renumele universitãþii nu este însã tributar dimensiunilor, cît prestigiului intelectual –
acest pol de învãþãmînt superior ºi cercetare
avînd printre cadrele sale didactice actuale ºi un
premiat Nobel (pentru fizicã). Însã Universitatea din Strasbourg ºi-a construit reputaþia ºi
graþie Facultãþii de Limbi strãine (UFR des Langues Vivantes). Aceastã unitate este reprezentatã de douãzeci ºi douã de departamente de limbi (uneori ansambluri sau familii de limbi) ºi de
cîteva filiere transversale (Limbi ºi interculturalitate, formare în context regional ºi transfrontalier etc), ceea ce face cã se studiazã aici în
jur de treizeci de limbi ºi dialecte – aspect care
plaseazã Universitatea din Strasbourg pe locul
doi în Franþa din punct de vedere al numãrului
de limbi strãine predate, dupã celebrul Institut
Naþional de Limbi ºi Civilizaþii Orientale
(INALCO) de la Paris, ºi pe locul întîi printre
universitãþi. Deloc întîmplãtor, unul dintre foºtii
decani ai Facultãþii repeta în toate ocaziile o
anecdotã despre Ministerul francez de învãþãmînt superior ºi cercetare din Franþa, într-una
din depeºele cãruia s-a scris la un moment dat,
cu o formulare ce submina uºor corectitudinea
limbii franceze: „Les langues, c’est Strasbourg”
- în traducere liberã: cine vrea limbi strãine sã
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realizeazã în cadrul unui Departament de sine
stãtãtor (Departamentul de Studii Româneºti,
condus din 1983 de dna HélPne Lenz), din care
lectorul român în post, primit în cadrul acordului
bilateral interguvernamental franco-român, face
parte integrantã.
Predarea ºi învãþarea limbii, literaturii ºi
civilizaþiei româneºti se efectueazã prin numeroase cursuri opþionale de iniþiere, precum ºi de
limbã, literaturã ºi civilizaþie pentru nivele
avansate, însoþind parcursul studenþilor de diverse specialitãþi, de la anul I de Licenþã pînã la
anul II de Master. Din 2007, româna este propusã ºi ca specialitate, prin 8 module care, o datã
obþinute, sînt recompensate cu o Diplomã Universitarã (DU), iar acum se pregãteºte crearea
unei licenþe româneºti de specialitate. De menþionat faptul cã de cîþiva ani, se efectueazã la
Universitatea din Strasbourg ºi studii doctorale
în literaturã românã, sub coordonarea dnei
HélPne Lenz.
Din punct de vedere didactic, lectorul român este responsabil de 50% din predarea
cursurilor de iniþiere în limbã pentru nivelele 1
ºi 2 (nivelele europene A1, A2, B1, B2), ºi de un
curs de limbã, literaturã ºi civilizaþie româneascã (deschis studenþilor din anul trei de licenþã de
la diverse specializãri: de la limbile strãine cele
mai diverse pînã la sociologie sau istorie).
Pe lîngã activitatea didacticã, propunem
constant (adesea în colaborare cu diverse asociaþii franco-române de la Strasbourg) o serie de
activitãþi culturale apte sã întreþinã apetitul
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pentru cultura româneascã al studenþilor ºi sã
deschidã universitatea cãtre spaþii culturale exterioare. Printre activitãþile deja prezentate, se
numãrã manifestarea anualã „Les Mardis du cinéma roumain” (conferinþe dedicate filmului
românesc actual), proiecþii ocazionale de filme
documentare ºi de ficþiune, lecturi de poezie româneascã contemporanã, numeroase conferinþe.
Nu pot sã nu menþionez aici ceva ºi despre
activitatea de cercetare pe care departamentul
de românã o desfãºoarã ºi uneori chiar o iniþiazã.
ªi anume cã, din 2008, cu participarea Centrului
de cercetare Culture et Histoire dans l’Espace
Roman (CHER), din care facem parte ºi noi,
cele douã cadre didactice ale departamentului,
organizãm unul sau chiar douã colocvii internaþionale anuale, ale cãror acte sînt publicate în
revista ReCHERches a Universitãþii din
Strasbourg.

Strasbourg, o poartã a Europei
(1978–1981)
Dr. Gabriel VASILIU

Î

ntr-o toamnã frumoasã, specificã Clujului, în care, datoritã infuziei de tineret, nu se simþeau presiunile timpului,
am fost anunþat de secretariatul Rectoratului
Universitãþii de sosirea ordinului de la Minister,
de numire ca lector de limba românã la Strasbourg. Era sfârºitul lui octombrie. Un drum fulger la Bucureºti pentru cumpãrarea biletului de
tren, la vestitul „Orient Expres” ºi, mai ales,
banii de „buzunar” – vestiþii 10 dolari, adicã 52
de franci. În 7 noiembrie 1978, cu cei 52 de

franci, la Bucureºti mã „îmbarcam” în tren.
Dacã aº spune cã nu aveam gânduri, aº minþi ºi
m-aº minþi, ceea ce nici nu-i bine ºi nici nu-i
corect. Începea o nouã etapã în viaþa mea, plinã
de surprize ºi care va dura 3 ani de zile. Dacã
drumul pânã la Budapesta, cât de cât, îmi era
cunoscut mai departe începea noul. De la Budapesta spre Cehoslovacia (Slovacia de azi), îl
mai parcursesem de câteva ori; spre Austria era
pentru întâia oarã. Stãteam în cuºeta vagonului
de dormit ºi citeam sau mã uitam pe geam. De la

deschis sala de aºteptare „de protocol”, cald,
curat ºi scaune comode. M-au sfãtuit sã mã
odihnesc fãrã grijã. Ce-o fi fost în capul lor nu
ºtiu nici azi. Aºa am ºi fãcut. Mi-am fixat bine
servieta ºi mi-am pus valiza sub picioare. ªi azi
râd când mi-aduc aminte. La 7 fix un ciocãnit
discret în uºã, „prietenul poliþist” mã anunþã cã
s-a deschis restaurantul gãrii. Cu toatã „zgârcenia”, am bãut o cafea ºi am mâncat un corn, pe
care l-am primit pe gratis, aºa mi s-a spus. Peste
ani, am aflat cã cei cu bilete de clasa I ºi ca atare
ºi de dormit aveau dreptul la aºa ceva, dacã
soseau noaptea. M-am îndreptat spre staþia de
taxi ºi m-am urcat în maºina cea mai micã care
mã gândeam eu, precis e mai ieftinã (ce copilãrie, aveau preþuri fixe). Direcþia Universitatea
– Strasbourg II. Întrebã ºoferul: la care poartã?
Ce sã spun? Am zis: centratã. Am ajuns în 10
minute. Costa 12 franci, i-am dat 13. Nu s-a uitat
prea bucuros ºi ca atare nu m-a ajutat sã-mi scot
valiza din portbagaj. Din acest moment, începe
o adevãratã aventurã. Vinovatul principal eram
eu ºi numai eu. Cine m-a pus sã sosesc vinerea,
la sfârºit de sãptãmânã ºi în ajun de sãrbãtoarea
închinatã sfârºitului primului rãzboi mondial
(„Sãrbãtoarea „armistiþiului”). Portarul nu ºtia
unde-i „Institutul de românã” ºi nu era singurul
care se uita la mine nedumerit. Norocul a venit
de la o persoanã care fãcea curat pe coridor ºi,
culmea, vorbea ºi româneºte. Era o româncã din
Banatul sârbesc, angajatã a Universitãþii. În toþi
cei 3 ani, de câte ori o întâlneam o invitam la o
cafea ºi ea era bucuroasã fiindcã putea vorbi
româneºte cu cineva. Tot cu aceeaºi persoanã
am avut ºi un al doilea noroc, m-a dus la secretariatul catedrei de italianã, unde se auzea
ceva miºcare, în rest era o liniºte desãvârºitã,
unde o secretarã, ulterior am aflat cã o cheamã
Yung, l-a chemat la telefon pe profesorul
Octavian Nandriº, directorul Institutului, anunþându-l cã i-a sosit „colaboratorul român”. Am
primit mai multe chei ºi mi s-a spus ca pe la ora
11 va veni ºi Monsieur Nandris (cu s ºi nu cu º),
Brancusi ºi nu Brâncuºi).
Cu cheile primite de la secretarã ºi cu
ajutorul persoanei care m-a ghidat, am intrat „pe
pãmânt românesc” în cele douã încãperi: cabinetul profesorului, biblioteca cu mese de lecturã
ºi o micã niºã unde peste timp mi-am încropit un
birou. Am servit-o pe românca din Serbia cu un
pahar de þuicã pe care nu l-a refuzat, chiar l-a
savurat. Am aflat cã o chema Elena. Rãmas
singur, m-am uitat la maldãrele de ziare româneºti, destul de proaspete, reviste de toate
specialitãþile, ºi cãrþi de la toate editurile din
þarã. De abia te puteai miºca printre ele. Dupã
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Budapesta, cãlãtorii se împuþinaserã. La frontiera austriacã, mã aºteptam sã dureze mai mult
controlul, dar mã înºelasem. La Viena, vagoanele, mai puþin cele de dormit, se întorceau în
þarã cu trenul care venea de la Paris. Aceastã
„înþelegere CFR” obliga cãlãtorii sã stea cam
douã ore în frumoasa garã vienezã. Nu dupã
mult timp, au început manevrele de cuplare cu
„noul Orient Expres – cel capitalist”, alt tip de
vagoane, alt personal, alte uniforme. Viteza trenului era alta, nu am mai avut chef de citit,
cartea (jurnalul scris cu pasiune de profesorul,
pe atunci, Eugen Simion „Timpul trãirii, timpul
mãrturisirii”). Înainte de plecare, lecturasem
cam tot ce am gãsit, prin biblioteca mea, despre
þara lui Napoleon. Distanþa de la Viena pânã la
frontiera cu Germania de Vest (R.F.G.) a fost
parcursã mai repede decât crezusem. Grãnicerii
ºi vameºii nemþi cu privirile lor „regizate” luau
cu atenþie fiecare paºaport, dar ºi biletul de tren
la verificat. Dupã fiecare paginã, îºi ridicau
ochii de pe paºaport ºi te priveau (m-am uitat
atent dacã la fel au fãcut ºi cu colegul de cuºetã,
un ungur tãcut, cu care cred cã n-am schimbat 4
cuvinte, din care trei au fost „pardon”. Pentru cã
aveam paºaport de serviciu, lucrurile mergeau,
sub un aspect, mai repede. Peste timp, voi descoperi cã acest lucru îmi va aduce ºi impedimente ºi nu din cele mai uºoare. Se întuneca ºi
ne apropiam de Franþa. La Kehl, ultimul oraº
nemþesc, punct de frontierã terminus, port fluvial se stãtea cam 20 de minute, înainte de a
trece peste un pod imens, mult mai mare decât
cel de la Giurgiu, cu care l-am comparat. Pe la
ora 1, am ajuns la Strasbourg. Eram ºi nu eram
obosit. Am fost singurul cãlãtor care am coborât
din tren, ºi mai ales din vagonul de dormit.
Aveam senzaþia cã vãd un film de acþiune.
Imediat s-au apropiat de mine douã persoane în
uniformã, nu cred cã erau poliþiºti. Politicos
mi-au cerut actele, dându-mi niºte explicaþii,
fãrã sã le cer, din care am înþeles cã suntem
într-un oraº de frontierã ºi cu un regim ceva mai
special. Mai târziu am aflat cã, cu câteva zile
înainte, explodase o bombã în faþa consulatului
Turciei, suspecþii fiind membrii unei grupãri
armene. Cea mai mare dilemã era alta: aveam
bilet pânã la Paris ºi m-am dat jos la Strasbourg.
Credeau cã am greºit. Norocul meu cã a sosit un
poliþist „adevãrat” pe care l-am „recunoscut”
dupã uniforma vãzutã în filme. Îi înmânez ºi lui
actele, la care anexez decizia de numire, scrisã
în francezã. totul se lãmureºte pe loc, antetul
Ministerului francez îºi fãcea efectul. Nu ºtiu
dacã ºtia ce înseamnã „lector de limbã strãinã”,
dar au devenit mult mai amabili ºi imediat mi-au
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douã ore fix, era în jur de 10, am auzit cã uºa de
la cabinet se deschide ºi aveam în faþã un bãrbat
înalt, elegant, cu o mustaþã specificã actorilor
americani, din perioada interbelicã. Ne-am
strâns mâna ºi i-am rãspuns la întrebarea „De ce
ai întârziat atât, tovarãºe Vasiliu?”, urmatã de
un zâmbet ºtrengãresc, pe care nu l-am uitat
niciodatã. Cursurile începuserã între 15-20 octombrie ºi noi eram în 8 noiembrie (Arhanghelii
Mihai ºi Gavril). La întrebarea „unde o sã
dorm?”, rãspunsul a fost scurt: „nu ºtiu, voi
cãuta ceva”. La a treia întrebare, precizând cã-i
ultima, „câþi bani ai?”, i-am rãspuns scurt: am
avut 52 de franci, mai am 36 (îi numãrasem de
trei ori, ce rãu este sã fii sãrac!) „Eºti bogat...
ºtiam cã asta se va întâmpla” scoate încet din buzunarul de la piept, un plic cu 3000 de franci. „O
sã-mi restitui în douã rate când primeºti salariul.” Mulþumesc, ºi mã angajez sã scriu o chitanþã de mânã. De toate încercasem în România,
dar la un model de chitanþã chiar cã nu mã
gândisem. Am scris-o româneºte ºi am început
sã o traduc. Nu mã lasã sã termin, ia cele 2 hârtii
le citeºte, râde, ºi le rupe. Ce sã cred? oare ce
greºisem? Tot profesorul mã scoate din dilemã
spunând „te cred pe cuvânt, aºa cum era pe
vremuri în Bucovina mea” ºi în majoritatea României, ºi, din nou, zâmbeºte tinereºte.
Începe calvarul gãsirii unei camere la un
cãmin pentru doctoranzi ºi alte cadre. Datoritã
prestigiului profesorului ºi a vechimii pe care o
avea în aceastã Universitate, problema se rezolvã relativ uºor. Pentru o sumã modicã, primisem o camerã cu douã paturi, ca atare în curând
voi avea un „tovarãº de camerã” tãcut ºi bizar.
Aveam dreptul sã locuiesc aici douã sãptãmâni,
pânã îmi gãsesc ceva. Am mers la un restaurant,
unde am fost invitat de profesor, ºi urma sã ne
întâlnim luni dupã masã. În acea zi de luni,
mi-am rezolvat actele de la secretariatul facultãþii, legitimaþia, de care eram tare mândru, era
cu tricolor francez, fapt care mi-a adus o serie de
drepturi: intrarea la muzee fãrã platã, înscrierea
la biblioteci fãrã platã, reduceri la cumpãrarea
unor cãrþi acordate de marile librãrii, reduceri la
cumpãrarea biletelor de tren ºi mijloace de circulaþie în oraº. De un real folos mi-a fost bibliotecara Institutului, Iolanda Brothers, o tahitiancã harnicã, frumoasã foc, dar nu ºtia mai deloc
limba lui Creangã. Atunci am înþeles de ce biblioteca aratã cum aratã. Peste trei zile, într-o
searã, dupã curs, a bãtut cineva la uºa cabinetului. A intrat o tinericã cu niºte ochi mai mult
decât expresivi, s-a prezentat Rodica Veria
Popa, vorbea fluid limba lui Eminescu, cu un
mic accent curios. Se nãscuse în Franþa ºi trãia
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în Germania. Era studentã la o secþie pe care noi
în România, la acele vremuri, nu o aveam: „Comunicare ºi Relaþii cu publicul”. Ce m-a mirat
este cã anul precedent urmase cursurile de limba
românã ºi luase doar nota 6. N-a fost prima
„bizarerie” pe care o aflasem despre predecesorul meu. Dupã câteva zile am fost primit în
audienþã de profesorul Roland Marx – „Director
de L’UER” ºi prodecan al „Facultãþii de limbi,
literaturi ºi civilizaþii strãine”. M-a întrebat cum
mã simt, dacã am ceva probleme ºi m-a sfãtuit
sã-mi deschid urgent un cont la bancã ca sã
poatã ordona primirea unui avans financiar.
El a fost cel care mi-a sugerat sã apelez la
CIAL (Creditul Industrial Alsaciano-Loren) o
bancã regionalã, dar sigurã. Aºa ºi am fãcut ºi a
avut perfectã dreptate. Profitând de moment,
l-am rugat sã accepte sã mai angajez o bibliotecarã (mã gândeam la Veria Popa) ºi sã pot
prelungi perioada înscrierilor la cursuri. Mi-a
sugerat sã vorbesc cu directorul Institutului ºi el
este, în principiu, de acord. Începeam sã prind
curaj ºi ceva mai mult „plãcerea de a lucra”,
simþeam cã lectoratul renaºte.
Administraþie, administraþie, dar trebuia
sã înceapã „munca didacticã”. Institutul fãcea
parte din „Université des sciences humaines.
Faculté des langues literatures et civilisations
étrangeres. – Strasbourg II” (mai exista Strasbourg I ºi III). De vreo câþiva ani, se numeºte
Universitatea „Marc Bloch” [fost profesor universitar, specialist în istorie medievalã, ocupându-se de istoria zbuciumatã a Alsaciei, a trãit
între 1886–1944].
Structura cursurilor, nominalizate ºi în Anuarul Universitãþii cu urmãtoarele coduri:
anul I – ROU – 561/a (curs practic de
limba românã, gramaticã aplicatã, lexic)
anul II – ROU – 561/b (curs practic de
limba românã, gramaticã aplicatã, lexic)
anul III – ROU–351 (curs de limba românã pentru avansaþi)
– ROU–541 (curs de civilizaþie românã)
– ROU–401 (orientare ºi îndrumare pentru
doctorat, licenþã, metrizã.)
Cursurile 561/a ºi 561/b era însoþite ºi de
seminarii, 561/a ºi 561/b fãceau parte din norma
mea; ROU–351 un semestru îl preda profesorul
O. Nandriº, un semestru, eu. Din semestrul II al
anului ºcolar 1978–1979, cursul de civilizaþie
s-a divizat în douã componente: 1) istorie-geografie – predatã de profesorul O. Nandriº
ºi 2) literaturã, folclor de lectorul din România.
Viaþa unui institut sau lectorat depindea
într-o mare mãsurã ºi de numãrul de studenþi.
Când am sosit la Strasbourg, erau 16 fiºe cu

uºoarã. La Cluj, în ajun de Crãciun, poveºti
interminabile, întâlnirea cu cei dragi (mamã,
soþie, fiu) cu vecinii, cu colegii ºi asta doar în
câteva zile la care se adãugau drumuri la Bucureºti pentru ridicarea paºapoartelor celor doi
„însoþitori” (soþia ºi fiul), bilete de tren, locuri,
toate din Bucureºti unde merg lucrurile cum se
ºtie. În 10 ianuarie eram toþi trei în oraºul „poartã a Europei”, cum îi spuneau unii. S-au fãcut
cunoºtinþe cu profesorul Nandriº, Veria, Iolanda, Yepassis, personalul de la Facultate. Curiozitãþile unui copil de 9 ani erau deliciul meu în
acele clipe. La 26 ianuarie, Rãzvan îºi începea
ºcoala, unde era o clasã specialã pentru copiii
care nu ºtiau francezã, era în componenþa gimnaziului „Saint-Thomas”. Fiecare elev, în clasã,
pe perete, deasupra bãncii unde stãtea avea scris
prenumele ºi drapelul þãrii. Era o plãcere sã vezi
niºte ochiºori de prichindei: turci, vietnamezi,
columbieni, sârbi, birmanezi, coreeni, portughezi
ºi un român. Singurul blond într-o „armatã” de
bruneþi ºi brunete. Dar gata cu amintirile ºi poveºtile pe care unii cititori pot sã nu le creadã ºi sã
mã acuze de imaginaþie exageratã.
În primul rând, la Institut am mobilizat toate
„forþele”: cele 2 bibliotecare, la care s-a adãugat ºi
soþia mea, câþiva studenþi ºi în patru zile (de luni
pânã joi) am putut sã aranjez biblioteca ºi sã o
transform într-o instituþie funcþionalã. Am fixat un
orar accesibil ºi pentru persoane strãine de facultate, cum vãzusem la alte biblioteci, cea de rusã
ºi polonezã, de exemplu.
Din vitrina aflatã la intrarea în cabinet,
care avea o firmã frumoasã „Institut de Roumain” 25, rue du Marechal Juin. Am îndepãrtat
toate fotografiile vechi, îngãlbenite, anunþuri
depãºite. Am gãsit o hartã a Europei, mare, pe
care am precizat distanþele în kilometri de la
Strasbourg, pânã la principalele oraºe din România. Constatasem, cu regret, cã foarte mulþi
francezi, chiar ºi cu ºcoli mari nu localizau corect þara mea pe hartã, ce sã mai ºtie istorie,
literaturã!? Un funcþionar de la bancã cãuta România pe lângã Siria(!). Ce poþi face?! Am pus
anunþuri în limba francezã ºi limba românã
despre profilul cursurilor însoþite cu scurte date
despre limba românã. Am instituit colþul românilor celebri: cei care au trãit în Franþa
(Brâncuºi, Eugen Ionescu, George Enescu, Emil
Cioran ºi mulþi alþii) dar ºi cei celebri în zilele
acelea (Ion Þiriac, Ilie Nãstase, Piºti (ªtefan)
Kovacs (Covaci) antrenor în vogã la acea vreme, dorit de francezi la naþionala lor. Recunosc,
toate le-am fãcut premeditat, ca sã atrag curiozitatea ºi înscrieri de noi studenþi. Biblioteca am
„ornat-o” cu niºte tulnice, costume populare.
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persoane înscrise, deci 16 studenþi sau 16 auditori. În structura Universitãþii, figurau 37 de
lectorate din care funcþionau 28. N-am ºtiut niciodatã de ce nu erau în funcþiune cele 9. Cu peste
100 de studenþi nu era decât unul singur. Majoritatea avea 60 sau 70 de auditori. Se situau bine
cele de limba polonezã, rusã, spaniolã. Noi eram
cam pe la coadã. Cursurile de limba românã erau
audiate de studenþii de la filologie, la avansaþi se
prezentau mulþi care erau cadre didactice la disciplinele francezã, italianã, latinã, portughezã.
Dau un singur exemplu ºi din motivul urmãtor:
cu aceastã persoanã am ajuns la un grad de
amiciþie, e vorba de lectorul de limbã latinã, J. L.
Gerard. În 1981 va fi avansat conferenþiar. Vorbitor a 14 limbi, bineînþeles ºi limba românã. Un
om de o inteligenþã ieºitã din comun, ºtia zeci de
versuri din poezia lui M. Eminescu ºi L. Blaga.
Cu ajutorul lui, Veria Popa, Iolanda ºi a unui
student, de loc din Imperiul Centru african (condus de vestitul Bokassa), care audiase cursurile
de medicinã aproape 3 ani la Cluj, am început sã
facem o oarecare „propagandã” pentru cursurile
noastre. Pe studentul amintit îl chema Felix Yepesiss; cu ajutorul lui mi-am gãsit o garsonierã
pe Rue de la Barr, cam departe de Facultate,
lângã garã, dar cu un preþ acceptabil. În general,
audiau cursurile vreo 12. Trebuie fãcutã o precizare. La vremea respectivã, legea obliga pe
fiecare student înscris sã promoveze 10 „elemente” = examene. Douã din ele ºi le putea
alege singur, restul trebuiau sã fie din specialitate. A venit luna decembrie ºi eram obligat
mai de mult, sã fac un drum la Paris, la ambasadã. Am ajuns în capitala Franþei, m-a cazat,
ghidat ºi sfãtuit profesorul Vasile Fanache, care
preda la Sorbona 4, pe unde trecuserã ºi Eugen
Simion, Ion Pop. La Paris funcþionau trei lectorate de limba românã, unul singur cu rang de
Institut. În Franþa erau mult mai multe la: Dijon,
Lyon, Bordeaux, Montpellier, St-Étienne, Toulouse, Aix-en-Provence. Trebuie fãcutã precizarea: nu toate lectoratele aveau încadrate persoane din România. La Ambasadã aveam de
rezolvat mai multe treburi, financiare, de protocol, coordonatorul era secretarul I al Ambasadei
ºi ataºatul cultural. O problemã ineditã, fixarea
unei zile când puteam sã organizez o searã
româneascã. Erau în discuþie 24 ianuarie, 1 decembrie, 9 mai. S-a cãzut de acord asupra zilei
„24 ianuarie”.
La 22 decembrie 1978, tot din gara Strasbourg luam din nou trenul „Orient Expres” de
data aceasta spre România, încãrcat ºi cu câteva
comisioane. M-am hotãrât sã mã dau jos la Arad
ºi sã iau trenul Timiºoara–Iaºi, o treabã nu chiar
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Ele existau, dar nu erau puse în evidenþã. Rezultatul s-a vãzut: la civilizaþie românã s-au înscris mulþi studenþi de la facultatea de sport, dar
ºi de la conservator. Nu consideram acceptabil
ca Institutul de Românã sã aibã 17 sau 18 studenþi ºi bulgarii 30, ungurii peste 30, polonezii
ºi ruºii aproape 100 ºi albanezii aveau 20. Profesorul Nandriº mã privea, zâmbea ºi câteodatã
mã ironiza „domnule tovarãº, da’ bunã ºcoalã ai
fãcut, acolo, la Cluj”. ªi ca sã nu mã supãr, mã
invita, joia, la un pahar de vin roºu. Mi-a fost tot
timpul „fricã” cã nu va fi de acord, dar era prea
deºtept ca sã nu recunoascã avantajele. Într-o zi,
când am sosit, din întâmplare, la aceeaºi orã la
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care au audiat cursurile pânã în 1978, a fost de aproximativ 1300. În 1981, cifra s-a ridicat la 1570.
Profesorul Octavian Nandriº
(1914–1987)
Era nãscut în localitatea Mahála de lângã
Cernãuþi, „sat care se gãseºte la 7 km de Sadagura, la 8 km de acel Boian imortalizat de
Eminescu, la vreo 15 km de la Cernãuca, unde
ºi-au început exilul paºoptiºtii”, cum îi plãcea sã
se prezinte. Urmeazã cursurile Facultãþii de litere ºi filosofie de la Cernãuþi. În urma unui concurs, în 1939, obþine o bursã de studii la ªcoala
Românã de la Fontenay-aux-Roses (Paris). Face
o serie de specializãri la
Institutul de Foneticã
Experimentalã ºi la École
de Hautes Études Pratique
din capitala Franþei. Predã, un timp, la École Nationale de Langues Oriéntales Vivantes din Paris
ºi apoi la Universitatea din
Strasbourg. În 1948 a
obþinut titlul de doctor în
filologie susþinut la Sorbona cu tezele: „Diphtongues, triphtongues et quadriphtongues” (principalã) ºi „Stilistique de la
chanson populaire roumaine” (secundarã). A publicat în revistele vremii:
„Nouvelle revue des traditions populaires” (Paris),
Gabriel Vasiliu ºi Octavian Nandriº
„Cahiers Sextil Puºcariu”,
„Bulletin de la Societé de
institut, ºi a vãzut un grup mãriºor de tineri în Linguistique” (Paris), „Revue de Linguistique
faþa vitrinei cu anunþuri, m-a privit ºi a zis: „ai romane” (Lyon), „Orbi” (Louvain), „Travaux
câºtigat, ºtii ce?” Am rãspuns, „nu...” „O sã vezi de Linguistique et de Littérature” (Strasbourg).
pe «buletinul de platã»; þi s-a majorat salariul”.
Lucrarea la care a muncit cel mai mult ºi
Am crezut cã din nou e o glumã de a lui. În luna care-l impune pe profesorul Nandriº este „Phourmãtoare m-am convins cã a avut dreptate, nétique historique du roumain” apãrutã în 1963,
ceva mai mult, Rãzvan a primit o alocaþie de 15 consideratã „cea mai bunã foneticã istoricã a
franci (o baghetã costa 0,95 franci). Fãrã aju- limbii noastre” (Iorgu Iordan). Cartea, de câteva
torul indirect al profesorului O. Nandriº, Veria, sute de pagini, este închinatã lui Jean BoutiPre,
Iolanda, Felix ºi, mai ales, al profesorului Ge- traducãtorul lui Ion Creangã, ºi prieten statornic
al românilor. În tot ce a fãcut ºi a scris, profesorul
rard, ar fi fost foarte greu.
Nandriº a pus o mare pasiune. O simplã enuÎnfiinþarea Institutului:
merare a lucrãrilor semnate, ni-l relevã pe lingÎn 1954 a luat fiinþã, la Strasbourg, lec- vistul, romanistul, românistul care a ºtiut sã-ºi
toratul de limba românã, la iniþiativa lui Octa- prezinte pãrerile cu claritate ºi înaltã competenþã.
vian Nandriº. În 1969 a fost transformat în
Predecesorul meu, cadru didactic la UniInstitut. Numãrul cursanþilor, în fiecare an, era versitatea din Craiova, absolvent de Cluj (nu-i
eºalonat pe parcursul a 3 ani. Numãrul studenþilor voi da numele din decenþã ºi mai ales din „le-
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– Mãnãstirea Dealul (o gravurã dintr-o
colecþie privatã).
În vara lui 1980, am reuºit sã le facilitez
unor studente audierea cursurilor de „limbã ºi
istorie românã” de la Cluj. La toate aceste activitãþi au fost mobilizate ºi bibliotecarele ale
cãror nume le-am amintit ºi chiar unii studenþi:
Yannic Hunter, R. Munoz.
O activitate la care þin mult, eu fiind doar
iniþiator ºi observator, a fost colaborarea dintre
Oct. Nandriº ºi J. Gerard, de traducere în francezã ºi românã, a unor texte latineºti scrise de D.
Cantemir.
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***
Închei cu câteva date despre istoria acestui
oraº excepþional – Strasbourg, care are drept
simbol „cuibul de berze”. Face parte din prefectura Bas-Rhin, avea o populaþie de 254.000
de locuitori (în 1981) la care se adaugã ºi
183.000 din localitãþile înglobate în componenþa oraºului. Este un mare port fluvial. Centrul
oraºului e dominat de catedrala vestitã, construitã pe parcursul a câteva sute de ani (sec. XI
– sec. XIV). În Strasbourg sunt foarte multe
biserici, toate încãrcate de istorie (Saint-Thomas, St. Guillaume) ºi sinagogi.
Pentru orice locuitor este o mândrie sã-þi
prezinte Place Kléber, Place de la Cathédrale,
Place Broglie, Parc de l’Orangerie, Palais de
l’Université, Palais Rohan, Palais Conseil de
L’Europe, Palais Européen des droits de
l’homme ºi lista poate continua. Prin Strasbourg
au trecut ºi Goethe, Meternich, Gutenberg (care
are o piaþetã micã, cochetã). Aici a trãit ofiþerul
de geniu Rouget de L’Isle (= Claude Joseph)
care a compus „Chant de l’armée du Rhin” –
devenitã vestita ºi cunoscuta Marseillese. Nu
poþi sã nu treci prin Petite France, cartier cu case
mici din secolele XVI–XVII, loc unde s-au turnat zeci de filme, plin de restaurante cochete, de
epocã, „Pharmacie du Cerf” cea mai veche farmacie din oraº, de câteva secole bune. Maison
Kammerzell, o casã unicat în Alsacia. Aceasta
este o listã selectivã.
Omul bogat e cel care are amintiri. Oare
ce ne-am face fãrã ele?
Cluj-Napoca, mai 2011
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hemeþeala” pentru rãutatea gratuitã de care a dat
dovadã) l-a prezentat, pe la Bucureºti, într-o
luminã nefavorabilã ºi neadevãratã. De aceea
am publicat în revista „Transilvania” de la Sibiu, în numãrul 9 (sept.) 1979 un interviu cu
profesorul de la Strasbourg. Cu câteva luni mai
înainte, în „Tribuna”, de la Cluj, Radu Bãdilã îl
prezenta la adevãrata valoare. Dupã câtva timp,
am constatat o schimbare ºi drept urmare profesorul de la Strasbourg a avut curajul sã facã „o
excursie” la Iaºi, Bucureºti ºi pe litoralul românesc. ªi-a revãzut mama ºi fratele. La
Mahála, în Ucraina nu a avut curajul sã meargã.
În 1990, în Buletinul Societãþii de ªtiinþe
Filologice din România am scris un necrolog, se
împlineau 3 ani de la deces.
Activitãþi extradidactice:
În 1979 am organizat o zi consacratã zilei
de 9 mai.
În 1980, la 24 mai „seara culturalã” a avut
ca subiect împlinirea a 2050 de ani de la
„constituirea primului stat dac centralizat ºi independent.”
În primãvara lui 1981 a fost sãrbãtorit
George Enescu ºi la Institut. Muzica a fost completatã cu recitãri din poeziile lui M. Eminescu,
Oct. Goga, Ion Minulescu.
Toate aceste „activitãþi” erau conform indicaþiilor primite de la ataºatul cultural de la
Ambasadã.
Profitând de deschiderea expoziþiei „Strasbourg, L’Europe et la Liberté” (1815–1840), cu
ajutorul profesorului R. Marx, directorul secþiei,
ºi al profesorului Nandriº am deschis ºi un stand
românesc (alãturi de cel polonez ºi sârb) intitulat „Les principoutés de Moldavie et de Valachie (Roumanie)” unde au fost expuse:
– Tratatul de pace între Rusia ºi Poarta
Otomanã semnat la Adrianopol în 1829.
– Recunoaºterea de cãtre Turcia a Regulamentului organic, tot din 1929.
– Volumul semnat de J. V. Vaillant: „La
Roumanie on histoire, langue, littérature, ortographie, statistique des peuples de la langue
d’or” apãrut în 1844.
– Portretul lui Tudor Vladimirescu ºi Al. I.
Cuza (reproduceri fotografice).
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Predând limba românã la School of
Slavonic and East European Studies
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rintre multele paradoxuri descoperite de mine treptat în legãturã cu
diferenþele dintre „Epoca de Aur” ºi
„Tranziþie”, în domeniul educaþiei ºi învãþãmântului, se numãrã ºi acela cã predarea limbii ro-

Prof. dr. Virgil STANCIU

mâne la universitãþile strãine s-a bucurat de mai
multã atenþie instituþionalã ºi de o mult mai
serioasã organizare în trecutul denigrat decât
azi. Nu imediat dupã Revoluþie, dar la scurt timp
dupã aceea, aceastã þarã a început sã-ºi piardã pe
rând avanposturile culturale existente în alte state, sub forma lectoratelor de limba ºi civilizaþia
românã, din cauze nu neapãrat evidente. Cred cã
un factor negativ l-a constituit însãºi prãbuºirea
comunismului ºi, concomitent, diminuarea interesului faþã de aceastã zonã geograficã ºi cultura
ei (din acelaºi motiv vor fi dispãrut o seamã de
posturi ºi emisiuni de radio ce emiteau în limba
noastrã, se va fi restrâns activitatea unor instituþii ca British Council, USIA, se vor fi reajustat
schimburile de bursieri Fulbright sau ACLS).
Va fi avut o contribuþie ºi constrângerea economicã, ministerelor româneºti fiindu-le din ce
în ce mai greu sã-ºi onoreze contractele ºi înda-

toririle, de care oricum se achitaserã cu întârzieri ºi poticneli adesea penibile ºi înainte de
1989. Mai rãu este cã s-au închis multe lectorate
din þãri importante, rãmânând active preponderent cele din þãrile mici sau exotice. Dacã
înainte se preda limba românã la Paris ºi Köln,
Seattle, Los Angeles, Rochester, N. Y., Iowa
City, la Londra, Strassbourg sau Dijon, la Freiburg sau la Padova, astãzi auzim mai mult de
lectoratele de la Poznan sau Praga, de la New
Delhi sau Szeged.
Înainte de 1989, pentru mulþi universitari
existau stimulente puternice pentru a dori sã
plece la lectorate. Din punct de vedere financiar
nu câºtigai mare lucru: indemnizaþiile erau calculate (adeseori în parteneriat), în aºa fel încât
sã asigure doar subzistenþa la un nivel modest în
þara strãinã, într-o perioadã statul român îºi însuºea o cotã parte din câºtig, ba cunosc cazuri când
foºtilor lectori nu li s-au considerat anii petrecuþi la lectorat la calcularea pensiei. Totuºi,
economisind la sânge, reuºeai sã strângi
suficienþi firfirici ca sã-þi cumperi o maºinã
second-hand. Celor studioºi le fãceau cu ochiul
ºi bibliotecile strãine, cu imensa cantitate de
informaþie de specialitate, sau materialele neexplorate privind, poate, chiar cultura mamã, pornind de la care se puteau crea studii sau cãrþi
(vezi cazul Virgiliu Florea). Universitarii ce funcþionau la catedrele de limbi strãine (având, obligatoriu, limba românã ca specialitate secundarã)
profitau de sejurul în þãrile ale cãror limbã ºi
culturã o predau ca sã-ºi sporeascã zestrea lingvisticã ºi sã mãreascã nivelul de profesionalism
al cursurilor predate acasã. În sfârºit, deºi niciodatã invocatã, nu era de lepãdat nici condiþia de
exilat temporar ºi voluntar din apãsãtorul context social ceauºist, faptul cã puteai sã te bucuri,
un an sau doi, de avantajele unei vieþi libere,
neîngrãdite ºi necontrolate ideologic.
Vorbind despre experienþa personalã, trebuie sã spun cã una dintre marile frustrãri profesionale care m-a marcat, în cariera de 45 de ani
de cadru didactic universitar, a fost cã nu mi s-a
dat voie sã plec la un lectorat în Marea Britanie

Duþescu, clujeanul Sever Trifu, ieºeanul Sorin
Pârvu; dar ºi folkloristul Virgiliu Florea, gramaticianul Dumitru Bejan. Înfiinþatã în 1915 ºi
inauguratã de Masaryk, viitorul preºedinte al
Cehoslovaciei, SSEES a devenit la scurt timp o
adevãratã citadelã a studiilor sud-est europene,
în cadrul cãrora problemele de limbã, literaturã
ºi istorie românã s-au bucurat de o atenþie deosebitã. Primul profesor de limba de limba românã la SSEES a fost diplomatul Marcu Beza,
urmat de Grigore Nandriº, autorul volumului
Colloquial Rumanian (1945), rod al lecþiilor
predate studenþilor englezi. El a fost numit oficial primul ºef al catedrei de românã, în 1947. În
1948 a fost înfiinþat Lectoratul, fiindu-i încredinþat lui Eric Tappe, militar de carierã, membru
al Comisiei Aliate de Control de la Bucureºti
între 1946 - 1948. (Un rezultat întârziat al relaþiei mele cu profesorul Eric Tappe - datând din
1970 - ºi al ºederii la SSEES a fost contribuþia
mea la editarea volumului sãu Scrisori din Bucureºti, la Editura Limes, Cluj, 2008.) Din 1964,
SSEES a început sã producã licenþiaþi în limba ºi
cultura românã, unul dintre aceºtia, Dennis
Deletant, ocupând locul lãsat vacant de Tappe la
pensionare ºi continuând administrarea studiilor
de limba românã pânã astãzi. În 1996, însã, Foreign Office a întrerupt acordul cultural Britanic
- Român, ceea ce a însemnat cã postul pentru un
lector de românã a fost desfiinþat. SSEES însãºi
a fost încorporatã în University College, London. [Informaþii culese dintr-o comunicare a
profesorului Dennis Deletant.]
În toamna lui 1990, când am ajuns eu la
Londra, ªcoala funcþiona încã dupã regulile vechi. Conceputã dupã o idee geopoliticã, SSEES
întrunea specialiºti în limbile, literaturile, istoriile naþionale ºi climatul social-politic al þãrilor
din rãsãritul Europei, cu studenþii aferenþi, astfel
încât în sãlile de clasã, în cabinete ºi la Senior
Common Room domnea o atmosferã cosmopolitã, în timp ce la biblioteca de reviste de la
Senate House (clãdirea principalã a University
of London, folositã de George Orwell drept model pentru sediul Ministerului Adevãrului) se
gãseau ziare ºi reviste în toate limbile din zona
noastrã. Sâmburele tare erau sovietologii, aºaziºii „Kremlin Watchers”, care în timpul Rãzboiului Rece constituiserã un nucleu puternic de
experþi în probleme sovietice, autori de cãrþi ºi
studii influente, consultanþi ai Foreign Office ºi
ai BBC. Se studia însã ºi sârbocroata (ºefa de
catedrã din perioada trãitã de mine acolo era
specialistã în aceastã limbã), maghiara, ceha,
bulgara (am împãrþit cabinetul cu jovialul lector
bulgar), poloneza, limbile baltice (unica per-
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sau Statele Unite, din motive rãmase pentru mine, ºi azi, necunoscute. Beneficiasem, e adevãrat, la început de drum, de o ºedere de un an la
Chapel Hill, în North Carolina, cu o bursã ACLS
(American Council of Learned Societies), câºtigatã individual, pe care am putut s-o onorez
numai dupã niºte lupte surde cu autoritãþile, victoria mea fiind oricum, parþialã, de vreme ce
soþiei mele nu i s-a permis sã mã însoþeascã. Mai
fusesem de douã ori în Regatul Unit, pe termene
scurte. Pentru un lectorat, însã, n-am primit niciodatã dezlegarea. Pe tot parcursul anilor 1970 ºi
1980 mi-am întocmit dosare, ori de câte ori se
lansa „concursul“, trecând de câteva ori prin
felurite forme de pregãtire, inclusiv cursuri de
îndoctrinare la „ªcoala de Partid“. Inevitabil,
dosarul se împotmolea undeva. Încercãrile mele
timide de a afla de ce nu dãdeau nici un rezultat,
în afarã, poate, de supãrãrile potentaþilor vremii.
Astfel, vulcanicul rector al UBB dintr-o anume
perioadã, profesorul Ion Vlad, s-a mâniat cumplit când mi-am arãtat scepticismul faþã de asigurãrile sale cã autoritãþile locale îmi dãduserã
toate aprobãrile. Cu altã ocazie, Secretarul cu
Propaganda al Comitetului Judeþean, profesorul
Aurel Negucioiu, mi-a þinut un discurs sanctimonios despre îndatoririle cetãþeanului faþã de
patria socialistã, pe care, pare-se, nu le respectam nici în spirit, nici în literã. (El avea sã se
dovedeascã un adevãrat domn, cu verticalitate,
în vara lui 1989, când mi-a þinut partea într-un
conflict neaºteptat ºi absurd cu Securitatea, declanºat de tematica unei lucrãri de diplomã).
Oricum, s-au scurs aproape douã decenii, în care
interval i-am vãzut plecând la lectorate pe
aproape toþi colegii de la catedrã, în timp ce
încercãrile mele de a le urma exemplul s-au
ciocnit de un zid inexpugnabil.
Evenimentele din decembrie 1989 au rãsturnat oarecum perspectiva. Mi-am zis cã a venit
momentul sã mai fac o încercare. Decanul „revoluþionar“ Liviu Petrescu, un om deosebit de
exigent ºi de corect, m-a încurajat sã depun o
nouã cerere. Am optat pentru lectoratul de la
SSEES (School of Slavonic and East European
Studies) de pe lângã University of London. Din
mai multe motive. În primul rând, studiile de
limbã ºi civilizaþie românã de acolo erau conduse de profesorul Dennis Deletant, eminent
românist (afirmat mai mult în domeniul istoriei
contemporane a României, cum dovedesc ºi studiile publicate de el în ultimii ani), cu care eram
prieten bun încã din timpul studenþiei sale. În al
doilea rând, pe la acest lectorat se perindaserã,
cu folos, reprezentanþi de seamã ai anglisticii
româneºti: profesorii Adrian Nicolescu ºi Dan
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soanã de care m-am apropiat cât de cât a fost
lectoriþa de estonã, Ulle Türk), germana (din
cauza RDG), ba chiar ºi finlandeza (directorul
ªcolii era profesor de finlandezã). Româna era
fie a doua specializare (mai ales în combinaþie
cu italiana) sau limba a treia (utilã romaniºtilor
ºi istoricilor). Programul meu de predare era
relativ comod: de douã ori pe sãptãmânã aveam
ore cu studenþii începãtori, în numãr de patru, cu
care petreceam douã perioade de câte ºase ore;
tot bisãptãmânal predam seara unor masteranzi,
în special istorici; o dimineaþã era rezervatã conversaþiilor cu unicul student avansat, din anul IV
italianã-românã, care peste doi ani avea sã ajungã funcþionar la Bruxelles. În plus, voluntar, le
instruiam dupã-amiaza, tot bisãptãmânal, pe douã funcþionare de la Amnesty International.
Orele se þineau la mansarda unei clãdiri victoriene din Russell Square, în plin Bloomsbury
(cartierul literar-intelectual al Londrei), la câþiva paºi de British Museum ºi de British Library.
Semestrele erau scurte, vacanþele lungi. Manualul de bazã era alcãtuit de Dennis Deletant,
apãrut la Editura Routlege. Ca supliment, eu am
introdus manualul pentru studenþi strãini coordonat de Brâncuºi ºi folosit în România la anul
pregãtitor, care, cu tot conþinutul perimat ideologic al textelor, conþinea exerciþii bogate ºi
foarte logic concepute, precum ºi explicaþii gramaticale sistematizate. Rezultatele au fost pe
mãsurã: încã dupã primul an, toþi studenþii mei,
inclusiv rebelul scoþian Kevin, stãpâneau limba
românã satisfãcãtor. Cea mai bunã era însã, paradoxal, o japonezã, Iurié, care învãþa în paralel
ºi bulgara. Ce s-o fi ales de fata aceea poliglotã?
Mulþi dintre studenþi, dacã nu s-au lãsat înghiþiþi
de marile companii sau de sistemul birocratic
european, ºi-au continuat studiile de românisticã, obþinând rezultate meritorii, în special în
sfera istoriei.
Sãptãmânal fãceam, cu British Rail, naveta la Cambridge, unde, cu ajutorul profesorului Martin Maiden (acum la Oxford), romanist
de renume, se constituiserã douã grupe de ama-
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tori de limba românã. Cursurile erau frecventate
de studenþi de la toate colegiile ºi organizate de
un „Department of Other Languages”! Plãcute
erau serile de dinaintea reîntoarcerii la Londra,
petrecute la un ceai în faþa ºemineului din colegiul îngrozitor de rece al lui Martin, sau la „high
table” la acelaºi colegiu. Se înþelege de la sine cã
profesorul Maiden insista sã vorbim în exclusivitate româneºte.
Rãmânea deci, suficient timp - un avantaj
pe care am omis sã-l enumãr - pentru alte preocupãri, profesionale sau chiar turistice. Cei doi
ani petrecuþi la Londra mi-au dat posibilitatea sã
traduc în englezã cartea lui Adrian Marino Biografia ideii de literaturã (primul volum), apãrutã la SUNNY Press, New York, în 1996. În
aceeaºi perioadã am tradus pentru „Univers”
romanul lui Dorothy Sayers Cele cinci piste
false. Pot afirma cã datoritã sejurului londonez
am reuºit sã-mi consolidez reputaþia de traducãtor, ceea ce a fost un real avantaj mai târziu.
Am citit enorm în domeniul romanului britanic
contemporan (surse primare ºi secundare), dar ºi
despre premodernism ºi modernism în literatura
englezã, sferã în care se înscriau preocupãrile
mele didactice de acasã. Cea mai interesantã a
fost însã viaþa londonezã: camerele închiriate în
zone ca Finsbury Park, unde aveai impresia cã te
afli pe subcontinentul indian, ori Edgware Road,
cartier intens arabizat; strãzile bãtute metodic cu
pasul; metroul cu poezia lui tehnologicã; micile
excursii de week-end; hostelul Belsize Park
Gardens (în zona posh a oraºului); Hampstead
Heath ºi Primrose Hill; Baker Street ºi Regent’s
Park; puburile, cafenelele nu prea grozave în
care citeam The Sunday Times; Channel Four ºi
BBC Radio Four; piaþa din Camden ºi cea din
Shepherd’s Bush; marile magazine; cinematografele pline de tentaþii; bibliotecile de cartier.
Una dintre învãþãturile cu care rãmâi dupã
un lectorat este cã el este în egalã mãsurã folositor studenþilor ºi profesorului. Din punct de
vedere strict profesional.
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George Achim,
poetul care le dã lecþii vienezilor
Anca GOJA
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filologie romanicã, cum a fost întotdeauna. Limbã românã se predã la Viena de pe vremea lui
Wilhelm Meyer Lubke, celebrul romanist, asta
însemnând sîrºitul secolului XIX, începutul secolului XX. Dupã care, cu sincope, studiul limbii române a fost permanent integrat în contextul celorlalte limbi romanice. Într-o vreme a
predat celebrul profesor Alexandru Niculescu,
Therese Kirschbaum, care a fost o bunã traducãtoare de limbã românã, traducãtoarea lui Paul
Goma în limba germanã, între timp s-a format o
bunã echipã germanã de romaniºti foarte buni
care, printre altele, au cunoºtinþe mai mult sau
mai puþin complete ºi de limbã românã. Deci e
un loc bine statornicit al limbii române printre
celelalte limbi romanice”, detaliazã George
Achim contextul academic în care s-a integrat.
Cei care profitã de pe urma cunoºtinþelor acestui
solid corp profesoral sunt studenþii, fie ei sosiþi
din Austria sau Bavaria, fie italieni din Tirol, fie
croaþi sau cehi. Existã ºi câþiva studenþi de origine românã, însã stabiliþi în Austria ºi educaþi
acolo. „În bunã mãsurã, profilul studenþilor e
acelaºi ºi aici ºi acolo. Poate existã o mai mare
determinare a studenþilor occidentali, o focalizare mai atentã asupra domeniului ºi o urmãrire a obiectivelor mai perseverentã faþã de
Integrat într-un corp profesoral
studenþii români, care mi se pare cã se împrãºtie
în prea multe direcþii. Dar preocupãrile, modul
de elitã
de abordare, psihologia studenþilor sunt cvaNãscut în 1960 în ªomcuta Mare, George
sisimilare”, este de pãrere profesorul Achim.
Achim ºi-a fãcut studiile la Cluj ºi Bucureºti,
Searã româneascã la Viena
absolvind Facultatea de Litere, specializarea
Românã-Spaniolã, în 1983. A fost ºi redactor al
Pe lângã activitatea la catedrã, acesta îºi
celebrei reviste Echinox. În 2001 a obþinut titlul face timp ºi pentru scris. Membru al Uniunii
de doctor în filologie la Bucureºti, cu teza Uto- Scriitorilor, George Achim este autorul a ºase
pie ºi distopie în cultura românã. A studiat po- cãrþi de poezie, criticã literarã ºi eseu, precum ºi
liticile culturale ale Consiliului Europei printr-o al unei traduceri din limba englezã (România
bursã obþinutã în 1993, a lucrat în presa bu- sub jugul sovietic, de Reuben Markham, Editura
cureºteanã, a fost chiar senator PNÞCD în pe- Fundaþiei Academia Civicã, Bucureºti, 1996).
rioada 1996-2000. Este profesor universitar De curând i-a apãrut cea de-a doua carte de
doctor la Universitatea de Nord, unde predã poezie, intitulatã Dulceþuri din fructe târzii de
literaturã contemporanã, iar din 2008, profesor pãdure, apãrutã la Editura Brumar. Ea a fost
invitat la Universitatea din Viena. „Predau lim- lansatã ºi la târgul de carte Bookfest, de la Buba românã în contextul celorlalte limbi roma- cureºti, pe 12 iunie, dar ºi la Viena, în data de 18
nice, pentru cã acolo este un centru puternic de iunie. În acea zi, la La petite galerie, Primãria
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niversitarul maramureºean dr. George ACHIM este singurul cadru didactic român de la Institutul de
Romanisticã din Viena, unde de doi ani predã
lingvistica romanicã ºi literatura românã. De
puþinã vreme a venit în vacanþã în Maramureº,
însã nu înainte de a-ºi lansa, la Bucureºti ºi apoi
la Viena, cea mai recentã carte de poezii, Dulceþuri din fructe târzii de pãdure, în care creeazã
identitatea liricã a unei „provincii subiective”,
denumitã Marmaþia, prin zugrãvirea unei galerii
de portrete surprinzãtoare.
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sectorului 18 din Viena a organizat o searã româneascã, în cadrul cãreia, pe lângã lansarea
cãrþii pomenite, a avut loc ºi vernisajul unei
expoziþii a pictoriþei Angela Roman Popescu,
din Cluj-Napoca. Volumul, care conþine ºi cinci
traduceri germane realizate de poetul ºi profesorul Hans Dama, originar din România ºi
trãitor la Viena, a fost prezentat de prof. univ. dr.
Ion Pop, cel care a scris ºi prefaþa cãrþii. Tot el a
vorbit ºi despre pictura Angelei Popescu. La
eveniment au participat numeroºi intelectuali
vienezi ºi oaspeþi români, printre care: academicianul Eugen Simion, academicianul Ion
Aurel Pop, poetul Adrian Popescu, profesori
vienezi, reprezentanþi diplomatici.
„O poezie-memento despre o altã
manierã de a te poziþiona în lume”
Dulceþuri din fructe târzii de pãdure este a
doua carte de poeme semnatã de George Achim,
dupã volumul Dinspre ieri spre nicãieri, apãrut
la Editura Dacia în 1995, o carte bine primitã de
criticã. „Am avut, în acest rãstimp, alte preocupãri - am scris criticã, eseu - care m-au îndepãrtat de poezie. Se adaugã ºi o anume autoexigenþã, drept care am amânat apariþia acestei
cãrþi pânã când am fost convins cã are un profil
bine diferenþiat ºi stabilit ºi cã lumea ei interioarã e foarte bine articulatã”, mãrturiseºte po-

etul. Volumul, ilustrat de tânãrul grafician sãtmãrean Valer Sasu, are douã cicluri. Cel dintâi,
intitulat „Minunile vin înainte de înserare”, exprimã „o stare de frenezie liricã, de proiecþii ale
unor ipostaze erotice, de confesiune, de meditaþie existenþialã”, dupã cum rezumã autorul
versurilor, care spune, însã, cã cel de-al doilea
ciclu, „Marmaþia”, a constituit, pentru el, provocarea. „Marmaþia” este resuscitarea liricã a
unei provincii subiective ardeleano-bãnãþene, o
lume interioarã de nostalgie, de retrospectivã ºi,
în ultimã instanþã, de arhetipuri. Cred cã cei care
vor citi aceste versuri vor descoperi o anumitã
nuanþã ezotericã ºi miticã în aceste poeme, ca ºi
propriile mele reverii, trãiri sau spaime în faþa
lumii ºi a existenþei. Cititorii se vor întâlni cu o
galerie de portrete de oameni bãtrâni, „ciudaþi”,
cu trãiri uneori stranii, cu o sensibilitate particularã, prin care relaþioneazã cu universul
într-un alt fel decât noi, modernii: mai firesc,
mai simplu, mai natural. E, de fapt, atitudinea
autorului în faþa lumii sale, care se îndepãrteazã
din ce în ce mai mult de modelul natural, firesc,
al relaþiei coerente dintre om ºi cosmos. E o
poezie-memento despre o altã manierã de a te
poziþiona în lume”, mãrturiseºte George Achim.
(Graiul Maramureºului, iulie 2010)
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Universitatea din Viena, fondatã în 1365, este cea mai veche
universitate germanã
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Predarea limbii române la Praga
- tradiþie ºi actualitate
Conf. univ. dr. Victoria MOLDOVAN
Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca
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cinderii la Blaj era acela de a-l cunoaºte pe
Timotei Cipariu. Chiar dacã întâlnirea propusã
nu a fost la înãlþimea speranþelor - Cipariu era la
acea datã destul de bãtrân, dar nu atât bãtrâneþea, cât mai ales surzenia sa a fãcut imposibilã
comunicarea - se pare cã întâlnirile prielnice

Conf. univ. dr. Victoria MOLDOVAN

continuau sã-i iasã în cale lui Jarník; acum, în
persoana canonicului Ioan Micu Moldovan,
care se ocupa de celebra bibliotecã a latinistului
blãjean. Întâlnirea s-a dovedit a fi una deosebitã
ºi fructuoasã, întrucât materialul folcloric cules
de seminariºtii blãjeni ºi oferit lui Jarník de I. M.
Moldovan stã la baza viitorului volum Doine ºi
strigãturi din Ardeal, date la ivealã de dr. Ioan
Urban Jarník ºi Andrei Bârseanu, Editura Academia Românã, Bucureºti 1885, însoþit de un
Glossaire des chansons roumaines de Transylvanie redactat de Jarník. De alfel, lucrarea, reeditatã într-o ediþie popularã în 1895, le-a adus
autorilor cel puþin consacrarea, dacã nu chiar
celebritatea.
Întors la Viena, J. U. Jarník ºi-a suþinut
conferinþa de abilitare pentru obþinerea docenþei

Informaþia este datã de QS World University Rankings, 2010.
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na dintre cele mai vechi universitãþi europene, prima de peste
Alpi, cum le place cehilor sã spunã,
este Universitatea Carolinã din Praga sau Univerzita Karlova v Praze. Ea a fost fondatã în
1348 de regele Carol al IV-lea, iar acum, la
venerabila vârstã de 661 de ani, ocupã un loc
onorabil, locul 267, în rândul celor mai renumite
universitãþi ale lumii1.
Nici relaþia Universitãþii Caroline cu limba românã nu e una nouã, dimpotrivã, ea a fost
cea de-a cincea instituþie europeanã de învãþãmânt superior (dupã cele din Petrograd, Torino, Budapesta ºi Viena) care, în 1882, a inclus
în programã, alãturi de celelalte limbi romanice,
ºi limba românã. Evenimentul se poate circumscrie contextului istorico-politic, întrucât în graniþele Imperiului se vorbea ºi româneºte, dar
suntem convinºi cã el a fost generat de o iniþiativã personalã ºi s-a datorat, în exclusivitate,
unui renumit romanist ºi românist, prieten deosebit al poporului român ºi promotor al limbii ºi
culturii noastre, praghezului Jan Urban Jarník.
Viitorul profesor ºi-a fãcut studiile universitare la Viena, între 1870-1874, cu renumitul romanist Adolf Mussafia ºi cu slavistul Fr.
Miklosich, iar specializarea ºi-a fãcut-o la Paris,
în 1875, cu nu mai puþin celebrii G. Paris, P.
Meyer sau A. Darmersteter. La 34 de ani era
numit profesor la Universitatea cehã din Praga,
unde a pus bazele catedrei de filologie romanicã, în cadrul cãreia româna îºi gãsise locul
chiar de la început.
Înainte însã de acest moment important
atât pentru cariera sa, cât ºi pentru promovarea
românei, J.U. Jarník fãcuse cunoºtinþã cu realitatea româneascã. Dupã anul petrecut la Paris,
anul urmãtor, în 1876, Jarník a întreprins o cãlãtorie în Ardeal. Aceasta l-a pus în contact cu
poporul român ºi producþiile sale literare, dar
nici relaþiile de prietenie stabilite cu acea ocazie
nu pot fi trecute cu vederea, unele dovedindu-se
deosebit de durabile. Principalul scop al des-
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cu o temã referitoare la importanþa limbii române pentru studiul celorlalte limbi romanice.
În anul 1879 a fãcut o nouã cãlãtorie, mai lungã,
dar de data aceasta nu numai în zona româneascã a imperiului, ci mai ales în România
proaspãt independentã, bun prilej pentru Jarník
de a intra în contact direct cu tot ce avea cultura
româneascã mai reprezentativ. Momentul se dovedea din nou propice strãinului care avea sã-i
cunoascã pe Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri,
B. P. Hasdeu, M. Eminescu, I. L. Caragiale, I.
Slavici, Al. Odobescu, J. Negruzzi, P. Ispirescu
ºi lista ar trebui sã continue cu aproape toate
numele importante pentru cultura românã. Regretul, exprimat undeva de cãtre Jarník, de a nu
fi vizitat cu acea ocazie ºi Iaºiul, se leagã de
pierderea unui bun prilej de a-l întâlni pe Ion Creangã, singurul dintre
clasici pe care nu l-a cunoscut personal. Pe de altã parte, vizita a pus
bazele unei colaborãri îndelungate
cu o instituþie proaspãt înfiinþatã,
Academia Românã, care l-a primit
în rândul membrilor sãi corespondenþi, iniþiind, în acelaºi timp,
publicarea Doinelor. În urma cãlãtoriei, ca urmare fireascã a ei, cât
timp a mai funcþionat la universitatea vienezã, deseori ºi-a þinut conferinþele în românã. Dupã trei ani de
la ultima cãlãtorie în România, în
1882, J.U. Jarník, numit profesor la
Catedra de romanisticã de la Universitatea Carolinã din Praga, va
continua relaþia specialã cu limba ºi
cultura românã, dar, de acum, la nivel instituþional, prin includerea limbii române
între celelalte limbi romanice studiate.
Legãturile sale cu România au fost permanente, în diversele ipostaze acoperite prin
activitatea desfãºuratã pe parcursul a mai bine
de patru decenii. Astfel, în calitate de folclorist
s-a remarcat prin dezbaterea unor probleme teoretice ale folcloristicii, prin sugestii pentru diferite tipuri de lucrãri ºi instrumente de lucru nesesare domeniului ºi mai cu seamã prin sistemul
de clasificare folosit în Doine, menþionat în Dicþionarul folcloriºtilor1 ca „una din cele mai
interesante clasificãri din istoria editãrii liricii
populare româneºti”.
În calitate de lingvist, J. U. Jarník a avut
realizãri notabile în domeniul lexicului: a acceptat sã colaboreze la strângerea materialului
1
2

pentru dicþionarul iniþiat de Academie, în perioada Philippide; a lucrat la indicele dicþionarelor lui Fr. Diez ºi Cihak; a realizat glosarul Doinelor. Amãnunte despre interesul ºi pasiunea
pentru lexicul limbii române oferã autorul însuºi
într-o scrisoare adresatã lui A.P. Bãnuþ: „Chiar de
la început mã simþeam atras de farmecul nespus
al limbii poporului român cu tot amestecul cuvintelor de obârºie strãinã, ba mi se pare, ºi n-am
pregetat s-o spun aievea, cã tocmai împrejurãrii
acesteia limba românã datoreºte vlaga ºi varietatea sa cea din cale afarã de mare. Dumneata vei
fi auzit ºi citit cum cã la niºte popoare din cele
mai mari se preþuieºte foarte mult amestecul de
sânge, ce avuse loc între douã neamuri cu totul
deosebite. Nu s-ar putea crede cã ºi limbilor le

prieºte cât se poate de bine un cutare amestec,
aducându-i aceastã bogãþie ºi varietate ce am
aflat-o în limba românã”2.
Ca publicist, J. U. Jarník are un numãr
impresionant de articole în cele mai diferite publicaþii româneºti. A fost colaborator permanent
al tuturor ziarelor româneºti din Ardeal ºi Bucovina încã înainte de marea unire. Gazeta Transilvaniei din Braºov, Tribuna de la Sibiu, Familia
de la Oradea, Românul de la Arad, Glasul Bucovinei de la Cernãuþi ºi multe altele au publicat
articolele sale, dintre care unele fãceau serviciul
de informare ºi familiarizare a publicului românesc cu noutãþile pragheze; aº da un singur exemplu, toate aceste reviste au reflectat desfãºurarea
expoziþiei din 1891 de la Praga, vizitatã ºi de un
grup de români ardeleni. Dar, ar fi cel puþin inexact sã credem cã doar aceste reviste au beneficiat

Datcu, Iordan, Stroescu, S.C., Dicþionarul folcloriºtilor. Folclor literar românesc, Bucureºti, 1979.
I. U. Jarník, Corespondenþã, I, 1980, p.22.

În saloanele Ambasadei României la Praga la
21 februarie 2011: Doamna Daniela GÎTMAN,
ambasadorul României la Praga, felicitându-l
pe profesorul Jiøi Felix (foto stânga);
Doamna Libuše Valentová, omagiindu-l pe
sãrbãtorit (foto dreapta)

tenþa. Însã, pentru a avea o imagine completã a
personalitãþii sale, pe lângã ipostazele specialistului ºi cea a cetãþeanului responsabil, trebuie
relevatã excepþionala calitate umanã a lui J. U.
Jarník; aceasta se contureazã urmãrind, deopotrivã, relaþiile lui cu personalitãþi culturale remarcabile ºi implicarea sa în acþiuni concrete
dedicate oamenilor simpli, întâlniþi în condiþiile
rãzboiului în Praga. Multe dintre scrisorile adresate, mai tîrziu, bãtrînului profesor de cãtre
foºtii rãniþi sunt grãitoare, dezvãluind caracterul
ºi sufletul sãu deosebit.
În condiþiile unei activitãþi variate ºi in-

tense, vizitele sale în þarã au fost mai rare, dar la
evenimente importante a luat parte ca invitat de
onoare. În aceastã calitate îl întâlnim, în 1911, la
manifestãrile prilejuite de a 50-a aniversare a
Universitãþii din Iaºi ºi la cele ale ASTREI. În
1919, în ultima sa vizitã - desfãºuratã în condiþii
istorice schimbate, în climatul de speranþã renãscutã de dupã Primul Rãzboi Mondial - a fost
însoþit de fiul sãu Hertvik, tot romanist, activând
la Brno. ªi de aceastã datã s-a bucurat de toate
onorurile cuvenite unui bun prieten, iar Academia Românã l-a primit în rândul membrilor sãi
de onoare cu motivarea „pentru serviciile aduse
limbii române ºi pentru dragostea neclintitã faþã de neamul românesc”. Din cauza vârstei înaintate ºi mai ales a sãnãtãþii ºubrezite deja, n-a
mai putut onora invitaþia lui Sextil
Puºcariu de a participa la un alt
eveniment remarcabil ºi îndelung
aºteptat de cultura românã, la inaugurarea în 1920 a Universitãþii din
Cluj.
Astfel, închizând cercul, vom
observa cã anul 1882 inaugura la
Praga un eveniment care a devenit
tradiþie prin eforturile de peste patru
decenii ale profesorului Jarník, eforturi rodnice în mai multe direcþii.
Este vorba, în primul rând, de studierea ºi promovarea românei la nivel universitar, dar ºi de fructificarea
altor ocazii ivite în condiþiile prielnice colaborãrii dintre þãrile noastre,
create dupã Primul Rãzboi Mondial.
La recomandarea profesorului
Jarník, începând cu 1919, sarcina
predãrii limbii române la Facultatea de Litere a
Universitãþii Caroline ºi ulterior la Academia
Comercialã din Praga i-a revenit aromânului
Gheorghe Staca, fost student al secþiilor de romanisticã ºi germanisticã ale universitãþii pragheze. În cuprinsul Cehoslovaciei, româna era
predatã ºi în alte centre universitare, de exemplu, la Brno o preda chiar fiul profesorului,
Hertvik Jarník, care deprinsese pasiunea pentru
limba românã încã din familie. La Bratislava,
imediat dupã înfiinþarea Universitãþii Komensky (1921), limba românã va fi prima limbã
romanicã studiatã, iniþial în regim facultativ.
Românistica slovacã este indisolubil legatã,
pentru mulþi ani, de numele Indrei HuškováFlajšhansová (1898-1980), absolventã a secþiei
de romanisticã a universitãþii din Praga, urmatã
de o specializare la Universitatea din Bucureºti.
La aceste câteva nume menþionate, formate în
climatul instaurat de Jarník, care ºi-au desfã-
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de aportul sãu, el fiind prezent în paginile prestigioaselor Convorbiri literare, Ion Creangã, Fãt
Frumos etc.
Ca dascãl, J. U. Jarník a promovat limba ºi
cultura noastrã în prestigioasa universitate
praghezã, contribuind direct sau indirect la promovarea ei ºi în alte centre culturale cehe sau
slovace. La acestea se adaugã ºi trebuie semnalat demersul fãcut de Jarník, în calitate de
traducãtor, pentru cunoaºterea literaturii cehe în
România; dintre traducerile efectuate, cea mai
dragã fiindu-i Bunica de B. Nemcová. Dorinþa
sa de a crea punþi trainice între cele douã culturi,
pe care le servea cu credinþã, s-a concretizat în
1919, prin punerea bazelor Societãþii ceho-române la Praga, care ºi-a prelungit mult exis-
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ºurat o bunã parte a activitãþii în perioda interbelicã, ar trebui adãugat ºi numele lui Antonín
Køeèan (1887-1972). În 1912 el semna traducerea în limba cehã a nuvelei O fãclie de Paºti a
lui I. L. Caragiale, apoi a predat limba românã la
un liceu comercial din Praga, iar dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial a predat-o la Universitatea Carolinã.
Schimbãrile politice de dupã Al Doilea
Rãzboi Mondial, care ne-au plasat de aceeaºi
parte a „cortinei”, au permis, nu numai continuarea tradiþiei, ci ºi intensificarea legãturilor
dintre România ºi Cehoslovacia. Ca urmare, în
contextul nou creat, în anul universitar 19501951, la Facultatea de Litere a Universitãþii Caroline, în cadrul Catedrei de romanisticã a fost
înfiinþatã Secþia de limbã ºi literaturã românã.
Conducerea secþiei a fost încredinþatã, pentru
câteva decenii, unei personalitãþi de seamã, deopotrivã bunã cunoscãtoare a literaturii române
ºi, întocmai precum înaintaºul sãu, devotatã prietenã a poporului român: Marie Kavková
(1921-2000). Din fericire ºi spre onoarea
noastrã, serviciile pe care le-a fãcut limbii ºi
culturii române, i-au fost recunoscute ºi rãsplãtite prin decernarea titlului de profesor honoris causa al Universitãþii din Bucureºti în anul
1994. Într-o perioadã nu totdeauna fastã, la secþia de limbã ºi literaturã românã a Universitãþii
Caroline s-au format mai multe generaþii de româniºti, specialiºti reputaþi în lingvistica românã, cum este profesorul dr. Jiøi Felix sau nume
sonore în cercetarea ºi predarea literaturii române, ca dr. Libuse Valentová sau dr. Libusa
Vajdova, traducãtori ºi interpreþi reputaþi ca dr. Jiøí
Našinec, dr. Jitka Lukesova sau Lydie Cerna1.
Pentru o justã înþelegere a mersului istoriei, deci ºi a relaþiilor culturale, trebuie menþionat faptul cã în anii 80 ai secolului trecut, din
motive ce þineau de regimul politic din România, secþia de limba ºi literatura românã nu mai
era interesantã pentru studenþi. Contactele directe, vizitele ºi schimbul de studenþi nu mai
funcþionau, iar lectorul de limba românã, nefiind
selecþionat pe criterii de competenþã, nu contribuia la atractivitatea secþiei. În atari condiþii,
româna a rezistat în virtutea tradiþiei, poate ºi a
ipocritei „prietenii” socialiste, dar mai ales datoritã eforturilor fãcute de entuziaºtii profesori
cehi dedicaþi specialitãþii lor.
Cea mai recentã schimbare politicã, cea
din 1989, suflul nou ce strãbãtea estul Europei, a
dat „oxigenul” necesar continuãrii drumului tra1

sat de Jarník. Ea a adus o uºoarã revigorare a
interesului pentru limba românã, justificat
dintr-o perspectivã mai pragmaticã, legatã de
schimburile economice. Deschiderea politicã oferea studenþilor ºi profesorilor libertatea de
miºcare, schimburi, vizite, proiecte. Dupã 1989,
prin activitatea lor, lectorii de limba românã
care au contribuit/contribuie ºi au susþinut/susþin demersurile didactice, ºtiinþifice ºi culturale
ale titularilor catedrei au fost: conf. dr. Teodora
Alexandru, Universitatea din Bucureºti; conf.
dr. Gheorghe Bîrlea, Universitatea din Târgoviºte; conf. dr. Victoria Moldovan, Universitatea Babeº-Bolyai; lect. dr. Elena Platon,
Universitatea Babeº-Bolyai; lect. dr. Eugenia
Bojoga, Universitatea Babeº-Bolyai; asist. dr.
Andra Bruciu, Universitatea Babeº-Bolyai, iar
din anul universitar 2009-2010, lectorul român
este lect. dr. Olivia Eleonora Bãlãnescu, Universitatea din Craiova.
Perioada 1996-2000, în care am îndeplinit
funcþia de lector de limba românã la Universitatea Carolinã, a fost una beneficã promovãrii
limbii ºi culturii noastre ºi, într-o bunã mãsurã,
schimbãrii imaginii þãrii. Hotãrârea României,
luatã prin alegerile din noiembrie 1996, de a
face o cotiturã politicã, a avut consecinþe vizibile în mediul academic ceh: preºedintelui Emil
Constantinescu i s-a decernat chiar în primãvara
lui 2007 titlul de Doctor Honoris Causa al Universitãþii Caroline, iar acordul dintre ministerele
educaþiei din cele douã þãri, rãmas de o bunã
vreme neînnoit, a fost semnat rapid sub mandatul ministrului Andrei Marga. Aceste semnale
erau evident bine receptate de conducerea universitãþii, a secþiei ºi, nu în ultimul rând, de
beneficiarii acesteia, de studenþii cehi, al cãror
interes crescut pentru limba românã s-a manifestat la examenul de admitere din iunie, când
numãrul candidaþilor a fost dublu faþã de numãrul de locuri consacrat, maximum 10 -12.
Pe parcursul celor 4 ani petrecuþi la universitatea praghezã, am colaborat excelent cu
titularii catedrei, specialistul în lingvisticã domnul profesor dr. Jiøi Felix, respectiv în literaturã,
doamna profesoarã dr. Libuše Valentová, achitându-mã de obligaþiile didactice stabilite prin
planurile de învãþãmânt ale instituþiei. Conform
lor, în atribuþiile lectorului intrau susþinerea
cursurilor practice ºi a orelor de conversaþie în
limba românã pentru studenþii secþiei, precum ºi
a cursurilor facultative de limba românã pentru
studenþii de la romanisticã ºi de la alte facultãþi

Pentru detalii legate de activitatea actualilor promotori ai românisticii din Praga cf.E. Platon, Studiile româneºti
la Universitatea Carolinã din Praga.

vistei Lingua. Language & Culture, editatã de
Centrul Lingua al UBB. Domnul dr. Jiøi Našinec, titularul specialist în lingvisticã de la Praga, nici nu mai trebuie prezentat publicului
nostru, el fiind traducãtorul consacrat al literaturii române în Cehia.
Profesorul Jiøi Felix, retras din activitatea
didacticã academicã, continuã la fel de pasionat
atât predarea limbii române - prin intermediul
Institutului Cultural Român din Praga, cât ºi
cercetarea lingvisticã fundamentalã ºi aplicatã.
Domnia sa face parte din Consiliul ºtiintific al
Institutului de limba românã ca limbã europeanã al UBB, unde îl aºteptãm, în luna iunie a
acestui an, sã susþinã o conferinþã. În calitatea
mea de director al institutului, am avut prilejul ºi
bucuria de a-i transmite direct felicitãrile Almei
Mater clujene - care îi recunoaºte meritele în
promovarea limbii ºi culturii române - cu ocazia
celei de-a 80-a aniversãri, la 21 februarie 2011.
Sãrbãtoarea a fost organizatã la Ambasada Românã de la Praga ºi onoratã de un public numeros format din colegi universitari, prieteni,
foºti studenþi membri ai Asociaþiei Cehia-România, ai corpului diplomatic - printre care ºi un
fost ambasador al Cehiei la Bucureºti, ai ICR.
Bibliografie:
1. Datcu, Iordan, Stroescu, S.C., Dicþionarul folcloriºtilor. Folclor literar românesc,
Editura ªtiinþa ºi Enciclopedia, Bucureºti, 1979.
Prefaþã de Ovidiu Bârlea.
2. Jarnik, Jan Urban, Corespondenþã, vol.
I, Ediþie îngrijitã ºi studiu introductiv de Traian
Ionescu-Niºcov, Bucureºti, Editura Minerva,
1980, p.22.
3. Moldovan, Victoria, Universitarii ºi societatea civilã: tradiþie ºi continuitate la Universitatea din Praga, în volumul „Reuniunea
Internaþionalã Cultura românã în lumea contemporanã, Braºov, 31 mai - 5 iunie 1998”,
Bucureºti, Fundaþia Culturalã Românã, 1999, p.
144 - 147.
4. Moldovan, Victoria, Primul românist
ceh: Jan Urban Jarník, 150 de ani de la naºtere,
StUBB, Ephemerides, anul XLIII, nr. 1, p. 53-56.
5. Platon, Elena, Studiile româneºti la Universitatea Carolinã din Praga în „Studiile româneºti în lume în 2008. Romanian Studies
around The World in 2008”, coordonator, Marina Cap-Bun, Bucureºti, Editura universitarã,
2009, p.134-144.
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sau chiar de la alte universitãþi europene (Germania, Spania), care se aflau la Praga în diferite
programe, dar ºi evaluarea activitãþii acestora.
Dovada concretã a colaborãrii despre care am
amintit o constituie volumul redactat în colaborare cu profesorul Jiøi Felix: Zdokonalujme se
v rumunštinì / Sã ne perfecþionãm româna, Praga, 2001, apãrut sub egida Asociaþiei CehiaRomânia, organizaþie dinamicã susþinutã prin
munca, entuziasmul ºi dragostea pentru România – liantul puternic ce adunã peste 120 de
membri – a unui grup în fruntea cãruia regãsim
aceleaºi persoane: doamna Libuše Valentová ºi
domnul Jiøi Felix.
Ca un fapt mai deosebit pentru perioada
praghezã, menþionez implicarea mea în demararea proiectului CEEPUS iniþiat de Universitatea Babeº-Bolyai pe tema limbii române, în
susþinerea ºi continuarea lui prin cooptarea altor
universitãþi din spaþiul slav (Cracovia, Bratislava ºi Liubliana). Proiectul a permis unui mare
numãr de studenþi din universitãþile menþionate
sã beneficieze de stagii de pregãtire la Departamentul de limbã, culturã ºi civilizaþie româneascã al Facultãþii de Litere de la Universitatea Babeº-Bolyai, iar studenþilor clujeni sã
se instruiascã la universitãþile partenere. Beneficiari ai proiectului au fost ºi cadrele didactice,
care au efectuat stagii de specializare, de cercetare în instituþiile din reþeaua CEEPUS. În
sarcina lectorului de limba românã intrau ºi alte
obligaþii punctuale, cum ar fi sprijinirea ºi îndrumarea bursierilor români care au beneficiat de
stagii de pregãtire la Universitatea din Praga,
participarea sau/ºi facilitarea organizãrii unor
conferinþe pe teme culturale româneºti þinute în
cadrul „Asociaþiei Cehia-România”, a unor serate culturale româneºti, de obicei în incinta
Ambasadei României din Praga, dar ºi popularizarea în rândul publicului românesc sau
strãin, prin intermediul presei de specialitate sau
de informare, a activitãþilor desfãºurate.
Relaþiile de bunã colaborare dintre Universitatea Babeº-Bolyai ºi Universitatea Carolinã, stabilite prin activitatea lectorului de limba
românã dintre 1996-2000, au continuat pânã în
2008 la nivel de lectorat, dar ele continuã sub
alte forme ºi în prezent. Menþionez cã doamna
dr. Libuše Valentová - actuala ºefã a secþiei, o
valoroasã românistã, prezenþã activã ºi în publicistica româneascã – face parte din redacþia re-
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Catedra de limba românã
la Universitatea Humboldt din Berlin
Cãtãlina ENE ONEA
drd. la Humboldt-Universität zu Berlin

L
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a Universitatea Humboldt din Berlin
existã catedrã de românã din anul
1906. Aceasta oferã cursuri de limbã,
literaturã, traducere dar ºi de culturã ºi civilizaþie, astfel cã cei interesaþi nu numai cã pot
învãþa limba, ci îºi pot face ºi o privire de ansamblu despre istoria ºi civilizaþia româneascã.
Din punct de vedere organizaþional, catedra este
formatã în prezent din patru cadre didactice.
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Acestea sunt fie trimise din România cu un contract, fie titulare pe posturi obþinute prin scoatere la concurs de cãtre Universitatea din Berlin.
Am stat de vorbã cu doamna dr. Ioana
Scherf, lector în cadrul catedrei ºi am aflat cã cei
care vin sã ia cursuri de românã au de multe ori o
motivaþie personalã: fie doresc sã îºi îmbogãþeascã repertoriul limbilor de origine romanicã
vorbite ºi considerã cã româna e o limbã interesantã ºi mai rar întâlnitã, fie au fost deja în
România ºi au rãmas încântaþi de þarã, tradiþii ºi
ºi-au fãcut prieteni acolo; existã însã ºi studenþi
care vor sã facã un stagiu de studiu în România
sau sã aplice pentru o bursã ori pentru un parteneriat la universitãþile româneºti ºi pentru asta
au nevoie sã vorbeascã bine limba.
În urmã cu mai mulþi ani se putea alege
româna ca specializare secundarã la un studiu de
bazã, îmi spunea doamna Scherf, dar pentru cã
universitãþile încearcã întotdeauna sã „econo-

miseascã la limbile mici”, acum româna a rãmas
doar ca opþiune de curs integrat într-o specializare diferitã pentru studenþii de la Bachelor
care vor sã înveþe o limbã strãinã mai „exoticã”
sau pentru cei de la Master care fac un studiu în
domeniul romanisticii. De asemenea, se pot adresa catedrei toþi cei care au vreun interes deosebit legat de limba, cultura sau literatura românã. În ultimul timp se poate vorbi chiar
despre un interes sporit în rândul celor care vor
sã înveþe româna, a þinut sã accentueze lector dr.
Ioana Scherf.
De notat ar fi ºi evenimentele ºi acþiunile
fãcute de catedrã în colaborare cu Ambasada
României la Berlin sau cu Institutul Cultural
Român, aºa cum a fost în anul 2006 cel de-al
32-lea Congres de românisticã, ediþie jubiliarã
care a marcat 100 de ani de existenþã a catedrei
de românã la Universitatea Humboldt sau cum
ar fi ºi participarea recentã la „Lunga noapte a
ºtiinþei”, un concept modern al Universitãþii
Humboldt, menit sã dea fiecãrei catedre/specializãri din cadrul universitãþii ºansa de a se
prezenta într-o formã ineditã ºi originalã, pentru
a îºi „face reclamã”.
Pentru viitor se lucreazã la proiecte care sã
implice ºi profesori ºi personalitãþi din spaþiul
carpato-danubiano-pontic sau schimburi de experienþã pentru cursanþi, aºa cum propune deja
ªcoala de limba românã Berlin-Brandenburg,
înfiinþatã în capitala Germaniei în urmã cu trei
ani, la iniþiativa doamnei prof. Scherf. Se încearcã ºi reactualizarea bazei de date cu toþi
foºtii cursanþi, pentru a menþine contactul ºi a
face diverse acþiuni împreunã cu aceºtia. Unii
dintre studenþii care au trecut deja pe la catedra
de românã lucreazã acum ca traducãtori ºi pãstreazã legãtura cu universitatea. Din pãcate nu
existã încã un atestat de limba românã ca limbã
strãinã, aºa cum este cazul limbilor populare, ca
engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola. Ne bucurãm totuºi cã la Berlin încã se
poate învãþa românã ºi sperãm ca pe viitor interesul pentru limba ºi cultura þãrii noastre sã fie
din ce în ce mai mare.
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Lectoratul român de la Tübingen,
R. F. Germania
Despre limba românã, despre Eugen Coºeriu, despre prietenii limbii
române, despre Tübingen cu personalitãþile sale ºi… despre mine

gura printre þãrile pe care visam sã le vizitez,
necum sã îmi desfãºor activitatea didacticã între
nemþi. ªi asta în ciuda originii mele germane
(ºvãbeºti) probabile ºi îndepãrtate.)
Oricum, plecarea mea ca lector în Germania a fost una neaºteptatã ºi precipitatã, fãrã a
fi avut rãgazul necesar sã mã dezmeticesc prea bine
- postul de lector
de limba românã
de la Tübingen devenise liber prin
încheierea mandatului domnului conferenþiar Octavian
ªchian de la Cluj,
iar conducerea Universitãþii BabeºBolyai luase decizia de a trimite la
lectorate în strãinãtate, vãzute ºi ca un fel de
stagii de perfecþionare, cadre didactice mai
tinere. Aºa se face cã la propunerea doamnei
profesor Viorica Pamfil, prodecan al Facultãþii
de Filologie, ºi susþinerea fãrã rezerve a
candidaturii mele pe lângã prof. E. Coºeriu, care
era ºi ºeful corpului de lectori strãini pentru limbi romanice, de cãtre Octavian ªchian, dosarul
meu, deºi întocmit cam la repezealã, a fost
acceptat. Mai adaug faptul, deloc neglijabil, cã
Lectoratul de românã de la Tübingen aparþinea
Clujului, dupã cum cel de germanã de la Cluj
aparþinea Universitãþii din Tübingen. În acest
context, probabil cã a contat mult ºi susþinerea
mea de cãtre dr. Rudolf Windisch, lectorul de
germanã (din Tübingen) la Cluj, unul dintre
foºtii asistenþi preferaþi ai profesorului E.
Coºeriu. În treacãt notez cã R. Windisch, un
foarte bun cunoscãtor al limbii române, cu un
doctorat (la E. Coºeriu) despre genul neutru în

FAMILIA ROMÂNÃ

E

ra în toamna destul de târzie a anului
1973, când, tânãr asistent fiind ºi
doctorand la Catedra de limba românã ºi lingvisticã generalã a Facultãþii de Filologie din Cluj, plecam ca lector de românã în R.
F. Germania, la Universitatea din Tübingen,
universitate bine cunoscutã românilor cu ceva
ºcoalã, nu numai pentru Turnul lui Hölderlin sau
râul Neckar, ci ºi, printre altele - ºi poate în
primul rând - pentru cã pe acolo trecuserã, cu
mult timp înainte, oameni mari ai culturii româneºti precum Ion Barbu ºi Tudor Vianu, iar
de câþiva ani buni îºi desfãºura acolo activitatea
unul dintre cei mai mari lingviºti ai lumii, pãrintele integralismului, profesorul dr. Eugen Coºeriu, român de origine, basarabean din judeþul
Bãlþi. Emoþia sau mai exact amestecul de bucurie profesionalã ºi teama de necunoscut mã
copleºeau: era prima mea ieºire din þarã (ºi încã
tocmai în R. F. Germania, simbolul capitalismului european prosper), aveam privilegiul râvnit de atâta lume de a fi în preajma marelui
savant român, iar experienþa mea de profesor de
românã ca limbã strãinã era modestã ºi uºor
rudimentarã (predasem câteva semestre unor grupe de vietnamezi, libanezi ºi greci, care, dupã anul
pregãtitor, urmau sã studieze în România).
Poate însã cã deasupra tuturor ameninþãrilor era problema depãºirii handicapului comunicativ-lingvistic, cu o perspectivã, cel puþin
pentru primul an, care nu pãrea prea rozã. Cunoºtinþele mele de germanã erau nu modeste ºi
nici mãcar submodeste, ci aproape zero. (În
ºcoala generalã, la liceu ºi în facultate studiasem
franceza ºi, se înþelege, rusa, limbi pe care, prin
frumuseþea lor aparte, pânã în ziua de azi le simt
aproape de sufletul meu, mãcar cã cea de-a doua
s-a rarefiat, aproape pierzându-se în ceaþa timpului trecut. În orice caz, germana era ultima
dintre limbile moderne la care m-aº fi gândit s-o
învãþ vreodatã, dupã cum nici Germania nu fi-
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românã, a ajuns un reputat profesor de filologie
romanicã, a susþinut cursurile fundamentale de
românã la Univ. din Rostock ºi acum câþiva ani i
s-a decernat titlul de doctor honoris causa al
Universitãþii din Cluj-Napoca. Poate cã este
profesorul german care în ultimele patru decenii
a fãcut cel mai mult pentru cunoaºterea limbii ºi
culturii noastre în Germania (ºi nu numai). Pânã
astãzi, Catedra de limba românã ºi lingvisticã
generalã din Cluj-Napoca are legãturi foarte
apropiate cu R. Windisch. (În fiecare semestru
al ultimilor ani, domnia sa vine la Cluj ºi þine
modular cursuri de filologie romanicã în cadrul
masteratului Limba românã în context romanic,
masterat patronat de catedrã.)
În sfârºit, cu 25 de mãrci vest-germane în
buzunar (atâta era permis), am ajuns într-o
noapte friguroasã în gara din Stuttgart, unde,
dupã planul întocmit de R. Windisch, urma sã
fiu aºteptat ºi recuperat de un bun prieten ºi
coleg de generaþie al sãu, tot fost asistent al
profesorului E. Coºeriu, dr. Winfried Busse,
specialist în filologie romanicã ºi lingvisticã generalã. A fost primul neamþ pe care l-am cunoscut personal pe teritoriul Germaniei, un
neamþ tipic - înalt, blond ºi cu ochi albaºtri. Pe
peronul gãrii din Stuttgart am avut primul incident de comunicare, pe care atunci l-am simþit
cu disperare, iar azi îmi pare pitoresc, chiar
hazliu: trenul please, era miezul nopþii, eram
aproape singur pe peron ºi nu mã cãuta nimeni,
cel puþin n-am auzit pe nimeni strigându-mã în
francezã, aºa cum era consemnul. În cele din
urmã, am izolat totuºi numele meu într-o avalanºã de vorbe nemþeºti sacadate ºi l-am identificat pe neamþ, strigând ºi eu în francezã:
— Aici, aici, eu sunt Neamþu, Herr Dr.
Busse! (Dacã cineva ar fi fotografiat întâlnirea
noastrã de noapte, ar fi ieºit o pozã pe cinste: un
neamþ, o matahalã de neamþ, ºi un Neamþu mititel încercând sã se îmbrãþiºeze. Aveam totuºi o
notã comunã: amândoi aveam haine de blanã
Alain Delon.)
Dupã o jumãtate de noapte care a trecut
foarte repede în casa mai înaltului meu coleg de
breaslã, într-un sat cam la mijlocul distanþei
dintre Tübingen ºi Stuttgart, dimineaþa aveam
moralul ridicat în materie de conversaþie în francezã. (Nu mai vorbisem franceza, ca unica limbã
de conversaþie, într-un ritm alert ºi atâta timp, de
multã vreme). Îi pãstrez domnului dr. W. Busse
o vie ºi plãcutã amintire în baza unei prietenii de
decenii. Domnia sa a ajuns destul de repede
profesor universitar la Berlin (Berlinul de Vest).
În treacãt fie spus, în primii ani la Tübingen a
învãþat ºi ceva românã de la mine, elemente
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practice de conversaþie, cã la teorie era doctor.
În casa lui am vãzut Campionatul Mondial de
Fotbal gãzduit de Germania (1974) ºi câºtigat de
echipa de aur a acestei þãri. Poate de la acele seri
plãcute ºi de la oamenii de calitate pe care i-am
cunoscut atunci mi se trage o admiraþie realã
faþã de nemþi pânã astãzi, aº putea chiar spune cã
sunt un pic filogerman. (Nu ºtiu dacã vorbele
frumoase ale lui R. Windisch despre România
sau simpatia pentru mine l-au fãcut ca, împreunã
cu soþia ºi familia Windisch, sã-mi facã o vizitã
neanunþatã, cred cã în vacanþa de Crãciun a lui
1975, în satul soþiei mele, nu departe de Cluj,
într-un decor de iarnã autenticã, la o casã de þarã,
cu brad împodobit în curte).
La ora nouã dimineaþa eram în anticamera
profesorului E. Coºeriu, dat în grija secretarei,
blânda, sfioasa ºi discreta domniºoarã Ott, de un
ataºament rar faþã de ºef, temându-se de el ºi
venerându-l în aceeaºi mãsurã. (Mi-am dat seama de acest lucru dupã câteva cuvinte schimbate
într-o francezã ºoptitã.) Preþ de câteva minute,
pânã ce am fost primit de profesor, minute foarte
lungi, mi-au trecut prin minte zeci de „scenarii”
în legãturã cu întâlnirea cu cel mai mare om din
viaþa mea. (Aºa am crezut atunci, aºa cred ºi
acum.) Un tunãtor „herein” auzit din biroul profesorului ºi agitaþia instantanee a domniºoarei
Ott m-au trezit din meditaþia ceþoasã în care mã
cufundasem. Cum timp de câteva secunde nu se
întâmpla nimic, eu rãmânând calm pe scaun, se
mai auzi o datã imperativ magicul „herein”,
repetat cu timiditate de domniºoara Ott ºi tãlmãcit în francezã. Am intrat ºi mã aflam, dupã
un drum lung, faþã în faþã cu profesorul, învãluit
într-un nor gros de fum, cu capul aplecat peste
un maldãr de hârtii. (E. Coºeriu a fost un fumãtor profesionist, chiar înrãit. De pe biroul lui
nu lipseau niciodatã þigãrile Camel fãrã filtru.)
L-am salutat ºi m-am prezentat aproape militãreºte, în românã, bineînþeles. Era un bãrbat
înalt, bine fãcut, în puterea vârstei, în costum
albastru, cravatã ºi cãmaºã albã. (Nu cred sã-l fi
vãzut îmbrãcat vreodatã cu costum de altã culoare.) Câteva secunde bune dupã prezentarea
mea nici nu m-a bãgat în seamã, ca ºi cum nici
n-aº fi fost acolo. Crezând cã nu m-a auzit sau nu
m-a vãzut, am încercat sã-mi fac simþitã prezenþa, schiþând un fel de tuse sau mârâit, nici eu
nu mai ºtiu ce-a fost.
— Da, da, te-am vãzut, se auzi de dincolo
de norul de fum. Deci dumneata eºti domnul
Neamþ Gavrilã… Imediat am încercat sã-l corectez, spunând „Neamþu”, cu –u la urmã, cum
îmi zicea toatã lumea ºi cum semnasem cele
câteva articolaºe de gramaticã publicate.

ºi coborâºuri, m-a urmãrit toatã viaþa. Întrebându-mã dacã am bani, i-am rãspuns prompt ºi
aproape mândru cã da. Profesorul a schiþat un
gest de mirare ºi s-a interesat ce sumã exact am.
I-am rãspuns imediat cã am 25 de mãrci, dar,
bãgând involuntar mâna în buzunar, m-am corectat repede, scãzând suma la 22 de mãrci ºi
ceva, cã pe tren îmi cumpãrasem un pachet de
Kent, sã mã respect, ca orice fumãtor român care
cãlãtoreºte cu valutã în strãinãtate. Profesorul a
apãsat pe un buton ºi a apãrut imediat domnul
Stolp, un neamþ în miniaturã, asistent administrativ, care, dupã ce i-am semnat o hârtie, mi-a
împrumutat 200 de mãrci, pânã ce primeam primul salariu. Al doilea lucru, care m-a impresionat profund ºi pe care l-am relatat oriunde ºi
de câte ori am avut ocazia, a fost organizarea
administrativã a preluãrii mele ca angajat strãin
al Universitãþii. Viteza ºi exactitatea cu care
s-au derulat operaþiunile nu m-au mirat, ci m-au
lãsat de-a dreptul perplex. (Am mai fost ulterior
lector de românã sau invitat ºi pe la alte universitãþi din alte þãri, dar pânã astãzi n-am mai
întâlnit ceva asemãnãtor.)
În câteva ore, domnul Stolp, acelaºi domn
Stolp, bun vorbitor de francezã, m-a purtat în
câteva ore pe la toate serviciile admnistrative
din Tübingen ca sã fiu în ordine cu documentele
necesare ºederii mele – la Poliþie (pentru înregistrare ºi permis de ºedere), la Bancã (pentru
a-mi deschide cont), la Serviciul academic
pentru strãini al Universitãþii, la Clinicã (sã nu
fiu cumva vreun român bolnav), la Decan (un
sas plecat din Transilvania), la secretara institutului (domniºoara Könekamp, un fel de cãpitan al instituþiei în haine de femeie) etc. etc.
În aceeaºi zi, la ora patru dupã masã, domnul Stolp îi raporta profesorului cã lectorul de
românã este instalat în apartamentul rezervat în
Dozentenwohnheim (un fel de hotel/casã de
oaspeþi pentru strãinii veniþi în Germania pentru
activitãþi didactice, doctorate sau diverse specializãri academice).
M-am despãrþit de simpaticul domn Stolp
dupã ce m-a instruit în detaliu în legãturã cu
apartamentul, traducând în fapt ceea ce îi spunea
administratorul imobilului, un ºvab durduliu ºi
repezit, cu o ºvãbeascã imposibilã. (De fapt,
chiar dacã ar fi vorbit în germana literarã, tot
n-aº fi înþeles mare lucru.) L-am revãzut pe
domnul Stolp o singurã datã, când i-am înapoiat
banii împrumutaþi. Un om pe cinste!
Seara acelei zile încãrcate ºi supradimensionate m-a prins plimbându-mã pe peluza din
faþa apartamentului de la parter, cu un perete
întreg din sticlã, de unde, clãdirea fiind pe deal,
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— În acte scrie fãrã –u ºi aºa rãmâne, cel
puþin pentru nemþi, fu replica imediatã.
Aceastã primã întâlnire cu profesorul,
care mi s-a pãrut destul de oficialã, fãrã înfloriturile româneºti cu care eram obiºnuit, a fost ca
un duº rece, unul care mã arunca direct în mediul german.
Dupã alte câteva secunde m-a întrebat
dacã ºtiu germanã, lucru pe care-l aºteptam încã
de pe tren ºi de care mã temeam cel mai mult.
(Din þarã ºtiam mitul Coºeriu privind numãrul
impresionant de limbi strãine pe care le vorbea
profesorul.)
I-am rãspuns cam în genul:
— Pãi, sã vedeþi, eu… N-am apucat sã
continui, cã m-a întrerupt tãios: — Domnule
Neamþ, în dosar scrie cã ºtii germanã bine ºi
acum îmi spui cã de fapt nu ºtii! Cum o sã predai
românã nemþilor? Asta nu înþeleg eu la voi,
românii (cã nu eºti primul caz): una scrie în acte
ºi alta-i realitatea!
În acel moment mi-aº fi dorit sã fiu în altã
parte, oriunde, numai sã nu mã mai întrebe cineva de germanã. (Ce bine era la Cluj…!) Lucrurile s-au mai dres dupã ce i-am spus cã ºtiu
bine francezã ºi mai ºtiam cã cei mai mulþi
cursanþi de la românã vorbeau franceza, fiind
studenþi la Romanisches Seminar. Profesorul s-a
îmbunat de-a binelea dupã ce am scos din valizele lãsate în anticamerã materiale aduse pentru lectorat - cãrþi, discuri º.a.
Odatã trecut acest moment, profesorul
mi-a spus pe scurt, dar chiar prietenos, care este
misiunea mea, ce cursuri practice urma sã þin,
statutul ‚,minor” al limbii române, dotarea lectoratului de românã, segmentul foarte bogat în
carte româneascã al bibliotecii institutului ºi al
facultãþii, acþiunile imediat necesare pentru reducerea cursurilor de românã (anunþuri, afiºe,
publicitate din partea domniei sale ºi a colegilor
lectori de la celelalte limbi romanice, în special
de la spaniolã ºi italianã, ºi, se înþelege, activitatea mea personalã insistentã ºi diversificatã
la primele întâlniri pentru a-i atrage pe studenþi
ºi pentru a mai recupera ceva din ceea ce se
pierduse cu întârzierea mea).
(De fiecare datã când se schimba lectorul
– uneori ºi în timpul misiunii – întârzierile erau
grosolane, mult dupã începerea cursurilor.)
Ca sã închei cu acest moment introductiv,
,,istoric” pentru viaþa mea de lector de românã la
Tübingen, aº mai reþine douã segmente de coloraturã aparte, unul puþin hazliu, iar celãlalt
foarte grav, care m-a introdus în seriozitatea
germanã, în ceea ce înseamnã Deutsche Ordnung und Disziplin, un principiu care, cu suiºuri
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aveam o imagine superbã a oraºului Tübingen, vitãþi separate, dincolo de norma didacticã, am
împrãºtiat la poalele dealurilor, scãldat în lu- þinut, pentru studenþii care terminaserã ciclul de
minã. Cam asta a fost prima mea zi la Tübingen. românã (trei semestre) ºi alte persoane din oraº,
cursuri universitare propriu-zise, de literaturã/
***
culturã românã – mari personalitãþi în literaturã,
A doua zi m-am prezentat la slujbã. Lec- muzicã, picturã, folclor literar ilustrat muzical.
toratul de românã era situat în centrul oraºului, (Lectorul dispunea de o colecþie apreciabilã de
într-o clãdire veche ce, dacã-mi aduc bine a- discuri cu muzicã popularã, la care, eu însumi
minte, þinea de Grãdina Botanicã. Biroul lec- fiind mare iubitor de folclor, se adãugau distorului, care servea ºi ca salã de curs ºi bi- curile aduse de mine din þarã.)
bliotecã a lectoratului, se afla la mansardã.
În anii al treilea ºi al patrulea de lectorat
Scara pe care se urca avea în dreapta ºi în stânga am þinut ºi cursuri mai specializate cu profil
pereþii aproape tapisaþi cu imagini din România filologic – istoria limbii române, repartiþia dia– Capitala, oraºe mai importante, universitãþi lecticã a limbii române, individualitatea limbii
din România, peisaje, Delta Dunãrii, Maramu- române între limbile romanice. (Acest din urmã
reºul, ansambluri folclorice, scriitori, reprodu- curs, schiþat în 1976 la Lectoratul din Tübingen,
ceri dupã opere de artã româneºti etc. etc. Ur- l-am reluat dupã 1990 ca lecþie introductivã la
cuºul pânã la lectorat însemna o micã disciplina Limba românã contemporanã, iar duintroducere în universul geografic ºi spiritual pã 2009, mult dezvoltat ºi adus la zi ca inforromânesc. Nu era rãu deloc. Dupã un an, lec- maþie ºtiinþificã, drept curs masteral la Facultoratul s-a mutat într-una din clãdirile noi, foarte tatea de Litere din Cluj.) Deºi la nemþi frecvenþa
moderne, la acelaºi etaj cu biroul profesorului, la cursuri nu era obligatorie, disciplina ºi conºtipe care, datã fiind dispunerea clãdirii, îl vedeam inþa germanã nu prea fãceau loc absenþelor.
pe geam. În aceeaºi clãdire se afla marea bi- (Dupã mulþi ani, am preluat ºi noi, românii,
bliotecã a facultãþii, organizatã nemþeºte. (Pe jos modelul, dar se pare cã randamentul nu este
era o splendidã ºi uriaºã mochetã verde. Stu- tocmai cel dorit, pentru cã nici românul nu e
denþii o numeau ,,pajiºtea verde”, cã doar acolo neamþ.) Ca materiale didactice aveam cunoscupãºtea tineretul cunoºtinþele de care avea ne- tul manual de limba românã pentru strãini coorvoie.) În cadrul uriaºei biblioteci, se afla un seg- donat de Boris Cazacu, versiunea francezã, în
ment deloc neglijabil de carte româneascã. Cred exemplare suficiente pentru toþi cursanþii, un
cã Tübingenul avea cea mai mare bibliotecã manual destul de academic ºi cu multã graromâneascã din Germania ºi acest lucru se da- maticã, dicþionare bilingve, dicþionare româtora în mare mãsurã profesorului E. Coºeriu, neºti explicative, alte manuale nemþeºti de rocare era aproape obsedat de înzestrarea biblio- mânã (cu circulaþie restrânsã), ghiduri de
tecii cu carte româneascã, ºi nu numai de profil conversaþie, culegeri de texte º.a. La acestea se
literar sau filologic. (Aproape sãptãmânal ve- adãugau materialele redactate de lector (sisteneau din România, prin B.C.U. – Bucureºti, matizãri gramaticale, inventare de cuvinte ºi excolete de cãrþi.) În orice caz, biblioteca avea presii uzuale, texte pentru traduceri în ºi din
aproape tot ce-þi puteai dori ca cititor, chiar cu germanã etc.). Odatã cu studenþii, care învãþau
pretenþii. (Profesorul însuºi avea o bibliotecã românã, am învãþat ºi eu germanã. (N-am urmat
personalã renumitã, poate cea mai mare biblio- cursuri de germanã, ci aproape zilnic în cei patru
tecã privatã din spaþiul german. O datã, ca in- ani i-am dedicat germanei cel puþin douã ore de
vitat în familie, am vãzut-o ºi eu.)
studiu individual, având ca material de bazã un
Cu ajutoare substanþiale din partea pro- uriaº dicþionar german-român, o gramaticã
fesorului, a secretariatului, a asistenþilor ºi a practicã a limbii germane ºi trei volume de
studenþilor mai vechi la românã am demarat Limba germanã fãrã profesor (pentru români).
cursurile în câteva zile. Am reuºit cu greu sã Verificarea cunoºtinþelor urma calea fireascã –
adun în jur de 25-30 de studenþi pe toate ci- emisiuni radio, TV ºi, mai ales, testele de conclurile. Norma didacticã, relativ aceeaºi în toþi versaþie prin urbe. N-a fost metoda cea mai
cei patru ani (1973-1977) cât am fost lector de bunã, cu randament deosebit, dar asta a fost.)
românã, era de 8-9 ore sãptãmânal, în principiu
Cursanþii aveau o pregãtire eterogenã din
cursuri practice de limbã, organizate pe trei ni- punct de vedere filologic, cei mai mulþi erau
veluri, fiecare câte un semestru: nivel începãtori romaniºti, relativ buni cunoscãtori de francezã
(2-3 ore), nivel mediu (2-3 ore), nivel avansaþi ºi latinã. (Romanisches Seminar din Tübingen
(3 ore). Începând cu anul al doilea de lectorat, la era singurul institut de romanisticã din Gergrupa de avansaþi sau, mai cu seamã, ca acti- mania unde se studiau toate limbile romanice.)
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plata, care nu era de lepãdat, pentru orele þinute.
Dar la cine avea bani destui, ce mai contau
câteva sute de mãrci cheltuite lunar pentru gramatica limbii române?!)
Aici, la Stuttgart, l-am cunoscut pe lectorul de francezã, domnul Dupost, cu unele cunoºtinþe de românã, având rude prin alianþã în
Moldova. Domnul Dupost a ajuns sã se descurce
destul de bine în românã. L-am revãzut acum
câþiva ani la Cluj, la Decanatul Facultãþii de
Litere, aflând cã este profesor universitar de
prestigiu în Franþa, implicat, cu funcþii de coordonare, în derularea unor proiecte didactice de
anvergurã europeanã.
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Un segment important ºi distinct al activitãþii mele ca lector era, dupã cum este ºi astãzi,
promovarea imaginii þãrii cu tot ce se putea ºi
realizarea unei atmosfere prieteneºti, de simpatie faþã de poporul român, faþã de limba ºi
cultura lui. (Oricum am lua-o, într-un anumit
fel, lectorul român era reprezentantul oficial al
þãrii la Universitate ºi în urbe, chemat sã fie
persoanã sociabilã, cu interes ºi dotare pentru
misiunea asumatã. Fireºte cã posibilitãþile ºi
condiþiile de atunci erau mult diferite faþã de
cele de acum. De aceea, poate cã, dacã astãzi aº
fi lector în Germania, multe le-aº face altfel, dar
nu ca idee, ca esenþã, ci ca anvergurã ºi realizare
tehnicã.)
Segmentul pe care mi-am axat prioritar
activitatea, dincolo de latura didacticã, se înþelege, au fost relaþiile mele cu studenþii, pe care
le-am apreciat atunci ca excelente, atât ca profesor, cât ºi ca prieten apropiat. (Asta poate ºi
datoritã diferenþei mici de vârstã.) De multe ori
am fost surprins de promptitudinea ºi plãcerea
cu care rãspundeau solicitãrilor mele sau de
înþelegerea ºi discreþia cu care priveau anumite
neajunsuri legate de procesul de învãþãmânt sau
de mersul lucrurilor în þarã în anumite momente
ºi pe anumite segmente.
Ani la rând dupã încheierea misiunii mele
la Tübingen am primit ilustrate dupã ilustrate de
la foºtii mei studenþi. (În iulie 1977, când mi-am
susþinut teza de doctorat la Cluj, în dosar, alãturi
de o scrisoare de apreciere din partea profesorului E. Coºeriu, se afla ºi un mesaj, emoþionant ºi surprinzãtor pentru mine, din partea
foºtilor mei studenþi.)
Un student de excepþie mi-a fost domnul
Manfred Ringmacher, un iubitor împãtimit al
României, un surprinzãtor vorbitor de românã ºi
de câteva limbi slave, în afarã de cele zise „moderne” (englezã, francezã). A vizitat România ºi
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La aceºtia se adãugau studenþi de la limbi slave,
teologie, muzicã, ºtiinþe economice ºi, mai ales
la cursurile practice pentru avansaþi ºi cursurile
universitare propriu-zise, tineri saºi sau ºvabi
din România stabiliþi în Germania, cu care relaþiile mele au fost excelente. Motivaþia cursanþilor mei în ce priveºte limba românã era cât se
poate de diversã, de la interese filologice legate
de specializarea lor – le eliberam câte un certificat de competenþã lingvisticã - pânã la cele
turistice. (Mulþi fuseserã cel puþin o datã în România sau urmau sã vinã.)
În sfârºit, ca sã închei cu aspectul didactic
propriu-zis, la cursurile mele am avut ca studenþi în fiecare semestru ºi tineri asistenþi sau
doctoranzi ai profesorului E. Coºeriu.
(Pentru aceºtia, cunoaºterea, fie ºi aproximativã, a limbii române era un lucru de la sine
înþeles, atât pentru specializarea lor, cât ºi
pentru profesor, cel numit adesea caput mundi.)
Unii dintre ei au funcþionat peste ani ca
lectori de germanã la Cluj sau la Bucureºti. În
treacãt fie spus, unul dintre aceºtia, foarte apreciat de profesor, domnul Harald Thun, proaspãt
doctor în romanisticã, devenit, împreunã cu soþia, o franþuzoaicã deloc sclifositã, bun prieten al
familiei mele, avea sã ajungã foarte tânãr profesor la Universitatea din Kiehl, în nordul Germaniei. Destul de bun vorbitor de românã, dr.
Harald Thun, în teza lui de doctorat face numeroase referiri la limba românã. Ca aspect fizic, Harald Thun nu prea aducea a neamþ (înalt,
slãbuþ sau chiar slab, cu bãrbuþã neagrã, mucalit
ca un ardelean), dar, altfel, destul de mândru ca
neamþ. Îmi aduc aminte cã odatã, plângându-mã
de birocraþia germanã foarte stufoasã, mi-a spus
cã tocmai cu aceastã birocraþie Germania a pornit douã rãzboaie mondiale. Fãrã sã mã gândesc
prea mult, am adãugat cã e adevãrat, dar ºi cã
le-a pierdut pe amândouã. Câteva zile dupã aceea, din cauza orgoliului rãnit involuntar, aproape cã nu ne cunoºteam, dar toate sunt trecãtoare. Am auzit recent cã amicul meu, aflat în
prag de pensie, a devenit un veritabil fermier –
are câteva tractoare, cultivã pãmântul ºi creºte
gãini pentru ouã ecologice. Sper cã nu l-a afectat
prea mult gripa aviarã. În orice caz, sã nu se
profileze pe castraveþi!)
Începând cu anul al doilea de lectorat,
dacã nu mã înºel, am þinut cursuri de românã ºi
la Stuttgart (4 ore pe sãptãmânã), dar cu un
numãr relativ mic de cursanþi, în principiu cadre
didactice, foarte interesate de altfel. (Dacã aº
judeca dupã tipicul actual, al numãrului de
cursanþi la un profesor, nu meritam nici biletul
de tren clasa I, cã eram „universitar”, necum

27

FAMILIA ROMÂNÃ

LECTORATE ROMÂNEªTI

28

IUNIE 2011

pe mine de nenumãrate ori. Am aflat însã cã n-a deºi azi vorbim mai mult ca oricând de… sofãcut carierã universitarã, în ciuda unei dotãri cializare.
remarcabile pentru cercetarea lingvisticã, ci cã
***
este editor la Berlin sau aºa ceva. Nici nu ºtiu
Poate cã momentele cele mai frumoase,
dacã ºi-a luat doctoratul la E. Coºeriu.
mai sentimentale ºi cu mai mare „impact” în
***
promovarea limbii ºi culturii române la TübinAmintiri frumoase mã leagã de colegii gen l-au constituit aºa-numitele „seri culturale
lectori de limbi romanice, în special de spaniolã, româneºti”, organizate fãrã o regularitate proitalianã, portughezã, francezã ºi catalanã. Pro- priu-zisã, legate de anumite date importante din
priu-zis prin ei, mulþi stabiliþi în Germania, istoria românilor, a limbii ºi culturii române, în
m-am integrat în viaþa universitarã de la Tü- principiu o datã la douã luni. Acestea constau
bingen. Dincolo de sentimentele de prietenie într-o scurtã prezentare / conferinþã a lectorului
apropiatã, le datorez mult ºi pentru atâþia stu- (în românã sau / ºi în germanã), urmatã de un
denþi direcþionaþi de ei spre limba românã. Nu grupaj cultural artistic susþinut exclusiv de stupot, de asemenea, sã nu mã gândesc la pitorescul denþii germani – poezii / texte în românã cu
obicei de a da fiecare lector, sâmbãtã seara, când traducere în germanã, audiþii muzicale (muzicã
îi venea rândul, câte o masã cu specific naþional popularã sau clasicã), prezentãri de obiceiuri
pe un fond muzical adecvat. (La cina româ- populare româneºti (cu fotografii, reproduceri
neascã, fondul muzical îl constituiau piesele fol- de picturã etc.). La aceste seri culturale, publicul
clorice instrumentale la mare cãutare pe vremea era destul de numeros – în afarã de studenþi,
aceea în Germania – Fãrcaº, Zamfir, Gherghi- veneau lectorii de limbi romanice, asistenþi ºi
na.) Dintre cei care mi-au cãlcat pragul casei de doctoranzi, persoane din oraº (români stabiliþi în
atâtea ori (dr. Francisco Oros, spaniolul mereu zonã, etnici germani plecaþi din România etc.).
pus pe glume, dr. Alberto Zuluaga, columbianul „Evenimentul” se încheia, în frumoasa tradiþie a
românilor, cu un pãhãrel de þuicã ardeleneascã,
cel mândru, dr. Gianni Bucciol, italianul cu urechifteluþe, uneori ºi „sãrmãluþe” (produse asiche muzicalã, dr. J.P. Durafour, fudul ca orice
gurate ºi preparate de familia lectorului). Când
francez, dr. Velasquez, blânda doamnã de portutimpul de afarã permitea, acest ultim segment se
ghezã), unii poate nici nu mai sunt decât în
desfãºura în aer liber, în pãdurea de la marginea
memoria mea. (La sindrofiile noastre mai lua oraºului, cu atât de cunoscutele „grãtare”, uneparte câteodatã uriaºul (la propriu) lector de ori cam arse. (Oricum, nemþii frig carnea destul
chinezã, dr. Wang, un fantastic bucãtar. La în- de bine, nu ca vecinii, prietenii ºi rivalii lor
ceput, felurile lui minuscule de bucate îmi inspi- francezi, acuzaþi adesea în glumã de canibarau teama cã voi pleca flãmând de la masã. lism.)
Domnul Wang începea semestrul cu peste 200
În pregãtirea acestor seri culturale (desde studenþi ºi îl termina cu 20-30. Limbã, nu
fãºurate mai mult sau mai puþin spre searã), am
glumã!) Punctul culminant al acestor întâlniri cu
beneficiat, în toate etapele lor, de ajutorul de
bucate alese ºi conversaþie exclusiv în germanã
nepreþuit al unui om deosebit ca român ºi talent
îl constituia cina anualã datã de profesorul E. pentru limbi, Remus Zamfir, fost asistent uniCoºeriu pentru toþi angajaþii instituþiei, la reºe- versitar de germanã din Timiºoara, imigrat în
dinþa sa dintr-o localitate de lângã Tübingen. Germania din motive pe care nu le discut aici, cã
(La prima mea participare, am avut un mic inci- ar fi de prisos. Aº spune cã Remus, o namilã de
dent, legat de pastele italieneºti, care pentru om, cu barbã ºi ras în cap, cu o privire foarte
mine erau un fel de macaroane cu brânzã, de serioasã, sã nu zic mai puþin prietenoasã, un om
care, pânã în ziua de astãzi, n-am mâncat nicio- pe care nu era prea bine sã-l superi, a fost mai
datã. La insistenþele doamnei Coºeriu, i-am spus mult decât mâna mea dreaptã în aproape tot ce
cã nu le mãnânc nici dacã m-ar obliga pre- am fãcut la Tübingen, inclusiv în ce priveºte
ºedintele României. Nu ºtiu dacã am convins-o înaintarea mea în cunoºtinþele de germanã pracsau nu cã am o problemã cu brânza, smântâna ticã. (Remus vorbea o germanã literarã fãrã cuºi… mãmãliga, dar, în cele din urmã, mi-a înlo- sur, iar profesorul Coºeriu îl admira pentru cucuit pastele cu altceva.)
noºtinþele de arabã, asta studia el cât am stat eu
Azi, la modul sincer, mã gândesc cu multã la Tübingen.) L-am revãzut peste câþiva ani de la
nostalgie la acele frumoase vremuri de doritã ºi încheierea misiunii mele în Germania, dacã nu
realã socializare (cum am spune astãzi), nelã- mã înºel în 1985, când am trecut prin Stuttgart,
sând loc individualismului din zilele noastre, venind din Franþa, unde eram lector de românã

la Universitatea din Dijon (1984-1997). Remus,
cãsãtorit cu o polonezã, se stabilise în acest oraº
ºi preda germanã refugiaþilor de Est (români,
unguri, polonezi, cehi ºi alþii). Nu l-am mai
vãzut dupã 1990. Remus, tot cu filozofia despre
þãri bogate ºi þãri sãrace, despre dictatori ºi terorism, despre curzi ºi arabi?

***
Pe aceeaºi linie a serilor culturale româneºti, în anul al treilea de lectorat, dat fiind
interesul crescând al studenþilor pentru petrecerea unui timp mai îndelungat într-un context
de limbã ºi culturã româneascã, dincolo de cadrul instituþional/oficial al cursurilor de la Universitate, am stabilit o zi pe sãptãmânã (joia,
începând cu ora 18) ca întâlnire a „româniºtilor”
(studenþi ºi nu numai) într-un local din Tübingen unde aveam rezervatã o masã lungã, pe care
am numit-o Stammtisch. Era o atmosferã tinereascã destul de gãlãgioasã, cu multã lume ºi
eterogenã, cu discuþii în ambele limbi, cu, se
înþelege, bere ºi cântece româneºti, mai cu seamã studenþeºti. (Cum ceva ureche muzicalã
aveam – în armatã fusesem solist de muzicã
popularã – mã erijam în profesor de muzicã.
Textele cântecelor erau distribuite participanþilor sub formã de „fluturaºi”.)

***
În privinþa emigranþilor români (de etnie
românã sau germanã – saºi ºi ºvabi), relaþiile
mele, din motive lesne de înþeles, au fost destul
de modeste. De altfel, dupã cunoºtinþele mele,
români ca atare în Tübingen erau puþini, cu
sentimente diferite faþã de România, în general
afiºate cu discreþie, ºi de aici ºi faþã de lector.
(Venind dintr-o þarã „comunistã” ºi ca reprezentant al ei, adicã, oricum am lua-o, „persoanã
oficialã”, apropierea de mine a „românilor” din
zonã, mãcar cã misiunea mea era strict culturalã,
mai exact aceea de a preda limba românã ca
limbã strãinã, a fost, cel puþin la început, mai
rezervatã, cenzuratã de stafia comunismului.)
Dintre românii mai „de vazã”, îmi amintesc cu plãcere de pictorul Leuca, originar din
Braºov sau Sibiu, cãsãtorit cu o sãsoaicã foarte
plãcutã ºi vorbãreaþã. (Deºi ºtiam de existenþa
pictorului – era bine cunoscut la Tübingen - , îi
vãsusem ºi o expoziþie, din motive pe care azi nu
mi le pot explica, nu am fãcut nicio tentativã de
a-l cunoaºte personal. Întâlnirea cu pictorul a
avut loc în a doua jumãtate a anului al patrulea
de lectorat, precedatã de o altã întâlnire, cu totul
accidentalã, cu soþia lui care era vânzãtoare (în
fapt, un fel de ºefã de raion) la un mare magazin
de haine din Tübingen (Zinser). Conversând în

magazin, în germanã, bineînþeles, cu doamna
Leuca, aceasta, dupã germana mea literarã cam
artificialã, ºi-a dat seama cã nu sunt german, din
zona ºvãbeascã nici atât. În sfârºit, când i-am
spus cã sunt român a exclamat în românã: - Ei,
fire-ai sã fii, eºti român ºi nu spui nimic?!
Aflând cã sunt lectorul „oficial” de românã, m-a
apostrofat destul de violent, reproºându-mi cã
sunt comunist ºi cã de aceea nu l-am contactat
pe soþul ei, care este român ºi un mare pictor, cu
expoziþii etc. În cele din urmã, lucrurile s-au
lãmurit, ajungând la „pupat Piaþa Independenþei”, cu vizite reciproce în familie, cu relaþii
foarte apropiate. (Am de la pictor un tablou de
toatã frumuseþea, reprezentând un cioban sibian,
tablou la care þin poate cel mai mult dintre toate
tablourile din colecþia mea.)
Tot ca fapt divers îmi vine în minte o
familie de ºvabi din Banat stabiliþi la Tübingen.
Domnul, nu-mi mai amintesc cum îl chema,
cred cã Lutz, era laborant la Universitate ºi era
foarte ataºat de România. Dupã ce m-a cunoscut, i-am vizitat familia ºi casa. (M-a impresionat în mod deosebit nu faptul cã aveau o casã
uriaºã (pentru doi oameni ºi o fatã care se stabilise undeva în nordul Germaniei), ci faptul cã
toatã proprietatea era împrejmuitã de un gard
înalt din inox. Prin acest domn am cunoscut mai
mulþi ºvabi din Banat stabiliþi în satele din zona
Tübingen, emigraþi din România cu primul val,
imediat dupã 1950. Ce m-a frapat la ei, dincolo
de bunãstarea materialã, a fost felul cum se raportau mereu la þara de origine cu termeni precum „la noi”, „acasã la noi” º.a., într-o românã
pe care le fãcea plãcere sã o vorbeascã între ei.

***
Perioada lectoratului meu la Tübingen
cred cã a coincis cu vârful în relaþiile culturale
dintre Germania (R.F.G.) ºi România nu numai
prin serviciile specializate ale Ambasadei (ataºaþi cultural), ci ºi prin lectoratele de românã
„oficiale”, adicã la schimb, cu lectori din þarã, cu
paºaport de serviciu. România avea trei lectorate oficiale – la Köln (cu extensiuni la
Aachen, Düsseldorf, Bonn), la München (cu extensiune la Regensburg) ºi la Tübingen (cu extensiune la Stuttgart).
Nu ºtiu dacã e o întâmplare sau e vorba de
o preferinþã a nemþilor, cei mai mulþi lectori
români erau ardeleni. La München era conf.
univ. dr Cornel Sãteanu (1971-1974) de la UBB
Cluj. (Înainte fusese prof. univ. dr. Gravril Scridon, de la aceeaºi universitate, iar dupã C. Sãteanu, prof.univ.dr. Pompiliu Dumitraºcu, tot de
la Cluj.) La Köln (Bonn…) – conf.univ.dr Vla-
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dimir Drâmba (orãdean), turcolog, Universitatea Bucureºti, iar înainte, dacã nu mã înºel, prof.
univ. dr Pompiliu Marcea. La Tübingen, înaintea mea (1970-1973) fusese conf.univ.dr Octavian ªchian (de la UBB Cluj), iar dupã mine
(1977-1982), Grigore Rusu (Institutul de lingvisticã ºi istorie literarã „Sextil Puºcariu”, Cluj).
Se înþelege cã în afara acestor lectorate
deþinute oficial de statul român, în Germania
erau multe alte lectorate cu lectori din Germania. Nu pot sã nu amintesc în acest sens
puternicul centru românesc de la Freiburg, unde
activau doi româniºti de frunte – prof. univ. dr
Paul Miron ºi dr. Elsa Lüder. (I-am cunoscut în
iarna lui 1973/1974, la tradiþionalul colocviu
„Eminescu”, organizat în colaborare cu Universitatea din Iaºi. Tot cu aceastã ocazie l-am
cunoscut pe regretatul indo-europenist Cicerone
Poghirc de la Universitatea din Bucureºti ºi pe
cel care, mai târziu, avea sã devinã un cunoscut
istoric ºi academician, Alexandru Zub, de la
Universitatea din Iaºi.)
În perioada de care vorbesc, am participat
cu comunicãri (pe probleme de gramaticã) la
douã simpozioane mari dedicate limbii române
în Germania, unul organizat de Lectoratul de la
Bochum (1974), care mi-a rãmas în minte ca
oraºul „din beton”, ºi de Lectoratul de la München (1976).
Relaþii foarte apropiate am avut cu lectorul de la München, colegul ºi profesorul meu
de la catedra din Cluj, conf. univ. dr. Cornel
Sãteanu, un apreciat lingvist de orientare modernã, titular la Cluj al cursurilor de foneticã –
fonologie ºi lexicologie – semanticã. Aflat în
ultimul an de misiune la München (1973-1974)
ºi bun cunoscãtor al Germaniei ºi al limbii germane, pentru cu mult mai tânãrul lector, care am
fost eu, dânsul a fost un sfãtuitor ºi un excelent
iniþiator al meu în cariera de lector de românã ºi
de, mai târziu, fonetician. (Dacã nu mã înºel, C.
Sãteanu a redactat primul curs practic modern
de foneticã a limbii române pentru nemþi - Rumänisch in Sprachlabor -, pe care-l utiliza în
predare.) I-am vizitat de mai multe ori lectoratul.
Pe C. Sãteanu l-am cunoscut propriu-zis
ca om ºi ca profesor în Germania. Am învãþat de
la el multe în ceea ce priveºte ordinea ºi disciplina, perseverenþa, demnitatea ºi încrederea
în sine, respectul faþã de lege ºi francheþea exprimãrii, atâtea ºi atâtea vorbe de duh din zicerile ºi glumele româneºti, spiritul de bun gospodar. C. Sãteanu era un ardelean tipic. Toate
acestea – ºi în plus era sãtmãrean ca ºi mine –
ne-au legat pentru toatã viaþa. (De la el am rãmas
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cu o vorbã pe care o repet mereu: supus austriac,
care vrea sã spunã cã legea-i lege sau, mai pe
ardeleneºte, dacã-i musai, cu plãcere, cã-i
musai.) Soarta a fãcut ca dupã întoarcerea în þarã
sã fac seminarul la cursul sãu de foneticã, iar
mai apoi, dupã dispariþia lui neaºteptatã, în plinã
forþã creatoare, sã-i preiau ºi cursul, pe care,
mulþi ani la rând l-am pãstrat, in memoriam,
aproape neschimbat. Tot de la el am rãmas cu
obsesia testelor ortografice eliminatorii la examenele de limba românã contemporanã de la
facultate. (Ce ºcoalã se fãcea pe vremuri!) Catalizând parcã valenþele numelui meu, C. Sãteanu
m-a reconstruit în mare mãsurã ca fel de a fi ºi a
mã comporta în viaþa publicã ºi privatã.

***
La un lectorat de românã, la oricare, au loc
ºi evenimente mai deosebite, ieºite din rând, în
care, direct sau indirect, este implicat ºi lectorul.
Aºa sunt, în primul rând, vizitele unor „feþe mai
alese” din þarã, vizite la lectorat sau / ºi la instituþia în care funcþioneazã. La Tübingen am avut
parte de multe de acest gen. Fãrã a le ordona
cronologic (mi-e ºi greu dupã aproape 40 de
ani), reþin câteva dintre ele, pe cele mai importante pentru mine ºi lectorat.
O imagine aproape în detaliu o am de la
vizita poetului Marin Sorescu (în 1974 sau
1975), care, beneficiind de o bursã Humboldt,
fãcea un tur de conferinþe prin Germania despre
poezia româneascã actualã. La invitaþia profesorului E. Coºeriu, a venit ºi la Tübingen.
Având probabil prea multe pe cap, profesorul a uitat sã mã anunþe ºi pe mine, ca sã
rânduiesc lucrurile cum se cuvine. Aºa se face
cã într-o dimineaþã, pe la ora ºase, mã trezesc cu
poetul la uºa casei mele. Deºi nu-l ºtiam personal, l-am recunoscut imediat, înainte de a-mi
spune: — Sunt Marin Sorescu. Nu ºtiai cã vin?
Deºi debutul a fost cum a fost, cuprinsul a fost
minunat. Am mobilizat de urgenþã studenþii,
mi-am anunþat cunoºtinþele din oraº ºi dupã masã, la ora 18.00, profesorul E. Coºeriu îl prezenta mai mult decât laudativ auditoriului german. (Profesorului îi plãcea în mod deosebit
poezia lui Marin Sorescu.) Poetul a citit textul
conferinþei sale, la început într-o germanã aproximativã, apoi în francezã. A urmat un recital
din poeziile invitatului, în românã ºi germanã,
susþinut de studenþii mei, ºi discuþii destul de
aprinse. (Unde a fost cazul - ºi a fost în repetate
rânduri -, prietenul meu Remus Zamfir ºi-a asumat rolul de traducãtor.) La masa de dupã, într-un
mic restaurant de lângã Universitate, a participat

multã lume, inclusiv români din oraº. (În afarã de piere locuiam ºi eu, având un mic apartament cu
Marin Sorescu, restul - plata nemþeºte).
chirie în casa nu tocmai micã a unui mare jurist,
profesor universitar la pensie, domnul Eschen***
Printre musafirii mai de seamã, la lectorat burg, pe Apfelstrasse. Mã mutasem aici în vara
ºi la Universitate, i-am avut pe prof. univ. dr. lui 1975 din vechiul hotel al Universitãþii (de pe
Ariton Vracui, cunoscut specialist în lingvisticã Heuberger Tor Weg) în urma unei ploi de pogeneralã de la Universitatea din Iaºi, primit ºi de minã, care a fãcut ca ºuvoaiele de apã care
profesorul Eugen Coºeriu, mai mulþi profesori veneau de pe deal sã treacã pur ºi simplu prin
de la Universitatea din Cluj, într-un schimb de apartamentul meu situat la parter. Am reuºit,
experienþã (un matematician, un fizician ºi un ultrapanicat ºi în mare grabã, sã salvez ceva din
filozof), ºi prof. univ. dr. Marcu, prorector al aparaturã ºi cãrþi.
Locuind doi ani în casa unui neamþ adeUniversitãþii Babeº-Bolyai din Cluj. Cu ocazia
acestei vizite oficiale, la invitaþia preºedintelui vãrat ºi personalitate de vârf la Tübingen, am
Universitãþii din Tübingen, s-a semnat proto- mai învãþat câte una, alta pentru viaþa mea pricolul de colaborare între cele douã universitãþi. vatã ºi publicã. Profesorul Eschenburg era o
Lectorul de românã a fost însãrcinat sã se ocupe mare „figurã, având vederi de dreapta, dar, în
de programul oaspetelui, un program foarte în- acelaºi timp, un cunoscut simpatizant ºi proteccãrcat, cu multe întâlniri protocolare ºi mese tor al strãinilor aflaþi la studii în Tübingen, mai
scumpe pe mãsurã. (La nemþi protocolul e pro- cu seamã al celor din lumea «mai puþin deztocol ºi se respectã întocmai, fãrã ingerinþe sen- voltatã»”.
timentale sau conjuncturale.)
De la recepþia oficialã despre care e vorba
îmi amintesc douã lucruri, unul care m-a sur***
Un eveniment mai aparte prin amploare ºi prins prin aspectul „democratic” ºi altul care
caracterul oficial l-a constituit vizita ambasa- m-a fãcut sã mã simt foarte important. Masa
dorului României la Universitatea din Tübin- oficialã, de la un capãt la altul al sãlii de protogen, mai exact la Romanisches seminar, Ex- col, avea pe ea douã ºiruri de sticle de vin,
celenþa sa fiind însoþit de o întreagã suitã aliniate perfect, ca armata sovieticã la defilare,
oficialã, din care fãcea parte ºi ataºatul cultural, un rând cu vin roºu ºi altul cu vin alb. Am aflat
ºeful meu direct din Germania, distinsul istoric atunci cã aceastã dispunere avea ca motivaþie
ºi profesor universitar V. Curticãpeanu, bistri- specificul vinicol al celor douã regiuni, Baden ºi
þean de origine. Cu domnia sa am mai avut o Würtemberg, care formau landul, ca sã fie toatã
excelentã colaborare, fiind un autentic ºi com- lumea mulþumitã. (La mese mai alese, nemþii,
petent sprijinitor al limbii ºi culturii române în cã-s nemþi, nu beau bere, ci vin, bãuturã mai
Germania. (Dincolo de toate, ataºatul cultural ºi aleasã ºi nobilã).
familia sa erau buni cunoscãtori ai limbii gerLa un moment dat, însoþindu-l pe premane).
ºedintele Universitãþii, domnul Theis, printre
Cu aceastã ocazie, profesorului E. Coºeriu
invitaþi, sã mai traduc pe ici, pe colo, ne-am
i s-a decernat, pentru merite deosebite, Ordinul
cultural clasa a II-a sau a III-a (nu mai ºtiu exact) apropiat de un geam deschis, de unde, localul
din partea Guvernului României. Ceremonia, cu fiind situat la înãlþime, se vedeau în vale, feeric
toate ingredientele ei, inclusiv presã, blitzuri luminate, celebrele clinici ale Universitãþii. Preetc., la Romanisches Seminar, a durat, datoritã ºedintele, foarte mândru de imperiul sãu, dã sã
unor derapaje protocolare, care au deranjat or- închine un pahar de vin cu mine. Cum paharul
goliul profesorului E. Coºeriu, destul de puþin meu era aproape gol, ia o sticlã sã-mi mai toarne
(Deºi muºtruluit ulterior de profesor, eu n-am vin. Foarte emoþionat de gest, încerc politicos
avut nicio vinã, cã nu eram eu consilierul de sã-i spun cã-i mulþumesc, cã nu e cazul etc. etc.
La acestea, preºedintele îmi spune: - Bea, domexprimare al ambasadorului.)
Seara, în onoarea ambasadorului ºi a pro- nule, cã nu se ºtie când vei mai avea ocazia sã-þi
fesorului E. Coºeriu, care, de altfel, n-a par- toarne în pahar preºedintele Universitãþii din
ticipat, conducerea Universitãþii a dat o recepþie Tübingen. ªi am acceptat, bineînþeles. (De
într-un local splendid, care ar corespunde la foarte multã vreme, cam de prin 1987, am trecut
ceea ce numim noi Casa Universitarilor, situat pe bere. Foarte rar mai beau câte un pahar de vin
într-o zonã rezidenþialã, unde îºi aveau reºedinþe ºi întotdeauna îmi aduc aminte c-am ciocnit un
foºti cancelari vest-germani. Clãdirea îmi era pahar de vin cu preºedintele ºi încã turnat cu
foarte cunoscutã din exterior, întrucât în apro- mâna lui din sticlã).
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***
În ultimul an de lectorat, la sfârºitul semestrului I, îmi terminasem teza de doctorat
despre „predicat”. Revenit în vacanþa dintre semestre la Cluj, am aflat cã era o lege nouã care
limita cantitativ o tezã de doctorat la 200 de
pagini, dactilografiate faþã-verso. La întoarcerea
în Germania, îi spun disperat profesorului E.
Coºeriu vestea. Eu aveam dactilografiate cam
400 de pagini. Asta însemnat cã trebuia s-o
reduc la jumãtate, ceea ce mi se pãrea imposibil.
(Eram atât de convins de importanþa lucrurilor
pe care le spuneam în tezã, încât credeam cã nu
pot renunþa la nimic.) Zâmbind, profesorul îmi
spune: Domnule Neamþ, nu-i nicio tragedie!
Încã nu s-a scris în lingvisticã acea carte care,
redusã la jumãtate sau la o treime sau la un sfert,
sã fie o pierdere capitalã. ªi avea mare dreptate... Am redus-o, fireºte, la jumãtate ºi azi,
când o recitesc, cred cã putea fi ºi mai substanþial redusã. (Ardelenii au o vorbã, e adevãrat, nu prea frumoasã: No, ºi?! Pagubã-n ciuperci!)
Teza urma s-o susþin în þarã, la prof. univ.
dr. doc. Romulus Todoran. Eram în faza finalã
cu a doua redactare, când, preocupat de componenþa comisiei, l-am cunoscut pe profesorul
Sorin Stati de la Universitatea din Bucureºti, de
câþiva ani lector de românã în Italia. La invitaþia
lui E. Coºeriu, profesorul bucureºtean þinea un
ciclu de conferinþe de romanisticã la Tübingen.
Credeam cã l-am prins pe Dumnezeu de un
picior. Profesorul Sorin Stati era deja o autoritate în gramaticã, atât în þarã, cât ºi peste hotare, ºi-l citam frecvent în tezã nu numai pro, ci,
ºi mai ales, contra. (Erau dispute vechi între
ºcolile de gramaticã de la Bucureºti ºi de la Cluj,
iar eu, ca supus austriac, eram trup ºi suflet în
interiorul orientãrii clujene reprezentate autoritar de profesorul D.D. Draºoveanu.)

Într-o searã am invitat familia Stati la o
cinã de tainã, urmând sã tatonez terenul. N-am
apucat sã-i zic mare lucru despre teza mea ºi
nepotrivirile de pãreri, cã profesorul Stati, calm,
înþelegãtor ºi cu eleganþa-i rafinatã, mi-a spus cã
acceptã sã-mi fie membru în comisie. Cât despre
punctele de vedere diferite, a adãugat: -Dacã
n-ar fi aºa, nici nu m-ar fi interesat teza dumitale. Bucuria mea n-a durat mult, pentru cã,
dupã câteva luni, profesorul S. Stati renunþa la a
se mai întoarce în þarã ºi ca atare nici nu se mai
punea problema de a-l chema în comisie. (În
locul planificat pentru dânsul a venit profesorul
Vasile ªerban de la Universitatea din Timiºoara,
fost ºi el lector de românã la Viena. ªi mi-a fãcut
un referat nemþesc – la obiect, lung, substanþial,
ordonat ºi cu destule observaþii critice sau constructive, cum se mai numesc.)
În memoria mea, profesorul Sorin Stati
rãmâne printre marii lingviºti români pe care
i-am cunoscut, mare prin idei, informaþie, spirit
deschis dialogului, limbi strãine cunoscute, rafinament ºi un talent remarcabil al scrisului pe
teme lingvistice – firesc, frumos, curgãtor,
limpede.

***
Revenind definitiv în þarã la începutul lui
iulie 1977, ºtiam cã las uitatã pentru totdeauna la
Tübingen o parte din tinereþea mea, cã las în
urmã o întreagã lume geograficã ºi spiritualã pe
care poate n-o voi mai revedea niciodatã. Nu
credeam însã cã pe mãsurã ce trec anii nostalgia
dupã frumuseþea aproape miticã a acelor locuri
ºi a oamenilor pe care i-am cunoscut va deveni
tot mai acutã. Voi rãmâne contaminat pentru
toatã viaþa de Tübingen ca de o primã mare
iubire.
N-am mai fost la Tübingen de 25 de ani,
dar n-am murit încã.
(Cluj-Napoca, iunie 2011)

IUNIE 2011

33

Lectoratele de la Szeged ºi Freiburg
(im Breisgen)
sibil abia în februarie 1992, la Catedra de Limbã
ºi Literaturã Românã din cadrul Institutului Pedagogic Superior din Szeged (Ungaria) (Juhász
Gyula Tanárképzö Föiskola), la invitaþia profesorului Gheorghe Petruºan ºi succedându-i
profesorului nostru Gavril Scridon. Am petrecut
trei ani în calitate de lector de românã la Szeged
(februarie 1992 – iunie 1995), ani pe care, privindu-i retrospectiv, îmi dau sentimentul unei
perioade fructuoase în cariera ºi în
viaþa mea, a unor
demersuri utile pe
care le-am întreprins. Numãrul relativ mare de studenþi care frecventau cursurile de românã, în cadrul dublei specializãri, provenind din rândurile
românilor din Ungaria sau cetãþeni
români de naþionalitate maghiarã din
Prof. dr. Vasile Voia
judeþele
Mureº,
Harghita, Covasna,
îndeosebi, implica din start o serioasã ºi atentã
adecvare a cursurilor ºi seminariilor la necesitãþile unui învãþãmânt în limba românã diversificat în funcþie de cunoºtinþele ºi interesele
studenþilor. Cursurile mele erau axate în principal, conform cerinþelor Catedrei, pe probleme
de limbã românã contemporanã, de gramaticã a
limbii române, mai apoi de literaturã românã ºi,
în cele din urmã, de literaturã comparatã, specialitatea mea la Universitatea Babeº-Bolyai din
Cluj-Napoca, Facultatea de Litere. Cel de al
doilea lector de românã de la Szeged era colegul
de catedrã Maté Gábor, admirabil coleg ºi prieten, cu care timp de mai bine de trei ani am fost
în cele mai bune relaþii. Regretatul coleg Maté
era un bun cunoscãtor al limbii române, limbã în
care ºi-a þinut ani în ºir cursurile de esteticã. Îmi
aduc aminte de interesantele lui emisiuni în lim-
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ânã în decembrie 1989 un lectorat de
limbã, literaturã ºi culturã românã
devenea posibil, îndeosebi în ultimele decenii ale totalitarismului, numai în condiþiile în care solicitantul nu avea rude în
strãinãtate, mai ales în vest. Serviciul personal ºi
securitatea erau extrem de atente în acest sens.
Tov. Fülop de la Serviciul de cadre al UBB
Cluj-Napoca nu permitea nici o abatere de la
aceastã dispoziþie ºi aplica nediferenþiat o politicã de Cerber. Aºa se explicã de ce au ajuns la
lectoratele de românã din strãinãtate persoane
care nu erau cele mai competente, care nu au
predat niciodatã cursuri de limbã, culturã ºi civilizaþie româneascã sau care nu posedau nici mãcar cunoºtinþe minime de limbi strãine. Cazurile
de acest gen au fost numeroase, dar nu e momentul sã le invocãm. Aºa se explicã, în parte
cel puþin, ºi pierderea pe parcurs a unor asemenea lectorate, dispariþia unora era foarte rar
urmatã de apariþia altora.
În ceea ce mã priveºte, timp cât nu aveam
rude în strãinãtate am beneficiat, în urma acordãrii unei burse de cercetare de cãtre Fundaþia
Alexander von Humboldt (Germania) de un sejur de 20 de luni (1970-1972) la Universitatea
din Stuttgart la catedra de Neuere Deutsche Literatur a reputatului profesor Fritz Martini. Revenirile ulterioare de scurtã duratã (câte douã
luni în anii 1982 ºi 1984) nu au mai fost posibile
pe cale legalã, normalã, deoarece devenisem
între timp un cetãþean român cu rude în strãinãtate (douã veriºoare primare ale soþiei se fixaserã în SUA). Aºa încât am fost nevoit sã
recurg la o stratagemã practicatã ºi de alþi bursieri din centrul universitar Cluj, de care organele de securitate fie ºtiau ºi închideau ochii,
fie nu o luau serios în seamã: deplasarea în þara
respectivã ca turist, în urma obþinerii paºaportului ºi vizei. Fundaþia Humboldt ºi Schimbul
Academic German (DAAD) acordau cu generozitate burse ºi prelungiri de burse, fãrã sã fie
interesate de modalitatea prin care persoana respectivã ajungea în posesia lor.
Un lectorat de românã mi-a devenit acce-
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ba românã la postul local de radio. A fost o
perioadã frumoasã, o atmosferã de normalitate
ºi calm în care noi, prieteni ºi colegi ºi la Catedra de românã din Szeged, ne situam dincolo de
confruntãrile ºi înfruntãrile naþionaliste ºi naþionalist-ºovine care luaserã amploare în acea epocã ºi într-o þarã ºi într-alta ºi pe care le priveam
ironic.
ªeful meu de catedrã, profesorul Gheorghe Petruºan, cunoscut drept figura cea mai reprezentativã a comunitãþii româneºti din Ungaria, în perioada pe care o am în vedere
preºedintele Uniunii Românilor din Ungaria,
m-a solicitat, dincolo de obligaþiile didactice ºi
activitãþile cu studenþii, în varii direcþii, pentru
sprijinul activitãþii intense a Uniunii de atunci.
Am colaborat la revista „Noi” a Uniunii cu
articole pe teme de limbã, literaturã, culturã
românã, precum ºi la alte publicaþii. Am îngrijit,
prefaþat, stilizat ºi editat cãrþi ale unora dintre
românii din Ungaria (Gheorghe Petruºan, În cãutarea identitãþii noastre (Culegere de articole
ºi studii, 1994, Maria Berényi, Românii din Ungaria de azi în presa din Transilvania ºi Ungaria secolului al XIX-lea (1821-1918). Documente, 1994) sau cãrþi ale unor profesori de la
Budapesta, cum este Tipografia din Buda. Contribuþia ei la formarea ºtiinþei ºi literaturii române din Transilvania la începutul secolului al
XIX-lea, datoratã lui Domokos Sámuel, 1994.
Pentru studenþii secþiei de limba ºi literatura
românã de la Universitãþile din Budapesta ºi
Szeged am editat, cu concursul Catedrei de la
Szeged ºi al Editurii „Noi” de la Giula, antologia
comentatã Proza româneascã în perioada
dintre cele douã rãzboaie mondiale. Antologie,
prezentãri de scriitori ºi opere, selecþii ºi comentarii de texte (1995), reeditatã ulterior ºi în
þarã la Editura Palimpsest, Bucureºti, vol. I
2007, vol. II 2008, accesibilã ºi studenþilor ºi
altor categorii de cititori din România. În ultimul an al lectoratului meu de la Szeged am
introdus, ca disciplinã de studiu, un curs opþional de Literaturã comparatã, axat în principal
pe studiul raporturilor literar-culturale românomaghiare. Rezultatul a fost apariþia în 1998 la
aceeaºi editurã „Noi” a volumului Literatura
comparatã. Principii teoretice ºi studii aplicative, care, ulterior, s-a bucurat de interes ºi
printre studenþii, masteranzii ºi doctoranzii Facultãþii de Litere de la Cluj.
Relaþia mea cu Catedra din Szeged nu a
fost niciodatã întreruptã. În anii urmãtori plecãrii mele am continuat sã public articole ºi
studii în Revista românilor din Seghedin „Convieþuirea – Együttélés”, sã mã interesez de con-
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tinuitatea lectoratului, iar în anul 1999 sã dau
curs invitaþiei de a fi timp de aproximativ douãtrei sãptãmâni oaspetele Catedrei, împreunã cu
soþia.
Nu mai puþin fertilã mi se pare a fi fost,
privitã de asemeni retrospectiv, perioada celor
patru semestre (octombrie 1995 – 30 iulie 1997)
petrecute ca docent pentru limbã, literaturã, culturã ºi civilizaþie româneascã la celebra Universitate „Albertina – Ludovica” din Freiburg
im Breisgau (Germania). Obþinusem acest lectorat, de numai jumãtate de normã, în urma unui
concurs, opþiunea aparþinând Seminarului de
Romanisticã. Numãrul de studenþi era foarte redus, cu toate cã la Freiburg limba, literatura ºi
cultura românã erau foarte bine reprezentate din
douã direcþii: aici preda de ani buni profesorul
Paul Miron, ºi soþia sa doamna Elsa Lüder ºi tot
aici fiinþa Biblioteca Românã ºi Institutul Român de Cercetãri. Importanþa de excepþie a acestei ctitorii culturale trebuie s-o privim ºi în
relaþia cu Universitatea.
În 1937, Hugo Friedrich preluase conducerea renumitei catedre de romanisticã de la
Freiburg, în fruntea cãreia a stat pânã în 1970.
Onorat ºi cinstit ca puþini alþi romaniºti, cu ordine, premii, cu primirea în Academie, Friedrich, autorul celebrei lucrãri Structura liricii
moderne, cunoscutã ºi la noi, devenise un monument romanistic, cum l-a denumit unul dintre
succesorii sãi, Frank–Rutger Hausmann, devenit cel puþin în perioada activitãþii mele la Freiburg, directorul seminarului ºi cu care am rãmas
în continuare în cele mai bune relaþii. De altfel,
profesorii din anii nouãzeci ai Seminarului, personalitãþi ºtiinþifice distincte, cunoscuþi prin numeroasele lor lucrãri ºi studii nu numai în Germania ºi nu numai în lumea Romaniei, lingviºti
ca Hans-Martin Gauger, Ernst Ulrich Grosse,
Wolfgang Raible, sau literaþi precum Walter
Bruno Berg, Frank-Rutger Hausmann, Rainer
Hess, Joseph Jurt, Paul Miron, Vito R. Giustiniani, împreunã cu docenþii, lectorii ºi asistenþii lor au fãcut din acest seminar de romanisticã unul dintre cele mai puternice existente
astãzi în Germania.
În 1962, Ministerul Învãþãmântului din landul Baden-Württemberg aproba, la solicitarea
lui Hugo Friedrich, înfiinþarea unui lectorat de
limba ºi literatura românã la aceastã universitate. A fost numit Paul Miron. La acea datã el
avea deja douã doctorate ºi o serioasã experienþã
în domeniu, deoarece înfiinþase în 1951 la Köln
ºi în 1954 la Bonn, cu sprijinul profesorilor

1

Dupã abilitare, în 1974, Paul Miron a creat
cea dintâi catedrã de limba românã în Germania.
La tot ceea ce a întreprins pe linia didacticã se
adaugã numeroasele acþiuni culturale ºi ºtiinþifice care îºi au punctul de pornire ºi sediul tot
în Freiburg unde funcþiona Societatea germano-românã Mihai Eminescu ºi unde continua sã
funcþioneze Centrul de filologie românã Tiktin.
Dicþionarul român-german al lui Titkin, revãzut
ºi completat de Paul Miron, care a cunoscut mai
multe ediþii, a obþinut premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, iar reeditarea Bibliei
lui ªerban Cantacuzino, cu comentarii ºi referinþe, a fost distinsã cu premiul „Bogdan Petriceicu Haºdeu”. În 1991 profesorului Paul Miron
i s-a acordat titlul de doctor honoris causa al
Universitãþii din Iaºi, în anul urmãtor a devenit
membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din
România. Dupã pensionare, în 1991, Paul Miron
a continuat sã þinã cursuri pentru doctoranzi ºi
magistranzi. O serie de lucrãri de doctorat ºi
magisteriu au fost redactate ºi susþinute la Universitatea din Freiburg sub conducerea domniei
sale. În 1996, Seminarul de Romanisticã l-a omagiat, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani,
prilej cu care reputatul lingvistic ºi scriitor H.M.
Gauger i-a evocat personalitatea ºi activitatea,
iar studenþii Seminarului i-au jucat în premierã
absolutã piesa Nu departe de Ygdrasil.
În anul 1977, Catedra de românã de la
Freiburg beneficiazã de prestaþia unui valoros
cadru didactic în persoana doamnei Elsa Lüder.
Colaboratoare apropiatã ºi continuatoare a profesorului Paul Miron, Elsa Lüder este autoarea
mai multor studii ºi cãrþi de lingvisticã, autoare
de asemeni, în colaborare cu Miron, a unui excelent manual de învãþare a limbii române
pentru strãini, Lupul ºi capra.
Societatea „Mihai Eminescu” a avut un
rol foarte important în menþionerea ºi dezvoltarea relaþiilor dintre universitãþile germane ºi
române, îndeosebi în perioada cortinei de fier.
Sub conducerea lui Paul Miron ºi a Elsei Lüder,
din 1977 preºedinta Societãþii, s-au organizat
peste 200 de colocvii în Germania ºi România,
s-au acordat premii unor distinºi prieteni ºi cunoscãtori ai limbii ºi culturii române. Aº mai
menþiona faptul cã tot la Freiburg s-a editat
publicaþia de importanþã istoricã ºi ºtiinþificã
„Dacoromania”, continuatoare a celebrei reviste
de la Cluj, care a menþinut în actualitate interesul Occidentului pentru problemele latinitãþii
orientale. Dupã 1989, redacþia a trecut la Insti-

Vezi Hans-Georg Gadamer, Heidegger ºi grecii. Addenda: Walter Biemel despre Heidegger. Traducerea textelor
ºi comentarii de Vasile Voia, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1999, p. 78.
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Ernst Robert Curtius ºi Harri Meier, lectorate
foarte active.
Interesul pentru limba, literatura ºi cultura
românã la Universitatea din Freiburg este însã
mai vechi. În anii celui de al doilea rãzboi mondial au þinut sporadic cursuri de limba românã
intelectuali români aflaþi la Freiburg, ca bursieri
ai statului român, unii, alþii beneficiind de scutirea de serviciul militar. Arhiva Seminarului
menþioneazã numele lui Octavian Vuia, fiul lui
Traian Vuia. În 1941, Vuia obþinuse o bursã
Humboldt sã-ºi poatã continua studiile de filosofie ºi sociologie. Împreunã cu Walter Biemel
ºi Alexandru Dragomir, Vuia frecventa ºi el în
1942 seminarul lui Heidegger cu doctoranzii
(Oberseminar). Se pare cã Heidegger ceruse
prin intermediul studenþilor ºi doctoranzilor români de la Freiburg informaþii cu privire la sistemul de gândire al lui Lucian Blaga. „Vuia
þinea exerciþii în românã, mãrturisea Biemel, îmi
aduc aminte de traducerea ºi interpretarea lui
din Mioriþa”.1 Între anii 1942-1946, Octavian
Vuia funcþiona ca lector de românã la Romanisches Seminar, unde þinea un curs Eminescu ºi
vorbea despre dezvoltarea romanului ºi dramei
în literatura românã, de asemeni despre „Moºtenirea culturii bizantine în cultura românã”.
Biografia itinerantã a lui Paul Miron a
devenit una exemplarã pentru un intelectual român format ºi afirmat în vest, care s-a impus,
îndeosebi în ultimele decenii, drept o personalitate creatoare de primã mãrime în ºtiinþa
limbii ºi literaturii române. Lucrãrile sale de
filologie, sutele de articole redactate pentru diverse lexicoane, colaborarea la diferite manuale
ºi publicaþii româneºti din exil, ºi, dupã 1989,
din þarã, opera literarã care începe cu un excelent volum de versuri Rodul ascuns (Paris,
1960), ulterior completat ºi reeditat, ºi continuã
cu volumele de prozã, teatru, memorialisticã,
apãrute în România anilor ‘90, la care se adaugã
alte lucrãri ºi numeroase acþiuni culturale întreprinse de Paul Miron, omul cu surâsul blând ºi
sufletul generos, îl situeazã ca parte integrantã ºi
de excepþie a culturii române a secolului XX
pe care el a slujit-o cu credinþã, devotament ºi
talent ºi pe care a promovat-o pe meridianele lumii. Graþie Bibliotecii Române ºi Institutului
Român de Cercetãri, graþie eforturilor lui Paul
Miron, Freiburg-ul a devenit centrul principal
de studii de românisticã în strãinãtate. Articolele
profesorului Klaus Heitmann (Heidelberg) sunt
o confirmare în acest sens.
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tutul de Lingvisticã ºi Istorie Literarã „Sextil
Puºcariu” din Cluj.
La Freiburg am þinut cursuri teoretice ºi
practice de traduceri în ºi din românã ºi germanã
(patru ore pe sãptãmânã), în consens cu metoda
demult încetãþenitã la acest Seminar privind învãþarea unei limbi strãine prin exerciþii practice
de traduceri. Mai apoi cursuri ºi seminarii de
interpretãri de texte, pe care le selectam dupã o
concepþie personalã, lecþii de gramaticã a limbii
române, seminarii de culturã ºi civilizaþie (Landeskundeseminar), Introducerea în filologia românã, Hermeneutica lui Mircea Eliade, Sacrul ºi
profanul (curs special þinut în limba germanã).
Iatã câteva teme (selectiv): „Lucian Blaga poet
ºi filosof”, „George Enescu – audiþie muzicalã ºi
casetã video”, „Constantin Brâncuºi – albume,
comentarii”, „Generaþia lui Mircea Eliade ºi problemele culturii române moderne”, „Emil Cioran (texte traduse ºi comentate)”, „Eugen Ionesco creator al teatrului modern”, „Rãdãcinile
româneºti”, „Delta Dunãrii”, „Balada popularã
Mioriþa” etc.
Activitatea mea didacticã la Romanisches
Seminar Freiburg era legatã, normal, ºi de existenþa a cel puþin douã biblioteci importante: biblioteca în limba românã a Seminarului, care la
un moment dat, nefiind foarte mare, fusese „exilatã” din lipsã de spaþiu pe un coridor, în dreptul
cabinetului Miron – Lüder, ceea ce, evident,
mi-a creat un sentiment de amãrãciune ºi revoltã, ºi celebra Bibliotecã Românã de pe
Uhlandstrasse, frecventatã sporadic de studenþi.
Aºa încât se cuvine s-o prezint în câteva cuvinte
ca pe un aºezãmânt cultural de excepþie.1
Biblioteca Românã din oraºul german
Freiburg a luat fiinþã la 1 mai 1949, din inþiativa
unui grup de români în frunte cu Virgil Mihãilescu, principalul fondator, devenit directorul ei.
El venise în oraºul de la poalele Munþilor Pãdurea Neagrã încã în 1947, ca angajat al autoritãþilor franceze, însãrcinat sã organizeze stabilirea în Alsacia a grupurilor de refugiaþi ºvabi
de origine francezã. În þarã, dupã licenþa în Filosofie, Istorie ºi Litere la Universitatea din Bucureºti, a lucrat la Biblioteca Academiei Române
sub conducerea lui Ion Bianu, de la care a deprins modul de organizare a bibliotecii cu sentimentul cultului faþã de carte. De-a lungul unei
jumãtãþi de veac ºi mai bine de activitate neîntreruptã în serviciul culturii româneºti, instituþia
1
2

din oraºul lui Heidegger ºi Hugo Friedrich s-a
impus ca una dintre cele mai puternice ºi mai
bine reprezentate instituþii culturale ale diasporei româneºti. Nãscutã din nostalgia dupã þara
pãrãsitã, în epoca nefastã a stalinismului instalat
în culturã, ºi dintr-un „complex de gânduri ºi
sentimente specifice numai omului dezrãdãcinat”, ctitoria de la Freiburg îºi fixase dublul
scop, al apãrãrii valorilor ºi tradiþiilor culturale
româneºti ºi al „informãrii corecte asupra problemelor româneºti”. Animaþi de „credinþa în
Dumnezeu ºi în viitorul poporului nostru”, de
„elanul dat de simþul datoriei faþã de Neam”, cei
câþiva români din Freiburg au pornit de la un
fond minim de 36 de cãrþi ºi 40 de mãrci vest
germane obþinute prin subscripþii2. Cu timpul
s-a ajuns la acumularea unui numãr impresionant de cãrþi ºi publicaþii referitoare la cultura
românã, în ansamblul ei, de material arhivistic ºi
documentar. Biblioteca a început sã editeze publicaþii proprii. La origini se aflã un volumaº de
versuri din Eminescu, prilejuit de centenarul
naºterii poetului ºi prefaþat de Mircea Eliade. De
altfel, una din rarele Bibliotecii este manuscrisul
original al poeziei Criticilor mei. Tot în 1950
apãrea volumul de poezii populare româneºti
Fãrã þarã care s-a bucurat de aceeaºi primire
caldã printre românii resfiraþi pe patru continente.
În 1956, Biblioteca era înzestratã cu cãrþi,
broºuri, extrase, periodice, manuscrise ºi documente, texte documentare inedite, discuri muzicale, albume ºi fotografii, hãrþi, stampe, gravuri,
obiecte de artã, tablouri, filatelie, numismaticã,
diapozitive, microfilme etc. Biblioteca s-a îmbogãþit prin donaþii ºi fonduri importante venite
din partea diferitelor persoane. Aºa se ºi explicã
de ce a devenit atât de reprezentativã pentru
exilul românesc, centrul cultural al românilor
din diaspora. Directorul ei era conºtient de însemnãtatea cumpãrãrii, cu mari sacrificii, a Letopiseþului lui Miron Costin în limba latinã, a
Ceaslovului tipãrit de Mãnãstirea Neamþului la
1740 sau a Hronicului lui ªincai.
În 1959, cu prilejul împlinirii unui deceniu de la înfiinþare, an în care avea o zestre de
peste 10 000 de volume, pe lângã manuscrise ºi
documente, colecþii de periodice etc., Biblioteca
îºi adaugã titlul Institutul Român de Cercetãri.
Scopul creãrii Institutului era sã exprime, printre altele, „Poziþia româneascã în cadrul unei

O informaþie mai amplã oferã studiul meu, menþionat deja la nota 1, Lucian Blaga, Mareele sufletului...
Citatele de mai sus aparþin lui Virgil Mihãilescu, publicate în R. Apostol, Biblioteca ºi Institutul Român de
Cercetãri din Freiburg (Istoric), Biblioteca Românã – Freiburg (Germania), 1976. Lucrarea lui R. Apostol
reprezintã principala sursã de informaþii privind istoria acestei instituþii.

1

Statuia lui Aristotel în faþa Universitãtii
din Freiburg

program minimal de trei ore pe zi, deservite cu
dãruire ºi generozitate de trei persoane în vârstã, în frunte cu directorul lor, domnul Iancu –
Ioan Bidian, care nu erau retribuite. Veneam
uneori la Bibliotecã însoþit de un numãr foarte
mic de studenþi, nu numai pentru studiu ºi
documentare, ci ºi pentru a oferi un ajutor
persoanelor care o deserveau. Pentru mine
personal aceastã instituþie a avut o importanþã
deosebitã, oferindu-mi posibilitãþi de studiu,
cercetare, editare ºi reeditare de texte. Dupã
plecarea mea de la Universitatea din Freiburg,
în urma expirãrii contractului, la 31 iulie 1997,
lectoratul s-a desfiinþat din lipsã de fonduri.

Vezi ºi Horst Fassel, Ein Jubiläum: 35 Jahre Rumänisches Forschungsinstitut und Rumänische Bibliothek in
Freiburg, (în) Beiträge zur deutschen Kultur, 1 (1984), nr. 2, p. 93-95.
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Europe libere ºi unite”, sã punã în evidenþã
valorile spiritului înþelese ca o „contribuþie româneascã la dezvoltarea în lume a unui umanism social, creºtin ºi democratic”.
Jubileul de un sfert de veac al instituþiei
din Freiburg a fost salutat în lume ca un mare
succes românesc. Hugo Friedrich îºi exprima
cu acest prilej bucuria cã aºezãmântul cultural
în discuþie a depãºit „toate dificultãþile ºi trece
astãzi drept un fenomen impunãtor al românilor din exil”. Cuvinte asemãnãtoare au rostit
ºi alþi profesori romaniºti ca Wilhelm Giese,
Klaus Heitmann, Alf Lombard, Gino Lupi º.a.
Instituþia din Freiburg a fost integratã,
prin impresionanta ei bibliotecã, în sistemul
general al bibliotecilor ºi institutelor universitãþilor din Germania, în primul rând în cel al
Bibliotecii Universitãþii din Freiburg. Ea a devenit un centru de documentare ºi cercetare
deschis tuturor celor interesaþi, care în sãlile ei
pregãtesc lucrãri ºtiinþifice, teze de doctorat,
ediþii, cerceteazã documente, publicaþii, cãrþi
ºi obiecte de artã1. În sãlile ºi rafturile bibliotecii pulseazã viaþa exilului românesc, înscriindu-se, cu fiecare zi, o filã de istorie trãitã.
În existenþa ei, ctitoria de la Freiburg s-a
confruntat permanent cu probleme financiare,
cu penuria de fonduri, în general, necesare
atât achiziþionãrii de cãrþi ºi materiale cât ºi
unui local propriu. În perioada lectoratului
meu la Freiburg situaþia Bibliotecii ºi Institutului devenise extrem de precarã. Deºi au un
caracter privat, statul român n-a întreprins nimic concret nici dupã decembrie 1989, în scopul sprijinirii materiale ºi morale a acestei
instituþii. Aceeaºi nepãsare faþã de Casa Culturalã Românã din Freiburg ºi din partea Ambasadei din Bonn ºi a Fundaþiei Culturale Române. Biblioteca ºi Institutul funcþionau cu un
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Daniela Sitar-Tãut predã cultura ºi
civilizaþia româneascã studenþilor slovaci
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ânãra dr. Daniela Sitar-Tãut, profesoarã de limba românã la Colegiul
Naþional „Vasile Lucaciu”, critic literar cu activitate constantã la revistele „Nord
Literar” ºi „Poesis”, autor de cãrþi, predã limba,
cultura ºi civilizaþia româneascã studenþilor de
la Universitatea Comenius (Komensky) din
Bratislava (Slovacia). Lectoratul ei dureazã 3
ani, începând de la 1 septembrie 2010.

Universitatea Comenius are o catedrã de
limba românã cu tradiþie, prima promoþie de
românisticã absolvind în anul 1957. Secþia de
limba românã face parte din Catedra de Limbi
Romanice, având în acest an un numãr de 27 de
studenþi. Limba românã se studiazã în combinaþie cu limba slovacã, limba francezã, limba
spaniolã sau limba italianã. Cursurile sunt þinute
de lectorul român, Daniela Sitar-Tãut, alãturi de
doi profesori slovaci titulari ºi de un doctorand
intern. Ajunsã la Bratislava, Daniela Sitar Tãut a
început sã urmeze cursuri de limba slovacã
pentru începãtori, de douã ori pe sãptãmânã. A
iniþiat cu studenþii scurte excursii de documentare la obiectivele turistice din capitala slovacã,
alãturi de relevarea istoriei lor, într-un proiect
intitulat „Free Tour – ghizi turistici prin Bratislava”; a realizat, cu masteranzii, traducerea în
limba slovacã a unor autori precum I.D. Sîrbu
sau Camil Petrescu ºi a iniþiat regizarea unor
schiþe ale lui I.L. Caragiale.

Volumul Exilul literar românesc - înainte
ºi dupã 1989 (Univerzita Komenského v Bratislave, 2011) reuneºte comunicãrile prezentate
în cadrul colocviului internaþional omonim, care
s-a desfaºurat în 12 octombrie 2010 la Facultatea de Litere a Universitãþii Comenius din
Bratislava. Comunicãrile celor prezenþi au fost
centrate pe urmãtoarele aspecte: „Naraþiuni româneºti ºi est-europene ale exodului ºi reîntoarcerii dupã 1989; douã literaturi – cea din þarã
ºi cea din exil – sau una singurã?”; perceperea
criticã a literaturii române de cãtre „vocile” din
exil; identitatea lingvisticã a scriitorului din
exil: limba maternã vs. cea a þãrii de adopþie.
Lista participanþilor este urmãtoarea: Marcel
Corniº-Pop, Doina Jela, Cornel Ungureanu,
Olivia Bãlãnescu, Alexandru Istrate, Daniela
Sitar-Tãut, Jana Páleníková, Libuša Vajdová,
Jarmila Horáková, Tomáš Vašut, Libuše Valentová, Lorena Stuparu, Claudiu Turcuº. Manifestarea a fost inclusã într-un proiect mai amplu,
intitulat Vara târzie. Anotimpul cultural românesc, organizat în Slovacia de Institutul Cultural
Român din Praga. Culegerea de eseuri îi are ca
referenþi ºtiinþifici pe prof. univ. dr. George
Achim (Universität Wien) ºi prof. univ. dr.
Mihaela Albu (Universitatea „Spiru Haret”, Bucureºti), singurul suport financiar, exceptându-i
pe cei doi editori (Jana Páleníková ºi Daniela
Sitar Tãut), venind din partea doamnei Florica
Bud, preºedintele Cenaclului Scriitorilor din Maramureº ºi a Fundaþiei Culturale Bona Fide. Cartea constituie o premierã editorialã, în sensul cã
este primul volum publicat în limba românã al
secþiei de Limba ºi Literatura românã a Universitãþii Comenius, înfiinþatã încã din anul 1921.
În cursul lunii mai a avut loc manifestarea
„Noc Literatúry/Noaptea Literaturii”, iniþiatã de
EUNIC (European Union National Institutes for
Culture) din Republica Cehã ºi din Slovacia,
care s-a derulat simultan în patru oraºe slovace:
Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice. În
11 locaþii, unele dintre ele inaccesibile altfel
publicului larg, au fost efectuate lecturi publice
din tot atâþia autori europeni. „M-au impresionat
veritabilele «cozi la lecturã» - care prin mul-
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manifestarii este continuarea tradiþiei întâlnirilor reciproce dintre cercetatorii ºi doctoranzii
romaniºti pe tarâmul celei mai vechi facultãþi de
litere din Slovacia. Conferinþa se va desfãºura în
cinci secþiuni, în funcþie de limba comunicãrilor,
inclusiv - în premierã - una românã, datoritã
Danielei Sitar Tãut. „În acest an subiectul predilect îl constituie prezentarea ºi analiza noilor
teorii, modelelor ºi tendinþelor din studiile romanistice, precum ºi aplicarea lor ulterioarã în
lingvisticã, literaturã, translatologie ºi didactica.
În cadrul Zilelor studiilor romanice vom organiza
o secþiune studenþeascã, unde masteranzii ºi doctoranzii din catedrele de romanisticã, din
Slovacia ºi din strãinãtate, vor avea prilejul de
a-ºi prezenta lucrãrile ºi cercetãrile lor. De la
Universitatea de Nord Baia Mare s-au înscris la

Doina Jela ºi Daniela Sitar-Tãut

acest eveniment Carmen Dãrãbuº, Delia Suiogan ºi Mircea Fãrcaº”, a mai precizat Daniela
Sitar Tãut. Din toamnã, tot pentru prima datã,
vor fi organizate atestatele de limba românã, un
parteneriat între Universitatea Comenius Bratislava ºi Institutul Limbii Române.
Daniela Sitar-Tãut completeazã galeria bãimãrenilor care susþin lectorate în strãinãtate, din
care fac parte universitarii Carmen Dãrãbuº (plecatã la Novi Sad, în Voievodina) ºi George Achim
(Viena). Ea a absolvit secþia Românã-Francezã a
Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii de
Nord Baia Mare (2000), ºi-a obþinut doctoratul la
Timiºoara (2006), a fost profesor asociat la universitãþile bãimãrene „Nord” ºi „Goldiº”, ºi în
prezent este profesor titular la Colegiul „Lucaciu”,
unde predã limba ºi literatura românã.
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þimea lor mi-au amintit de cele de pe vremea lui
Ceauºescu de la alimente - alcãtuite în mare
parte din tineri veniþi sã audieze, într-o disciplinã perfectã, aceste cursuri vii de culturã
europeanã”, a mãrturisit Daniela Sitar Tãut. Literatura românã a fost reprezentatã de fragmente
din microromanul „Dayan“, al lui Mircea Eliade, în interpretarea actorului Michal Hudák.
De curând, Danielei Sitar Tãut i-a apãrut
o nouã carte. „Volumul de Interviuri I, apãrut în
luna noiembrie a anului trecut, se aflã în raport
de complementaritate cu Valorile ºi prezenþele
conjuncturale, cu atât mai mult cu cât o parte
dintre cei care constituie substanþa prezentului
volum – Dumitru Þepeneag, Horia Gârbea, Alexandru Buican, Albert Raasch, Nicolae Tzone,
Mihaela Albu, Ion Hobana, Niculae Gheran,
Cornel Ungureanu, Gheorghe
Glodeanu, Marian Ilea, George
Vulturescu, Doina Jela – au fost locatarii celui de cronici sau urmeazã
sã aparã în cel de-al doilea volum al
acestora. Materialele au fost generate fie de apariþia unei cãrþi emblematice pentru cultura românã,
fie de un eveniment omagial, colocvii ºi simpozioane internaþionale, fie de o imposturã editorialã sau
de întâlnirea cu oameni care au o
opinie particularizantã referitoare la
specificitatea etnicã a românilor,
degenerescenþa valorilor, cliºeele
mentale, stereotipiile ce încearcã sã
camufleze o realitate culturalã alarmantã. Totodatã, interviurile continuã ºi o altã serie, cea a investigaþiilor concretizate editorial de volumul colectiv, coordonat în anul 2009, Memorialistica închisorilor. Diasporã. Disidenþã, RISOPRINT, Cluj-Napoca. Am încercat aºadar sã mã
apropii atât de reprezentanþi ai exilului, cât ºi de
cei care au avut o atitudine contestatarã în România în epoca totalitarismului”, a precizat autoarea.
În ceea ce priveºte proiectele de viitor,
Catedra de romanisticã a Facultãþii de Filosofie
a Universitãþii Comenius din Bratislava va organiza, în perioada 23-24 septembrie 2011, a doua
ediþie a Conferinþei Internaþionale „ZILELE
STUDIILOR ROMANICE - Teorii, modele noi
ºi aplicarea lor în lingvistica, literatura, translatologia ºi didactica ultimilor 20 de ani”. Evenimentul se va desfaºura în timpul sãrbãtoririi a
90 de ani de la înfiinþarea facultãþii. Scopul
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„Nu mi-a trecut prin cap cã odatã aº putea
sã-mi câºtig existenþa cu limba românã”
Interviu cu prof. Jana Páleníková, coordonatoarea Catedrei de Românisticã
a Universitãþii Komenský din Bratislava
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Daniela SITAR-TÃUT
Daniela Sitar-Tãut: Stimatã doamnã
Jana Páleníková, sunteþi de mulþi ani, coordonatoarea Catedrei de Românisticã a Universitãþii Komenský din Bratislava. Care este
tradiþia acestei secþii ºi care sunt circumstanþele
care au determinat apariþia ei?
Jana Páleníková: Secþia noastrã de românisticã are tradiþia cea mai lungã dintre toate
cele cinci limbi romanice care se studiazã actualmente la catedra noastrã de limbi romanice
(francezã, spaniolã, italianã, portughezã ºi, bineînþeles, românã). Limba românã a fost prima
limbã romanicã predatã la Universitatea Comenius din 1922, numai trei ani dupã înfiinþarea
acesteia (în 1919), mai întâi sub forma
cursurilor facultative pentru studenþii universitãþii ºi a conferinþelor pe temele literare ºi
culturale. Aceste activitãþi sunt legate de numele
profesoarei Jindra Hušková-Flajšhansová, de
origine cehã, care, dupã absolvirea studiilor de
romanisticã la Universitatea din Praga s-a stabilit la Bratislava, unde a desfãºurat o activitate
culturalã orientatã cãtre promovarea limbii, literaturii ºi culturii române. La început, activitatea
sa s-a desfãºurat în cadrul unviersitãþii ºi mai
târziu sub egida acordurilor internaþionale, în
primul rând în cadrul Micii Antante. Fenomenul
românesc în vremea interbelicã a fost perceput
ºi înþeles mai bine datoritã unor condiþii de naturã extraliterarã, similare, cum ar fi: trecutul
comun al slovacilor ºi al românilor din Transilvania, efortul lor identic pentru dobândirea
independenþei, ca ºi contextul istoric asemãnãtor. La începutul anului 1930 a fost semnat acordul cultural dintre România ºi Cehoslovacia, cu
accentul pus pe înfiinþarea lectoratelor în amândouã þãrile, a institutelor culturale, pe stagiile
reciproce ale artiºtilor, pe schimbul de cercetãtori ºi studenþi, pe traduceri, pe rãspândirea
cãrþilor ºi revistelor º.a.m.d. În anul 1932, Universitatea Comenius a acordat titlul Doctor
Honoris Causa lui Nicolae Iorga, care, însã, nu a

mai putut veni la Bratislava din cauza bolii, iar
cu un an mai târziu, acelaºi titlu a fost decernat
ºi lui Nicoale Titulescu, care a participat direct
la festivitate. Interesant este cã, între timp,
Titulescu fusese revocat din funcþia de ministru
de externe, aºa cã promovarea lui la Bratislava
s-a transformat într-o manifestare a prieteniei
ceho-slovaco-române.
În anul 1952 a fost înfiinþat lectoratul de
limba ºi literatura românã în cadrul catedrei de
romanisticã la Facultatea de Filozofie a Universitãþii Comenius, anul înfiinþãrii oficiale a
secþiei de românisticã în Slovacia. Deci, din
anul respectiv limba ºi literatura românã se studiazã ca specializare încheiatã cu examen de
licenþã ºi diplomã în cadrul filologiei moderne,
cu accent pus pe aspectul pragmatic, pe traducere ºi interpretare. La început româna a fost
combinatã cu slovaca, iar cam din a doua jumãtate a anilor ‘60 slovaca a fost înlocuitã de
francezã, aceasta fãcând parte din aceiaºi familie a limbilor romanice. Între timp s-au încercat, nu fãrã succes, ºi alte combinaþii, de
exemplu cu limba bulgarã, cu italianã, spaniolã
sau englezã, chiar cu etnologie, aceastã combinaþie având un caracter interdisciplinar, oferind posibilitatea cercetãrilor comparative.
Daniela Sitar-Tãut: Limba românã folositã de Dvs. este impecabilã, lipsitã aproape în
totalitate de vreun accent strãin. Cum aþi ajuns
la aceastã performanþã, þinând cont de faptul cã
româna ºi slovaca nu fac parte din aceeaºi familie lingvisticã?
Jana Páleníková: De micã mã atrãgeau
limbile strãine. Tatãl meu a vorbit italianã ºi
germanã, întotdeauna dãdeam de cãrþile lui scrise în aceste limbi, deºi nu a fost traducãtor. Din
anii gimnaziali ºi-a cultivat pasiunea pentru aceste limbi. Cred cã graþie acestui interes al lui
pentru limbi am fost îndrumatã indirect spre
limbi ºi eu. Când am fost în ultimul an al liceului
ºi a trebuit sã-mi aleg specializarea de studii

pune pe cursurile practice, mai ales în primii ani,
pe exersarea lexicului deja însuºit, pe lãrgirea ºi
îmbogãþirea lui, pe învãþarea noilor cuvinte, a
proverbelor ºi expresiilor specifice limbii române. Un lector trebuie sã fie nu numai un
cunoscãtor nativ de limbã, ci ºi un actor, care
ºtie cu ce mijloace sã provoace interesul ºi curiozitatea studentului, trebuie sã aibã niºte idei
clare care sã-l ajute pe student sã înainteze pe
drumul spre a obþine abilitãþile practice pentru
folosirea limbii. Dar nu numai atât. Lectorul ne
þine la curent cu ceea ce se petrece în România,
în special în lumea literarã, în viaþa politicã,
socialã, în culturã, el este un fel de mesager al
informaþiilor celor mai actuale. În aceastã privinþã el e ºi un ambasador, care pe o parte
asigurã relaþia noastrã cu instituþiile ca ILR, ICR
sau cu lumea universitãþii de la care provine, iar
pe de altã parte promoveazã cultura româneascã
nu numai în mediul Universitãþii, ci ºi contextul
cultural slovac mai larg.
Daniela Sitar-Tãut: În ce mãsurã s-a implicat Ambasada României, respectiv autoritãþile consulare româneºti în activitãþile iniþiate
de catedrã, þinând cont cã secþia promoveazã
cultura ºi civilizaþia româneascã în Slovacia?
Jana Páleníková: Mi-e greu sã rãspund la
aceastã întrebare. Sunt convinsã cã noi, membrii
lectoratului român, facem mult pentru promovarea limbii ºi literaturii române, încercãm sã-i
pregãtim cât mai bine pe studenþii noºtri pentru
o carierã profesionalã de traducãtori ºi interpreþi. La întrebarea dumneavoastrã rãspund
diplomatic, adicã nu spun cum se implicã Ambasada românã, ci mai degrabã de ce am avea
nevoie. De exemplu de un sprijin financiar când
vrem, dar nu prea putem organiza colocviile
româniºtilor sau conferinþele internaþionale pe
tematica limbilor sau literaturilor romanice.
Daniela Sitar-Tãut: Sunteþi deopotrivã
preºedinta Societãþii Culturale Slovaco-Române. Care sunt activitãþile derulate în cadrul acestei societãþi?
Jana Páleníková: În anul 1990 la Praga a
fost reînnoitã Societatea Ceho-Slovaco-Românã, însã în 1993, dupã separarea republicii în
douã state independente, pe teritoriul Slovaciei
a încetat activitatea ei oficialã. Contactele dintre
membri nu s-au întrerupt, ci se menþin pânã azi.
La scurt timp a urmat o încercare de a înfiinþa o
asociaþie asemãnãtoare în Slovacia, care însã nu
a avut o existenþã lungã. Abia în octombrie 2002
a fost înfiinþatã Societatea Culturalã SlovacoRomânã. Primul preºedinte al ei a fost fostul
ambasador slovac în România dupã Revoluþia
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universitare, mi-a fost clar cã voi studia limba
francezã, pe care am învãþat-o din ºcoala elementarã. Problema a fost numai în ce combinaþie. În anul respectiv limba francezã a figurat
în combinaþie cu slovaca ºi româna. Fiindcã
dorinþa mea a fost sã studiez limbi strãine, am
optat pentru francezã cu românã. Pe vremea
aceea nici nu mi-a trecut prin cap cã odatã aº
putea sã-mi câºtig existenþa cu româna. La început însã habar n-avem ce aventurã mã
aºteaptã. Nu am cunoscut decât câteva nume de
scriitori: M. Sadoveanu, M. Eminescu ºi Z.
Stancu, am ºtiut cã în limba româna existã un
superstrat slav ºi cã o parte a lexicului este de
origine slavã, atât. Româna mi s-a pãrut de la
început dificilã, dar norocul nostru al studenþilor
(am fost 18 în promoþie) a fost un bun lector. De
fapt întotdeauna am avut un lector bun, iar dintre
toþi cel mai mult m-a influenþat Eugen Negrici,
care încetul cu încetul m-a îndrumat pe mine ºi
încã pe un coleg de al meu spre românã. El ne-a
deschis ochii ºi ne-a arãtat un alt orizont, ne-a
învãþat cum sã privim fenomenul românesc istoria, cultura, limba, iar pe mine personal m-a
convins cã literatura românã meritã sã fie cititã,
predatã ºi mai ales tradusã. De un mare folos
mi-au fost bursele pe care le-am primit în timpul
studiului. Am petrecut de douã ori câte un semestru la Universitatea din Bucureºti ºi sunt
convinsã cã acest contact direct cu limba a fost
ºi este cel mai bun ºi cel mai important mod de a
învãþa orice limbã. Probabil atunci mi-a intrat în
ureche. Trebuie sã spun cã limba românã îmi
place foarte mult, în fiecare an petrec în România un anumit timp, cu sau fãrã bursã, pur ºi
simplu simt nevoia de-a mã „antrena” tot timpul, cã limba vie trebuie mereu exersatã. Poate
de acolo ºi lipsa accentului strãin.
Daniela Sitar-Tãut: De câþiva ani buni
existã o tradiþie a lectorilor de limba românã la
universitatea aceasta. Care este aportul fiecãruia ºi care dintre aceºtia a reprezentat un
veritabil câºtig pentru cultura slovacã, respectiv românã?
Jana Páleníková: Un rãspuns parþial la aceastã întrebare vi l-am dat mai sus. Prezenþa
unui lector de limba românã este inevitabilã atât
pentru studenþi, cât ºi pentru noi, cadrele didactice. Pentru studentul slovac a cãrui limbã
maternã este o limbã de origine slavã, limba
românã reprezintã un adevãrat labirint lingvistic
care pretinde iniþierea neofitului înaintând spre
atingerea unui scop direct: sã comunice în limba
românã ºi sã înþeleagã esenþa acestei limbi. În
activitatea pedagogicã a lectorului accentul se
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din 1989, domnul Milan Resutík, iar eu am
preluat ºtafeta în 2004 ºi o þin pânã în momentul
actual. Ambiþia acestei societãþi a fost sã fie continuatoarea slovacã a asociaþiei originale din secolul trecut ºi sã adune pe toþi cei care, din
diferite motive ºi-au creat o atitudine prieteneascã faþã de cultura românã: studenþi, absolvenþi, iubitori sinceri ai limbii române. Deºi nu
toþi au studiat limba românã, sunt atraºi de caracterul deosebit al culturii ºi al literaturii române pentru cã în ea se oglindesc cele douã
modele culturale - cel est-european ºi cel vesteuropean. Prezenþa culturii române, sub forma
unor traduceri, pieselor de teatru sau seratelor cu
ocazia aniversãrilor de scriitori, în contextul
cultural slovac este întotdeauna o îmbogãþire a
acestuia cu valorile culturale.
Daniela Sitar-Tãut: În urmã cu câþiva ani
aþi tradus Memoriile lui Mircea Eliade. Cum
este receptat Istoricul religiilor în Slovacia? Ce
alþi autori aparþinãtori diasporei sau disidenþei
se aflã pe lista de aºteptare a traducãtoarei
Jana Páleníková?
Jana Páleníková: Trebuie sã vã corectez.
Eu nu am tradus Memoriile, ele au apãrut în
traducerea cehã, ci am tradus romanul lui M.
Eliade Noaptea de Sânziene, care a apãrut în
anul 2000 ºi o antologie a nuvelei fantastice
întitulatã La umbra unui crin antologie, care
cuprinde 7 nuvele (La þigãnci, La umbra unui
crin, Ghicitor din pietre, Les trois Grâces, Dayan, Pelerina, Podul) ºi care a apãrut în 2005.
Eliade în momentul apariþiei acestor opere literare a fost deja cunoscut atât ca istoric al religiilor, graþie sintezei lui ilustre Istoria credinþelor ºi ideilor religioase care a fost tradusã în
slovacã din francezã în prima jumãtate a anilor
‘90, cât ºi ca autor de beletristicã. Romanele
Maitreyi ºi Domniºoara Cristina au fost traduse
în 1989. Deci, traducerile mele nu au venit
într-un spaþiu gol. Dimpotrivã, cititorul slovac a
fost deja iniþiat în acest tip de literaturã. Succesul lor m-a inspirat sã ofer studenþilor facultãþii un curs opþional despre Mircea Eliade la
care se înscriu în fiecare an studenþii de istoria
religiilor, de românã ºi de alte limbi sau de
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filozofie. În ceea ce priveºte viitorul activitãþii
mele de traducãtoare, aº vrea sã prezint cititorilor slovaci pe Sorin Titel cu romanul lui
Femeie, iatã fiul tãu, cu toatã lumea Banatului,
care e foarte apropiatã de spaþiul nostru centraleuropean. Dupã ce l-am citit pentru prima datã
cu mulþi ani în urmã, mi-am dat seama cât de
apropiaþi suntem prin literaturã ºi cât de puþin ne
cunoaºtem. Pe lista de aºteptare se mai aflã un
roman al lui ªtefan Agopian, Tache de catifea
sau Tobit ºi Mircea Cãrtãrescu.
Daniela Sitar-Tãut: Teza Dvs. de doctorat se referã la Camil Petrescu. De unde
aceastã pasiune pentru însetatul de absolut ºi
cavaler al ideilor? În ce mãsurã o traducere a
scriitorului autenticist ar constitui o oportunitate pentru publicul-þintã slovac?
Jana Páleníková: Prima mea tentaþie de a
scrie teza de doctorat din Camil Petrescu a fost
bazatã pe faptul cã în literatura slovacã interbelicã nu avem acest tip de roman psihologic.
Pentru mine a fost ceva nou, inedit, am fost
fascinatã mai ales de Patul lui Procust, de vocile
naratorilor care se tot timpul schimbã, diferitele
lor priviri asupra acelaºi fapt sau aceeaºi persoanã. A fost ca un joc al autorului cu cititorul,
ghiceºte cine vobeºte ºi despre cine se vorbeºte.
În plus, alegând acest autor am putut îmbina
amândouã specializãrile mele, românã ºi francezã, fãcând o comparaþie între romanul psihologic camilpetrescian cu cel proustian. Cu partea „francezã” a tezei m-a ajutat profesorul meu
de literatura francezã, iar partea românã a fost
complet în mâinile mele. Din pãcate, din Camil
Petrescu nu s-a tradus nimic în slovacã, ceea ce
este mare pãcat, dar nu ºtiu dacã se mai poate
recupera ºansa pe care am avut-o prin anii
‘70-‘80 când au fost traduse destule romane
scrise în perioada interbelicã (de exemplu: Liviu
Rebreanu, George Cãlinescu. Mateiu Caragiale,
Mihail Sadoveanu, I.M. Sadoveanu, Mircea Eliade, Hortensia Papadat-Bengescu) numai cele
ale lui Camil Petrescu, nu. De aceea receptarea
posibilã a lui de cãtre publicul slovac rãmâne la
nivelul ipotezelor. Sau sã îndrãznesc sã-l înscriu
pe listã de aºteptare pomenitã mai sus?
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de pregãtire în România, cercetãtorii dialectelor
ºi culturilor aromâne ºi meglenoromâne, lista
completã a societãþilor literare înscrise într-un
dialog cu cele din þarã, am schiþat argumentele
pentru ideea de „privilegiat”.
Dacã funcþionalitatea sistemului s-ar ridica la nivelul elementelor prezente, procesul de
interferenþã ºi cel de modelare ar avea altã amploare. Însãºi prezenþa subiectivitãþilor ºi a cri-

Lector univ. dr. Dumitru MÃRCUª

teriilor diferite indicã un proces viu, dinamic ºi
acesta este, poate, aspectul cel mai important.
Rolul lectoratului, este, în opinia mea, ºi acela
de a orienta opþiunile, de a le sublinia aspectele
tensionale ºi de a le contura poziþia în sistemul
de valori actuale.
Alternative. În climatul cultural românesc ideea revizuirii („revizitãrii”) valorilor literare este concretizatã în Istorii ale literaturii
analizate, dezbãtute, criticate sau dimpotrivã, criteriile propuse de cãtre acestea fiind acceptate,
amendate sau respinse cu vervã ºi spirit polemic. Lectorul român de literaturã are ºi el,
fireºte, o opþiune. La întâlnirea cu studenþii puþin sau deloc familiarizaþi cu limba românã, sau
chiar cu cei care o stãpânesc relativ este dificil a
discuta criteriile, implicit situarea în timp a apariþiei literaturii. De unde sã încep? De la oralitate, care se exprimã în atâtea lucrãri de etno-
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Literatura românã ºi valorile culturale.
Spaþiul cultural macedonean este prin excelenþã
unul al multilingvismului, al diversitãþii rezultat
din experienþa istoricã a unor identitãþi deosebite. Privit din exterior pare definit, cunoscut
în manifestãrile sale, cu trãsãturi caracteristice,
integrat în ceea ce lucrãri de sintezã numesc
balcanism. De aici, în ceea ce mã priveºte, pot
stabili elaborarea unei sistematice promovãri a
literaturii române, mai cu seamã cã Balcanismul
literar românesc (Mircea Muthu) are prezenþã
în exegeza româneascã. Precizare; balcanism;
balcanitate - sunt concepte ale cãror sfere sunt
deosebit de bogate ºi cuprind realitãþi etnice,
istorice, politice, mentalitãþi, credinþe ºi creaþii
culturale diferite. Intenþia de a construi modelul
balcanismului literar românesc prin concepteimagine (Mircea Muthu) ne menþine la un nivel
de unde trebuie fãcut încã un pas spre cunoaºterea ºtiinþificã.
Prezenþa unei catedre de limba românã
de-a lungul a patru decenii la Facultatea de filologie „Blaze Koneski” poate configura dimensiunile în care rostirea româneascã, în ipostaza
comunicaþionalã ºi în cea artisticã, transmite
valorile culturale ºi spirituale prin munca lectorilor ºi le face cunoscute difuzându-le în aceastã
zonã europeanã.
Forþa de persuasiune transmisã prin strategiile comunicativ-formative se regãseºte în opþiunile studenþilor, în dialogul ºtiinþific al profesorilor, în deschiderile de interes cognitiv
asupra ansamblului identitãþii româneºti, a istoriei sale ºi a societãþii prin care aceasta se defineºte. Existã ºi un aspect privilegiat: etnia aromânã cu legãturi tradiþionale în comunitãþile din
România, firme strãine cu activitate economicã
în Macedonia au lucrãri în þara noastrã, convulsiile istorice au purtat comunitãþi ºi destine
de aici, dincolo de Dunãre, apoi le-au întors,
încât nu e o surprizã sã întâlneºti într-o staþie de
benzinã pe cineva spunându-þi clar: „— eºti român? din ce parte?” ºi sã-þi vorbeascã despre
Constanþa, Bucureºti, Valea Prahovei, Hunedoara. Dacã adaug ºi profesorii cu diverse stagii
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logie ºi culegeri de folclor. Cum sã trec însã de
la comunicare la literaritate, adicã la dimensiunea esteticã a textului. E dificil? Judecaþi ºi
dumneavoastrã.
Imaginea podurilor de piatrã din orãºelul
Kratovo, dintre care unul, ne spune legenda, este
ridicat prin sacrificarea unei femei. Ajungem
deci la Meºterul Manole. Reperele istorico-culturale aromâneºti, pãstoritul ºi dovezile etnografice susþin ideea cã ºi aici au circulat variante
ale Mioriþei. Rãmâne doar a spune româneºte
studenþilor (ºi a-i face sã înþeleagã) de ce pentru
pãstorul român „natura întreagã este o bisericã”
(L. Blaga). Acestea trebuie sã le facã profesorul,
româneºte, în construcþii lexico-sintactice simple.
Studenþii de aici au un simþ lingvistic acut,
rod al multilingvismului social; unii vorbesc
chiar ºi cinci limbi; engleza, de la ºoferi de taxi,
vânzãtori, funcþionari, la cadre universitare.
Franceza ºi italiana sunt rezultatul contactelor
pe care o Iugoslavie deschisã Occidentului european o promova pentru cetãþenii sãi, cu deosebire pentru intelectualitatea universitarã. Desigur, limbile învecinate sunt vorbite în virtutea
modelelor comunitare istoric consacrate ºi a contactelor permanente actuale.
Secvenþã vizualã I. Moment aniversar ºi
de bilanþ al Facultãþii de filologie. Paisprezece
studenþi recitã, rând pe rând, o poezie macedoneanã a clasicului poet, lingvist, profesor, fondatorul Facultãþii - Blaze Koneski. Sonoritãþile,
în cele paisprezece limbi - chineza ºi coreeana
printre ele - induc imaginea artisticã a unei þesãtoare ce-ºi deapãnã firele - negru ºi roºu - la fel
ca ºi firul unui cântec „simplu, sobru, macedonean”. În româneºte þesãtoarea este brodeuzã,
iar versurile erau propoziþii. Pãcat! Erau ºi variante expresive, versuri în ritm ºi rimã, cu calitãþi estetice. Aplauzele s-au îndesit subliniind
varianta turcã. Pentru recita(toa)re?
Munca lectorilor, trudnicã ºi de duratã, cu
mijloace simple sau de ultimã orã, presupune un
acord permanent cu mediile universitar, cultural
ºi social. Laptopul, CD-urile, imagini foto, vizite la muzee ºi sit-uri arheologice, vizionãri de
spectacole ºi filme sunt tot atâtea aspecte în care
se foloseºte limba românã dar ºi limbi intermediare. (engleza sau franceza). Macedoneana
este folositã pentru precizarea noþiunilor ºi frazelor prin traduceri fãcute de studenþi din ºi în
aceastã limbã a enunþurilor româneºti. Drumul
spre cunoaºtere permite întâlnirea prin care profesor ºi student îºi dãruiesc reciproc, prin cuvânt, intuiþii ºi gânduri, posibilitatea de a edifica
un întreg coerent ºi semnificativ.
Limba românã este expresia acestui pro-
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ces ºi rezultatele lui aratã astfel: „Meºterul Manole poveste cum o lucrare (cum exemplu un
pod, o bisericã, o casã) pot sã fie mai bine
ridicatã dacã este sacrificatã o femeie, de obicei
sora sau soþia meºterului”- scrie o studentã. Dupã un stagiu de douã luni la Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, Facultate de ºtiinþe umaniste
ºi sociale, aceeaºi studentã este în mãsurã sã se
exprime: „nucleul iluminist din cultura românã
l-a cunoscut ªcoala Ardeleanã - miºcarea intelectualã de la sfârºitul secolului al XVIII. Acþiunea politicã ºi culturalã a ªcolii Ardelene este
îndrumatã de operele istorice ºi filologice ale lui
Samuel Micu, Gheorghe ªincai, Petru Maior ºi
Ioan Budai Deleanu”.
E mult, e puþin?
În dezbaterile legate de periodizarea literaturii române vechi este evidentã ideea cã „literatura” religioasã este parte a practicii liturgice.
Cãrþile scrise sunt pentru cultul ortodox. Putem
începe de aici?
Secvenþã vizualã II. Într-un anumit moment al zilei, pe cerul cu nori rãzleþi, lumina
proiecteazã pe întinderea lacului Ohrid culori
coborâte parcã din tabloul lui Salvator Dali The
crucifix. Apar din valuri parcã, în atmosfera
metafizicã, cei doi propovãduitori ai credinþei ºi
creatori ai alfabetului vechilor bucoavne: Kiril
ºi Methodiu. Bisericile aduc secolele XI-XII în
prezent. Circulaþia manuscriselor, literatura martirologicã, vieþile sfinþilor ºi, mai aproape, înspre romantismul românesc, scrierea (litera) era
aceeaºi. Haideþi sã vedem cum se întâlnesc scrierile circulând în Imperiul Bizantin cu Învãþãturile... lui Neagoe Basarab. Sau literatura din
cronicele de la curtea lui Mihai Viteazul, când
el, voievodul însuºi, a devenit literaturã în întregul Balcan prin poemul lui Stavrinos. Versiunea gãsitã de Theodor Burada în Macedonia
spune cã: „Mihai Beiul s-a dus sã se batã/ A luat
Evanghelia din Valahia/ ªi crucea de la Constantinopol”.
Studenþii, dupã vizionarea filmului românesc, au fost în mãsurã sã portretizeze astfel pe
voievodul român: „...Aegidius Sadeler cât ºi
gravorul Orlandi înfãþiºeazã un Mihai în costum
domnesc, pleºuv, slab ºi ferm dar îmbrãcat în
platoºã pe fundalul bãtãliei de la Nicopole.”
Recunoaºtem cã ºi INTERNETUL este de
mare folos.
Alternativele sunt o constantã în demersul
profesoral. Avem sau nu Renaºtere sau baroc?
Rãspunsuri: miºcare culturalã nu, personalitãþi
da. Studenþii ºi profesorii nu pot rãspunde în
termeni absoluþi ºi încercãm nuanþele, adicã o-

de valori definitorii pentru omul european de
mâine.
Context cultural ºi comunicare. Oraºul
Skopje a fost zguduit de un cutremur cu efecte
deosebit de mari în anul 1963. Amintesc aici cã
România a ridicat din temelii blocuri de locuinþe
ºi o policlinicã care poartã numele capitalei
noastre – Bucureºti. Planul general de dezvoltare al oraºului a fost elaborat de arhitecþi inspiraþi, calitatea construcþiilor ºi dimensiunile
lor alterneazã cu spaþii verzi, ample, cu arbori la
înãlþimea etajelor 4-5 astãzi, cu locuri de joacã
ºi terenuri sportive, generos distribuite de-a lungul Vardarului. Obiective sociale ºi culturale se
înalþã în ritmuri accelerate ºi astãzi. Gara veche
a oraºului a fost transformatã în muzeu orãºenesc; bãile turceºti de odinioarã sunt muzee de
artã. Biserica „SV. Kliment Ohridski” modernã
ºi dãruitã în spirit ecumenic cu o fântânã de rit
mahomedan, constituie la un loc surse ale mesajelor pe care prin cuvânt le transmit studenþilor în limba românã, stimulându-le capacitatea
de expresie.
Secvenþã vizualã III. Vizitã la muzeu.
Grupul de studenþi se apropie de plãcuþã, o examineazã, apoi intrã, parcurg sãlile, pun întrebãri, vãd macheta oraºului, totul pe un fundal
sonor. Un vizitator strãin, din proprie iniþiativã,
cântã la pian. Dupã vizitã, studenþii fixeazã impresiile astfel: „Când am ajuns, am vãzut o
inscripþie pe peretele muzeului. Eu am citit-o ºi
tradus-o în limba românã”. Sau o altã notaþie, cu
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perele. Din nou eforturi pentru mesajul lingvistic, pentru enunþul simplu ºi corect.
Am oprit istoria literaturii în acest punct; e
pentru prima oarã, în cadrul lectoratului, când
existã specializarea A, iar obiectul de studiu în
anul I se numeºte: STARA ROMANSKA KNIJEBNOST.
Biblioteca. Amintiþi-vã de romanul lui
Umberto Eco, Numele trandafirului. Ce înseamnã cãrþile rânduite în rafturi, ce intrigi poate
declanºa un tratat, ce tensiuni ºi clipe deosebite
oferã acest spaþiu unde s-au ordonat idei ºi s-a
strâns înþelepciune. De-a lungul anilor, lectorii
veniþi din România ºi protocolul de colaborare
susþinut de profesorii locului n-au uitat cartea.
Lingvisticã, istorie, culturã plasticã, memorialisticã, literaturã ºi criticã, reviste, de la Dacoromania lui Sextil Puºcariu la Secolul XX, neajuns, din pãcate , la XXI. Desigur, ele aparþin
unui timp, dar gãseºti folcloristicã ºi etnologie ºi
Antologia poeziei moderne româneºti de Nicolae
Manolescu. De la Memoriile regelui Carol I la
Unde scurte de Monica Lovinescu. Tratatele de
istorie a literaturii române editate de cãtre Academie se învecineazã cu Istoria criticã a lui
Nicolae Manolescu, iar ediþiile din clasici stau
alãturi de Ioan Lãcustã, Mircea Cãrtãrescu, Virgil Tãnase, Dumitru Þepeneag, Nichita Stãnescu.
La Struga, podul Poeþilor laureaþi aºteaptã
reparaþii, dar în mijlocul lui parcã-l zãrim pe
Nichita recitând: „Sã nu adormi. Lasã cerul deschis...” Într-un loc ales de zei al lacului Ohrid
„de patruzeci de ani, Macedonia este centrul
poeziei din lume, adicã de la înfiinþarea Festivalului internaþional de poezie de la Struga”
spune Dina Cuvata (Dimo Dimcev).
Îmbogãþirea bibliotecii ºi mai ales actualizarea ei sunt activitãþi ale lectorilor. Institutul
Limbii Române, editurile - exemplar gestul editurii „Jurnalul Naþional” care a donat toate operele tipãrite - susþin acest efort la care adãugãm
pliante, CD-uri, filme artistice ºi spectacole de
teatru. Imaginaþi-vã, stimaþi cititori, replicile lui
Octavian Cotescu ºi Miticã Popescu în scena
citirii ziarului din O noapte furtunoasã, asociaþi-le cu uimirea, tensiunea înþelegerii ºi râsetele studenþilor sau cu reacþia participativã a
acestora la monologul Rodicãi Mandache în rolul Doruleþ din Visul unei nopþi de iarnã. Greu,
greu dar totul poate fi explicat în cuvinte, pot fi
descrise stãri ºi situaþii cu atât mai mult cu cât un
viitor regizor – student ºi el – e interesat ºi
apropiat acestor forme de comunicare.
Text citit, mesaj audio ºi vizual, graficã ºi
imagini converg înspre un unic efect: limba ºi
cultura românã asimilate ºi ordonate într-un set
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impresii mai consistente, menþioneazã: „În muzeiul avem vãzut lucruri din aceste perioade, din
Macedonia veche. Avem vãzut monede veche,
tacâmuri (linguri, pahare, farfurie...). Dupã vizitã la muzeul, noi am plecat în restorant foarte
interesant. Restorantul se numeºte Yugoslavia
ºi avea multe picturi cu Tito. Avem bãut ceai ºi
cafe ºi avem plecat la facultate.” Corectaþi dumneavoastrã, stimaþi cititori, ceea ce e de corectat,
dar sã ºtiþi cã aceste texte au fost scrise de
studenþi din anul al II-lea, de la forma opþionalã
(C) pentru limba românã.
Festivaluri ale diferitelor arte – cel muzical din noiembrie, cel al filmului de la cinematecã, prezenþa interpreþilor de muzicã clasicã,
balet, operã sunt mesaje artistice stimulative
pentru dezvoltarea comunicãrii în limba românã.
Filmul Eu când vreau sã fluier, fluier,
spectacolul de pantomimã al trupei lui Dan
Puric, umorul ºi satira din Filantropica au fost
subiecte pe care studenþii au încercat sã le transpunã în cuvinte, sã analizeze personajele, izbindu-se de oralitatea replicilor ºi de elementele
argotice. Dificultãþi, deh! ºi pentru profesori.
O vizitã la Kruºevo a fãcut posibilã întâlnirea cu memoria unei vedete pop: Toºe
Proeski. Într-un muzeu modern dedicat lui, piatra ºi sticla, metalul ºi lumina menþin prezentã
fãptura unui tânãr plin de calitãþi, de credinþã
(simbolic clãdirea e în formã de cruce). Pe un
zid, notaþiile vizitatorilor compun o imagine

plasticã din nume, însemne ºi cuvinte care n-au
amuþit în faþa destinului tragic. Muzica ºi cuvintele lui veneau dintr-o fiinþã numitã TODOR.
Adicã aromân. De aici se deschid alte pagini (de
fapt, volume) prin care cultura lingvisticã ºi valorile româneºti aduc în Macedonia componenta
modelatoare ºi susþinerea identitãþii istorice.
Societatea Scriitorilor ºi Artiºtilor Aromâni din Macedonia condusã de scriitoarea mult
premiatã ºi cu un raft de cãrþi scrise, Vanghea
Mihanj-Steryu, personalitãþile consacrate, alte
asociaþii ºi societãþi sunt componente ale unui
circuit în care limba ºi cultura româneascã întâlneºte, în fond, ceea ce nu a pãrãsit niciodatã.
***
Valorile culturale româneºti promovate
prin sistemul actual de relaþii sunt comunicatori
într-un model complex. Dincolo de lectori –
profesorul cu ºtiinþa, prestigiul, dãruirea ºi calitãþile sale – instituþiile ar trebui sã opteze pentru
o dinamicã competitivã.
Aici, Ambasada României îngemãneazã eforturile ambasadorului domnul Adrian ªtefan
Constantinescu, ale domnului ministru consilier
Ionel Alexandru, ale domnului consilier cultural
Daniel Bala într-o orientare decisã înspre dezvoltarea ansamblului de activitãþi legate de promovarea limbii române ºi a valorilor culturale
identitare. Asemenea acþiuni urmãresc o strategie
unitarã ce se împlineºte prin susþinere neobositã.

Lectoratul de limba românã
de la Trondheim
Lucian Vasile BÂGIU

L

ectoratul de limba românã de la
Trondheim a fost înfiinþat în data de 5
iunie 2008, prin acordul semnat, la
Ambasada României la Oslo, între Institutul
Limbii Române, reprezentat de dna Director Ionela Dabija, ºi Norges Teknisk - Naturvitenskapelige Universitet, reprezentatã de prof.
univ. dr. Arne Halvorsen, ºeful Institutt for moderne fremmedsprDk.
La nivel academic, interesul manifestat de
partea norvegianã se explicã, în bunã mãsurã,
prin faptul cã prof. univ. dr. Arne Halvorsen este
un fin cunoscãtor al limbii, literaturii ºi culturii
române, autor al primului dicþionar român-nor-

vegian (care conþine 25.000 de cuvinte, fiind
reeditat în anul 2008 de cãtre editura Polirom).
Institutt for moderne fremmedsprDk pune la dispoziþia lectoratului de limba românã un birou
care are în dotare, printre altele, un computer
conectat la internet, intranet ºi imprimantã,
telefon cu conexiune internã, externã ºi internaþionalã, laptop precum ºi instruirea în cunoaºterea
limbii norvegiene. O contribuþie esenþialã o are, de
asemenea, reprezentanþa diplomaticã a României
în Regatul Norvegiei, prin implicarea generoasã
a Consulului Onorific al României la Trondheim, domnul Terje Roll Danielsen, distins om
de afaceri norvegian, care asigurã lectorului de

fesor de geografie, în vârstã de cincizeci de ani,
Chung Hon Kwan, student la istorie europeanã,
originar din Honk Kong, Nina Merete Austad,
masterand la filosofie. Alþi cinci studenþi-infirmieri norvegieni (Hanne HDberg din Vennesla, Kristina Nystuen Kristiansen din RFlingen, Mats Einar Hammer Rotnes din Frrya,
Stine Marlen Henriksen din Lofoten, Ingvild
Johnsen din Haugesund) ai Hrgskolen i
Srr-Trrndelag = Colegiul Universitar din judeþul Srr-Trrndelag au audiat un curs separat de
limba românã, fãrã a susþine examen final scris.
Aceºtia s-au aflat pentru trei luni în practicã de
specialitate în judeþul Iaºi, începând cu 4
ianuarie 2010. În „semestrul de primãvarã” al
anului academic 2009/2010 cursul de limba românã 1 a fost frecventat de alþi patru studenþi ai
NTNU: Sture Magne Alne (student la ºtiinþe
politice), Philippe Hougen (student la limba ºi
literatura francezã), Denis Dmitrievich Petrov
(student la istoria artei, nãscut în Moscova) ºi
Tiberiu
Alex
Sîrbu (student
la media, român
emigrat
din
Con stanþa în
1999, la vârsta
de doi spre zece
ani). Cursul de
limba românã 2
a fost audiat de
patru studenþi
care au studiat
limba românã 1
în cele douã semestre: Finn RoL.V. Bâgiu
bert Strand, Sture Magne Alne, Denis Dmitrievich Petrov ºi
Tiberiu Alex Sîrbu. Ambele examene scrise finale au fost susþinute în data de 25 mai 2010.
În semestrul de toamnã al anului universitar 2010/2011 cursurile disciplinelor opþionale
Românã 1 ºi Românã 2 s-au desfãºurat, încã o
datã, alãturi de cele ale disciplinelor similare
care vizeazã studiul limbilor strãine moderne la
nivel elementar. În sesiunea din decembrie 2010
s-au înscris pentru a-ºi susþine examenele finale
scrise urmãtorul numãr de studenþi: Germanã I –
108, Francezã I – 100, Spaniolã I – 63, Italianã I
– 53, Japonezã I – 33. Acestora li s-au alãturat
Aksel Larsen Storsanden (lingvisticã), Einar
Nour Afiouni (informaticã), Linn Silje Opdahl
Thun (sociologie) pentru a susþine examenul la
Românã I ºi Românã II, plus Chung Hon Kwan
(istorie) la Românã II. În „semestrul de pri-
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limba românã, pentru perioada îndeplinirii mandatului, un apartament ultracentral complet utilat, acoperind totodatã ºi cheltuielile adiacente.
Prin implicarea domnului Terje Roll Danielsen,
lectoratul de limba românã de la Trondheim a
beneficiat de colegialitatea doamnei Svanhild
Naterstad, de profesie jurnalistã, cunoscãtoare a
limbii române, angajatã pentru un an ºi zece luni
pentru a redacta în limba norvegianã un volum
referitor la România.
Institutt for moderne fremmedsprDk al
NTNU are o îndelungatã tradiþie a studierii limbilor englezã, francezã ºi germanã inclusiv la
nivel doctoral, acestora adãugându-li-se studii
europene la nivel de licenþã, limba spaniolã –
curs de un an, precum ºi module de limbã francezã, germanã, spaniolã, italianã, japonezã.
În 12 ianuarie 2009 („semestrul de primãvarã”) a debutat ºi cursul opþional de limba
românã. Cursul este destinat studenþilor tuturor
specializãrilor ºi este împãrþit în Românã 1 ºi
Românã 2, fiecare având câte 7,5 credite ºi presupunând verificãri pe parcurs (examinare oralã
ºi dictare) ºi câte un examen final scris de patru
ore. În „semestrul-pilot” al acestui curs studenþii
norvegieni au manifestat un interes real, optând
pentru studiul inedit al acestei limbi cursanþi de
la o mare varietate de specializãri de licenþã, în
special lingvisticã, dar ºi literaturã europeanã,
studii politice, media, infrastructurã de mediu,
tehnologie. Iatã numele primilor doisprezece
studenþi care au studiat vreodatã limba românã
în sistemul universitar norvegian ºi care au susþinut examenul final la Românã 1 pe 26 februarie 2009: Sandra Maria Akseth Winther,
Charlotte Andersen Dammen, Fredrik Wilhelm
Borelly, Maike Gaertner, Jonas Hinrichsen Gjervold, Monika Grammeltvedt, Ingrid Hegvik,
Karoline Hovstad, Guri Kaarbr VDrheim, Andreas
T Slrrdahl, Jon Harald Srby, Elias Aamot. Pe
data de 7 mai 2009 ºase studenþi norvegieni,
care au optat sã aprofundeze studiul limbii române, au susþinut examenul scris de patru ore
aferent promovãrii disciplinei Românã 2, în urma cãruia au acumulat 7,5 credite în sistemul academic norvegian: Sandra Maria Akseth Winther, Fredrik Wilhelm Borelly, Jonas Hinrichsen
Gjervold, Monika Grammeltvedt, Ingrid Hegvik ºi Jon Harald Srby. Evenimentul a constituit
o premierã pentru statutul universitar al limbii
române în Peninsula Scandinavã.
În „semestrul de iarnã” al anului academic
2009/2010 trei studenþi ai NTNU au susþinut
examenul la disciplina limba românã 1 în data
de 8 decembrie 2009: Finn Robert Strand, pro-
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mãvarã” cursurile de limba românã sunt audiate
de alte trei studente ale NTNU: Ida Veiden Brakstad (master în istorie europeanã), Maria Frrli ºi
Nina Austad Merete (masterand în filozofie), precum ºi de Audun Hagen, jurnalist al ziarului regional Adresseavisen. Examenele finale scrise
sunt programate pentru data de 24 mai 2011.
Dintre studenþii care au absolvit examenele de limba românã la Trondheim doi au continuat aventura lingvisticã în spaþiul românesc:
Sandra Maria Akseth Winther a fost bursier
Erasmus în cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca
pentru întreg anul universitar 2009/2010, iar
Sture Magne Alne a urmat vreme de trei sãptãmâni cursuri de varã ale ICR despre limbã,
culturã ºi civilizaþie româneascã, desfãºurate în
luna iulie 2010 în cadrul Universitãþii „Transilvania” din Braºov. Ulterior a fost acceptat
pentru a-ºi desfãºura stagiul de practicã în cadrul Ambasadei Norvegiei la Bucureºti, vreme
de cinci luni, cu începere din 17 august 2010.
În data de 28 aprilie 2009 a avut loc prezentarea, în limba englezã, la cercul academic
de lecturã Bella litterarum din cadrul NTNU a
romanului personal Bestiar. Salatã orientalã cu
universitari închipuiþi, Cartea Româneascã,
2008. Aceasta a presupus traducerea unui fragment din capitolul III, Sare ºi piper, precum ºi a
trei recenzii, semnate de Irina Filipache, Felix
Nicolau ºi Monica Grosu. Discuþiile ulterioare
referitoare au fãcut referire la postmodernism,
literaturã românã, sistemul universitar românesc. Participanþilor, numeroºi membri ai Institutt for moderne fremmedsprDk, le-au fost înmânate: Best Romanian Feature Film Debuts
din partea ICR, o listã a tuturor celor 26 de volume
de literaturã românã traduse în norvegianã pre-

cum ºi o altã listã cu cele 14 DVDuri cu filme
româneºti/documentare despre România disponibile la Biblioteca Dragvoll.
În data de 2 noiembrie 2009 lectoratul de
limba românã din cadrul Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (Norwegian University of Science and Technology in Trondheim) a
prilejuit un eveniment cultural inedit în spaþiul
academic norvegian. Lucian Bâgiu, lectorul detaºat de Institutul Limbii Române pentru al doilea an consecutiv la post a susþinut o prelegere în
limba englezã ca parte a seriei de conferinþe a
proiectului de cercetare ºtiinþificã Translating
Cultures al Institutt for modernefremmedsprDk.
Prelegerea cu titlul The Image of the Romanians
in the Travelling Impressions of Middle Ages
Scandinavians a inclus prezentarea traducerii în
premierã în limba englezã a documentelor The
Account of the Travel in Wallachia, by Paul
Strassburg, Secret Counsellor of the King of
Sweden and Messenger to the Sultan Murad the
4th, 1631 (manuscris în limba latinã, tradus în
limba românã în 1867 de Timotei Cipariu) ºi
The Account of the Swedish Diplomatic Agent
Iohann Mayer Concerning His Journey through
Moldavia, May, 12th – 31st, 1651 (manuscris în
limba germanã, tradus în limba românã în
1973). Discuþii ulterioare au fãcut referire la
situaþia geopoliticã a românilor în acel context,
la alte contacte scandinavo-române de-a lungul
istoriei, la dificultãþile lingvistice ºi culturale
ridicate de traducerea documentelor menþionate. Participanþilor la seminar le-au fost asigurate, ca suport informativ, hãrþi ale principatelor
române în configuraþia din jurul anului 1601, ale
itinerarelor celor douã cãlãtorii ale scandinavilor (Braºov-Târgoviºte-Bucureºti-Giurgiu în
1631, Cetatea Albã-Tighina-Iaºi-Cotnari-Botoºani-Dorohoi-Cernãuþi în 1651), reproduceri ale reprezentãrilor domnitorilor români întâlniþi de cãtre trimiºii Regatului Suediei în momentul
cãlãtoriilor (Leon Tomºa la 1631,
Vasile Lupu la 1651) etc.
Celor 9 membri ai Institutt for
moderne fremmedsprDk prezenþi în
auditoriu (Suzanne Bordemann, Assistant Professor; George Chabert,
Professor; Paul Michael Goring, Professor; Arne Halvorsen, Professor;
Jeremy Hawthorn, Professor; Svanhild Naterstad, journalist; Ingvald
Sivertsen, Associate Professor; Inger
Hesjevoll, PhD Candidate, Chung
Hon Kwan, student la limba românã),
NTNU - Trondheim
le-au fost oferite liste ale celor douãUniversitatea Norvegianã de ªtiinþã ºi Tehnologie

frumoasã e viaþa! Partea 2: Dragoste în timpul
liber, scenariu de Cristian Mungiu (2009) ºi
scurtmetrajele 5 succese mari pentru 5 filme
mici: O zi bunã de plajã (2008), de Bogdan
Mustaþã; Lecþia de box (2007), de Alexandru
Mavrodineanu; Alexandra (2006), de Radu
Jude; Acasã (2007), de Paul Negoescu; Valuri
(2007), de Adrian Sitaru.
La data de 11 ianuarie 2011 s-a desfãºurat
la sediul Ambasadei României la Oslo ceremonia de înmânare a Ordinului Naþional „Meritul Cultural” în grad de Comandor pentru prof.
emerit Arne Halvorsen, cetãþean norvegian. Decoraþia a fost acordatã prin Decret de Preºedintele României, E.S. domnul Traian Bãsescu,
pentru contribuþia excepþionalã avutã la promovarea culturii ºi limbii române, precum ºi a
imaginii României în Regatul Norvegiei. Domnul Arne Halvorsen este profesor universitar
emerit, autor al unui dicþionar româno-norvegian ºi iniþiatorul Catedrei de Limbã ºi Literaturã Românã de la Universitatea din Trondheim. Cu prilejul ceremoniei, Cristian Istrate,
ambasadorul României în Norvegia, a subliniat
meritele deosebite ale profesorului Halvorsen,
precum ºi satisfacþia de a fi în mãsurã sã înmâneze
înalta distincþie naþionalã, ca rãsplatã pentru îndelungata sa activitate dedicatã prezentãrii valorilor culturale româneºti în spaþiul norvegian.
Scurtã istorie a lectoratului
La data de 27 iunie 2007 Ambasadorul
României în Regatul Norvegiei, Excelenþa Sa
Dr. Cristian Istrate a efectuat o vizitã în oraºul
Trondheim, prilej cu care l-a numit pe investitorul local Terje Roll Danielsen Consul Onorific al României la Trondheim (acesta preluând
funcþia de la Edgar Alsaker, ale cãrui afaceri
intraserã în insolvenþã). În data de 16 aprilie
2008 domnul Terje Roll Danielsen a adresat o
scrisoare ºefului Institutt for modernefremmedsprDk al Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (Norwegian University of Science and Technology in Trondheim), prof. univ.
dr. Arne Halvorsen, prin care declara cã una
dintre companiile domniei sale, Roll Severin
AS, se oferã a asigura cazarea unui viitor lector
de limba românã care ar activa în cadrul NTNU.
Lectoratul de limba românã de la Trondheim a fost înfiinþat în data de 5 iunie 2008, prin
acordul semnat, la Ambasada României la Oslo,
prin ospitalitatea Excelenþei Sale Cristian Istrate,
între Institutul Limbii Române, reprezentat de
dna Director Ionela Dabija ºi Norges TekniskNaturvitenskapelige Universitet, reprezentatã de
prof. univ. dr. Arne Halvorsen, ºeful Institutt for
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zeci ºi cinci de filme româneºti sau documentare
despre România cu subtitrare în englezã disponibile în cadrul Bibliotecii Dragvoll a universitãþii precum ºi ale celor ºase volume de
literaturã românã tradusã în norvegianã disponibile în cadrul librãriei Dragvoll. Manifestarea
s-a înscris astfel în suita activitãþilor extra-curriculare iniþiate ºi organizate de lectoratul de
limba românã din Trondheim pentru a promova
cultura ºi civilizaþia româneascã în spaþiul academic scandinav.
În data de 14-15 mai 2010 s-a consemnat
participarea la prima conferinþã internaþionalã a
dascãlilor români de limba românã din Suedia ºi
Norvegia, în oraºul Eskilstuna din Regatul Suediei. A fost prezentatã lucrarea ºtiinþificã Erori
de exprimare în examenul scris de limba românã al studenþilor norvegieni din Trondheim.
În anul universitar 2009/2010 lectoratul
de limba românã de la Trondheim a organizat nu
mai puþin de douãzeci de proiecþii (faþã de cincisprezece în anul precedent) ale unor filme româneºti sau documentare despre România existente în fondul bibliotecii Dragvoll campus. Printre acestea s-au regãsit ºase producþii cinematografice regizate de Nicolae Mãrgineanu: ªtefan Luchian (1981), cu Ion Caramitru, Mircea
Constantinescu, George Constantin, Maria Ploae;
Pãdureanca (1986), bazat pe nuvela omonimã
de Ioan Slavici (1884); Flãcãri pe comori
(1987) bazat pe romanul Arhanghelii (1913) de
Ion Agârbiceanu, cu Mircea Albulescu, Claudiu
Bleonþ, Remus Mãrgineanu, Valentin Uritescu;
Un bulgãre de humã (1989), despre Ion Creangã
ºi Mihai Eminescu; Undeva în est (1991), bazat
pe romanul Feþele tãcerii de Augustin Buzura
(1973), cu Remus Mãrgineanu, Valentin
Voicilã, Maria Ploae, Marius Stãnescu, Cãlin
Nemeº; România muzicii tradiþionale (2006).
De asemenea cinci filme regizate de Sergiu Nicolaescu: Dacii (1967), cu Amza Pellea, Mircea
Albulescu; Mihai Viteazul (1970, partea I: Bãtãlia de la Cãlugãreni; partea a II-a: Unirea);
Atunci i-am condamnat pe toþi la moarte (1972),
cu Amza Pellea, Ion Besoiu, Gheorghe Dinicã,
Sergiu Nicolaescu; Nemuritorii (1974), cu Ion
Besoiu, Ilarion Ciobanu, Jean Constantin,
Gheorghe Dinicã, Sergiu Nicolaescu, Amza
Pellea, Colea Rãutu, coloana sonorã Phoenix;
Mircea (1989). Nu în ultimul rând, urmãtoarele
filme contemporane: Furia, de Radu Muntean
(2002); Filantropica, de Nae Caranfil, 2002;
Ryna, de Ruxandra Zenide, 2005; California
dreamin` (Nesfârºit), de Cristian Nemescu,
2007; Restul e tãcere, de Nae Caranfil (2007);
Amintiri din epoca de aur. Partea 1: Tovarãºi,
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moderne fremmedsprDk (Department of Modern
Foreign Languages). Lectorul de limba românã
Lucian Vasile Bâgiu, numit prin Ordin al Ministrului Educaþiei de la Bucureºti, a ajuns pe
Munkegata 40B, apartament 308, în data de 29
septembrie 2008, cursurile de limba românã debutând odatã cu începerea semestrului II, la 12
ianuarie 2009. În data de 30 noiembrie 2010
Terje Roll Danielsen a depus la Curtea
Districtualã Trondheim cerere de faliment pentru ºapte companii ale domniei sale, inclusiv
Roll Severin AS… În acest context, la 19 ianuarie 2011 Ingvald Sivertsen, ºeful Institutt for

modernefremmedsprDk, a informat Institutul
Limbii Române cã datoritã lipsei de fonduri
cursurile de limba românã din cadrul NTNU nu
pot continua dincolo de primãvara anului 2011.
În decursul negocierilor ulterioare partea norvegianã a solicitat pãrþii române o garanþie financiarã bancarã în ceea ce priveºte asigurarea
cazãrii lectorului de limba românã pentru un
eventual nou mandat. ILR nu a fost în mãsurã sã
ofere un rãspuns pozitiv. În aceste circumstanþe
primul lectorat de limba românã din Regatul
Norvegiei se regãseºte în iminenþa încetãrii regretabile a existenþei sale.
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Experienþe memorabile

P

Prof. dr. Ion VLAD

ãstrez într-un „dosar” extrem de pre- ginaþia” studenþilor recrutaþi pentru studiul limbii
þios pentru experienþa mea de profesor noastre.
mãrturiile lectoratului de limba roÎn pofida dificultãþilor, un nou manual mi-a
mânã din cadrul Institutului de limbi strãine din cerut „parafrazarea” unor texte literare, înlocuind
Beijing. Aidoma Universitãþii din capitala Repu- unele cuvinte, reducând unele fragmente, pentru
blicii Populare Chineze, impresionantã ca pro- ca vocabularul sã aibã un echilibru strict necesar.
porþii ºi ca numãr de studenþi, InCeea ce a impresionat pe
stitutul unde era gãzduit lectoratul
lectorul de atunci ºi apoi pe lecde românã oferea imaginea unui
torul universitar Carmen Vlad
campus de mari proporþii; e de
(aflatã la Beijing pentru o perioadã
înþeles, atrãgând atenþia prin nuscurtã) a fost extraordinara dãruire,
mãrul limbilor studiate, vorbite pe
efortul greu de imaginat al acelor
toate continentele, ºi prin prezenþa
tineri deciºi sã înveþe limba româunor specialiºti veniþi dintr-un manã ºi sã afle cât mai multe lucruri
re numãr de þãri.
despre cultura ºi civilizaþia româÎn octombrie 1961 am inauneascã. Orele, sumedenia de întregurat lecþiile, având privilegiul
bãri, repetarea insistentã a cuvinunor colaboratori cu o pregãtire retelor pentru verificarea rostirii comarcabilã, doi dintre ei fiind abrecte, numeroasele plimbãri duProf. dr. Ion Vlad
solvenþi licenþiaþi ai Universitãþii
minicale în celebrele parcuri ale
Bucureºti. E de subliniat cã nuPalatului de Iarnã ºi ale Palatului
mãrul de ore angaja un efor considerabil, cu atât de Varã, cu monumente de o mare frumuseþe,
mai mult cu cât manualul era relativ depãºit ca vizita la Marele zid etc. au însemnat continuarea
cerinþe; dicþionarul chinez-român ºi român-chinez orelor pentru niºte tineri exemplari.
era încã elementar, lectorul fiind pus în faþa unor
Când în urmã cu trei ani, dacã nu mã înºel,
dificultãþi în aparenþã insurmontabile: alfabetul, ambasadorul Chinei la Bucureºti a vizitat Clujul,
problemele de foneticã, asimilarea unui vocabular am primit un mesaj neaºteptat: fostul meu student
cvasielementar etc. Nu e greu de imaginat cât de din seria anului universitar 1961-1962, poate cel
numeroase erau dificultãþile de comunicare, deºi mai bun, devenit ambasadorul þãrii sale, s-a
prezenþa colegilor chinezi pregãtiþi ireproºabil în- întâlnit cu fostul sãu dascãl de românã! În 1983, cu
lesnea procesul treptatei asimilãri ºi cunoaºteri a prilejul unei cãlãtorii în China, o þarã radical nouã,
limbii. Nu e de ignorat sistemul de referinþe cul- în comparaþie cu anul lectoratului meu, când China
turale, sistem radical diferit, modul de reprezen- traversa enorme dificultãþi economice datorate unor
tare a unor informaþii privitoare la România. experienþe economice falimentare, i-am revãzut pe
Biblioteca, relativ sãracã, iar materialul icono- doi dintre membrii lectoratului cu sentimentul unei
grafic redus nu aveau darul sã stimuleze „ima- reciproce preþuiri…
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Corespondenþã din Polonia

Din Ieudul Maramureºului la Cracovia
lor. Studenþii au
vrut
astfel
sã
transmitã
polonezilor un mesaj cât
mai explicit despre
frumuseþea ºi originalitatea locurilor,
care sã schimbe oarecum atitudinea
stereotipã a polonezilor faþã de România. Imaginile foto
Cornel Munteanu
din Ieud surprind
prin ineditul locurilor ºi a oamenilor, în manifestãrile lor dintr-o
zi de duminicã. Apar aici chipuri senine de
bãtrâni ieºind de la bisericã ori stând pe laviþã la
poveºti, dar ºi în locuri de închinãciune ºi rugã,
precum cimitirul satului, ori pe uliþe cu casele ºi
gardurile de lemn.
Vernisajul a fost deschis de directoarea
bibliotecii, Anna Wiœniewska, una din cele mai
apropiate ºi deschise colaboratoare ale Asociaþiei, iar prezentarea expoziþiei ºi autorilor fotografiilor a fost fãcutã de Ignat Timar, preºedintele
Asociaþiei polono-române din Cracovia. La acþiune au participat membrii asociaþiei, studenþi polonezi, interesaþi de limba ºi cultura tradiþionalã
româneascã. Lectorul de limbã românã, prof.
univ. dr. Cornel Munteanu a fãcut o prezentare a
Maramureºului, în ce are el specific, la nivelul
etnografiei ºi folclorului, despre muncile ºi
ocupaþiile tradiþionale, dar ºi despre arhitectura
caselor ºi a organizãrii interioarelor ori despre
costumaþia popularã, care se pãstreazã ºi azi în
multe din satele maramureºene.Vernisajul a
oferit un bun prilej de dialog ºi conversaþie în
limba românã între membrii asociaþiei ºi studenþii implicaþi în acest proiect. Cei doi expozanþi au ºi lansat aceastã campanie de promovare a Maramureºului prin imagini pe forumul
polonez, cu discuþii ºi fotografii despre România, www.RO-mania.pl.
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L

a iniþiativa Asociaþiei polono-românã
din Cracovia ºi în colaborarea lectoratului de limbã românã, a avut loc
vineri, 4 februarie, în holul Bibliotecii Publice
Regionale (Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie) din municipiu, o expoziþie fotograficã itinerantã, sub semnul Þara lemnului
(Kraina z Drewna), cuprinzând imagini inedite
din Ieud-Maramureº. Organizatorii au invitat pe
cei doi autori ai fotografiilor, originari din
Gdañsk, Marta Gruszkowska, absolventã de sociologie, ºi Jacek Swiss, absolvent de etnologie
ºi antropologie din Poznan, sã expunã la Biblioteca Voievodalã din Cracovia. Fotografiile din
cuprinsul expoziþiei au fost realizate cu prilejul
unei acþiuni turistice de promovare a României
ºi a regiunilor din nord, în Polonia, sub logo-ul
„Weekend mai 2007”. Cei doi expozanþi au urmat un traseu care includea satele de polonezi
din Bucovina ºi apoi zona Maramureºului, incluzând Ieudul, Sãpânþa, Bârsana, Sighetu Marmaþiei, astfel cã expoziþia ºi-a propus sã
stârneascã interesul polonezilor pentru locuri
necunoscute ºi atrãgãtoare prin specificul lor
etnografic ºi arhitectural, dar cu un potenþial
turistic ºi etnografic sporit prin autenticitatea

LECTORATE ROMÂNEªTI

Prof.univ.dr.Cornel MUNTEANU
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Lectorat de limba românã
la Universitatea Lund Suedia

la „York University” din Toronto, în cadrul Glendon
College. Colaborarea între reprezentanþii universitãþii canadiene ºi Institutul Limbii Române din cadrul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii de la Bucureºti a fost consacratã prin semnarea unui Protocol
de colaborare, la 12 iulie 2010. Semnarea acordului a
marcat succesul iniþiativei, demersurilor ºi negocierilor iniþiate încã din anul 2008 de Consulul General
al României la Toronto, Dr. Valentin Naumescu.

La 1 martie 2011 a fost inaugurat Lectoratul
de Limbã, Literaturã, Culturã ºi Civilizaþie Românã
la Universitatea Lund, în cooperare cu Institutul
Limbii Române din Bucureºti, transmite Romanian
Global News, care citeazã Ambasada României la
Stockholm.
Lectoratul funcþioneazã în cadrul Centrului de
Limbi Strãine ºi Literaturã al Facultãþii de ªtiinþe http://toronto.mae.ro/index.php?lang=ro&id=123532
Umaniste ºi Teologie, Sectia ªtiinþe Umaniste ºi
Lectorat de limba românã lansat
Limbi Strãine. Profesorul Monica Timofte, de la
la Bruxelles
Universitatea „ªtefan cel Mare" din Suceava, va
Autoritãþile de la Bucureºti anunþã cã, înceconduce Studiile Româneºti de la Universitatea din
pând
din
acest an, (2010) în cadrul Universitãþii
Lund.
Libere
din
Bruxelles (ULB) va exista ºi un Lectorat
http://www.rgnpress.ro/categorii/eveniment/766-lectorat-de-lim
de
limba
românã.
ba-literatura-cultura-si-civilizatie-romana-la-universitatea-lund.
Potrivit reprezentanþilor Ministerului Afacehtml#Scene_1
rilor Externe, care au detalii despre noutatea anunLimba românã la Universitatea
þatã, lectoratul va fi gãzduit de Facultatea de Filo„Stendhal”, Grenoble
zofie ºi Litere a Universitãþii Libere din Bruxelles ºi
La Universitatea Stendhal 3 din Grenoble, va funcþiona pe baza unui protocol.
Actele, care au fost semnate încã din varã, vor
Franþa, limba românã se studiazã în cadrul Deparreglementa
studiile între Institutul Limbii Române ºi
tamentului de Studii Italiene ºi Româneºti. Aici nu
universitatea
din capitala europeanã.
existã o catedrã independentã de românã, nu funcþioneazã niciun titular cu aceastã specializare, astfel http://www.citynews.ro/bihor/pentru-studenti-14/lectorat-de-lim
încât întreaga activitate didacticã este acoperitã de ba-romana-lansat-la-bruxelles-100813/
lectorul de limba românã, angajat în conformitate cu
Limba românã în Extremul Orient
sistemul schimburilor interuniversitare.
În general, românii stabiliþi în aceste þãri nu au
Limba românã se studiazã în cadrul a douã
module: în primul an, pe parcursul a douã semestre, acces la educaþie în limba maternã. Catedre de limba
studenþii dobândesc nivelul A1 („niveau introduc- românã funcþioneazã la Universitatea din New Delhi
tif”) iar în al doilea an de studiu, la sfârºitul celui din India ºi la Universitatea Hankuk din Republica
de-al doilea semestru, dobândesc nivelul A2 („ni- Coreea. În Japonia funcþioneazã lectorate de limba
veau elementaire”). Nu este prevãzut un al treilea an românã la Universitatea Waseda, Universitatea
în programã, astfel cã studiul limbii române nu este Meiji Gakuin Daigaku ºi la Universitatea de Limbi ºi
finalizat la aceastã universitate printr-un examen de Literaturi Strãine din Tokyo.
licenþã, ºi pânã acum, nici printr-un alt document http://www.dprp.gov.ro/extremul-orient/
oficial care sã ateste nivelul cunoºtinþelor dobândite. http://www.unibuc.ro/ro/tokyo_university_of_foreign_studies
Pe lângã cele douã cursuri de limba românã, proLectoratul de limba românã
grama prevede ºi un curs deschis de Culturã ºi civide la Hankuk, Seul, Coreea de Sud
lizaþie româneascã, de un semestru.
http://www.univ-ovidius.ro/litere/Cercetare/Europa/Franta%20Universitatea de studii strãine Hankuk din
%20Grenoble.htm
Seul a fost fondatã în 1953. Departamentul de limba

românã a fost înfiinþat în 1987 ºi abia dupã 1990,
când s-au stabilit ºi relaþii diplomatice între România
ºi Republica Coreea, a beneficiat de sprijinul unor
La 10 ianuarie 2011 au început cursurile pri- lectori de la Universitatea din Bucureºti (profesorii:
mului lectorat de limba românã din Canada, deschis Mihai Pop, Al. Tudiricã, Sebastian Popa, Liviu
Deschiderea primului lectorat de limba
românã din Canada
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Programa cursului coincide, la nivelul subiectelor dezbãtute, doar în parte cu cea universitarã,
datoritã numãrului mai mic de ore ºi datoritã heterogenitãþii audienþei, iar unitãþile de curs sunt structurate pe o parte de gramaticã teoreticã ºi una de
lexic/conversaþie. De asemenea, în cadrul orelor de
curs, se fac proiecþii de film, incursiuni în istoria ºi
http://culturacoreeana.forum-motion.com/t210-hankuk-univer- cultura românã, lecturi de fragmente literare, traduceri.
În afarã de cursul de limba românã din mediul
sity-of-foreign-studies-seul-coreea-de-sud
universitar, acest curs organizat de Accademia di RoLectorat de românã la IRCCU
mania din Roma reprezintã singurul curs specializat de
Odatã cu începerea anului universitar la Uni- limba românã organizat pe teritoriul Italiei ºi adresat
versitatea Ca’ Foscari, la Institutul Român de Culturã publicului larg.
ºi Cercetare Umanisticã de la Veneþia au fost reluate http://www.ilr.ro/even.php?idev=53
cursurile de limba, literatura ºi cultura românã.
Cursuri de limba românã
Cursurile sunt adresate studenþilor italieni care
la Istituto Pontificio Orientale
doresc sã includã limba românã în planul lor universitar de studii ca prima, a doua sau a treia limbã
PONTIFICIUM INSTITUTUM ORIENTALE
strãinã ºi se desfãºoarã în conformitate cu preve- (PIO) a fost fondat în anul 1917 de cãtre Papa Bederile Convenþiei încheiate între Institutul Român de nedetto al XV-lea, cu scopul de a face posibil studiul la
Culturã ºi Cercetare Umanisticã ºi prestigioasa insti- Roma, la nivel universitar, al creºtinãtãþii orientale.
tuþie de învãþãmânt superior veneþianã.
Papa Pio al XI-lea, prin scrisoarea apostolicã „Dehttp://www.icr.ro/venetia/evenimente-4/lectorat-de-romana-la-i cessor noster”, din 14 septembrie 1922, încredinþeazã
Institutul, Ordinului Iezuit, de care aparþine ºi în
rccu.html
prezent.
Înþelegere de colaborare între MECT
La iniþiativa Ambasadei Române pe lângã Sfânºi Ministerul Învãþãmântului
tul Scaun, începând cu anul universitar 2009-2010,
din Republica Cehã
Istituto Pontificio Orientale, respectiv FacoltB delle
Secretarul de stat pentru cercetare, Anton Scienze Ecclesiastiche Orientali, gãzduieºte ºi un
Anton ºi viceministrul pentru învãþãmânt superior curs-pilot de limba românã, douã ore pe sãptãmânã, în
din Republica Cehã, Vlastimil Rùžièka, au semnat regim opþional/facultativ, fãrã credite obligatoriu
ieri, 22 ianuarie, la Praga, „Înþelegerea interminis- acordate ºi fãrã obligativitatea susþinerii unui examen
terialã de colaborare” între Ministerul Educaþiei, de evaluare. Cursul este predat de doamna lector dr.
Cercetãrii ºi Tineretului din România ºi Ministerul univ. Nicoleta Neºu, lectorul de limba românã de la
Învãþãmântului, Tineretului ºi Sportului din Repu- Universitatea Sapienza.
Din anul universitar 2010-2011, având în vedere
blica Cehã. Documentul prevede acordarea reciprocã, anualã, a 27 de luni - bursã pentru studii uni- participarea de care s-a bucurat acest curs în anul preversitare ºi postuniversitare, precum ºi acordarea cedent, în ciuda absenþei unei formule instituþionareciprocã, anualã, a 4 burse pentru participarea la lizate, s-a decis la nivel de Rectorat, în primul rând prin
cursurile de varã de limbã, literaturã ºi civilizaþie bunãvoinþa Decanului Facultãþii de ªtiinþe Ecleziastice
românã, respectiv limbã, literaturã ºi civilizaþie cehã. Orientale – R.P. Edward G. Farrugia sj - cel care
Cele douã ministere s-au angajat sã permitã studierea reprezintã, de fapt, promotorul ºi principalul susþinãtor
limbii române la Universitatea Carolina din Praga ºi, al acestui proiect, introducerea cursului de limba rorespectiv a limbii cehe la Universitatea din Bucu- mânã în programa cursurilor lingvistice oferite de fareºti. Înþelegerea interministerialã mai stipuleazã cultate, fiindu-i acordate 4 credite/semestru.
deschiderea de lectorate de limbã ºi literaturã românã, http://www.ilr.ro/even.php?idev=52
respectiv cehã, ºi în alte centre universitare din cele
Limba românã în Norvegia
douã state.
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/9530
În luna ianuarie 2009 a început predarea efectivã
a limbii române în cadrul lectoratului de limba românã
Cursuri de limbã, culturã ºi civilizaþie
de la Institutul pentru Studiul Limbilor Moderne,
româneascã la Accademia di Romania
Universitatea Norvegianã de ªtiinþã ºi Tehnologie din
în Roma
Trondheim.
Cursul de limba românã pentru cetãþenii italieni
Creat în iunie 2008 în baza Protocolului semnat
reprezintã o tradiþie a Accademiei di Romania, fiind, de Institutul Limbii Române ºi Universitatea Norveprin prezenþa lectorului de limbã, culturã ºi civilizaþie gianã de ªtiinþã ºi Tehnologie, lectoratul din Trondromâneascã, trimis prin Ordin al Ministrului Educaþiei heim este al doilea lectorat de limba românã din Peninºi Cercetãrii din România ºi o primã formã de cola- sula Scandinavã, dupã cel de la Universitatea din
borare între aceasta ºi mediul universitar italian, res- Turku, Republica Finlanda. Coordonatorii cursurilor
pectiv Universitatea Sapienza din Roma.
sunt Arne Halvorsen, autorul unicului dicþionar ro-
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Groza, Iulian Bãicuº). În prezent acest departament
ºcolarizeazã aproximativ 160 de studenþi, 40 în fiecare an de studiu, ºi se pare cã este, din acest punct de
vedere, unul dintre cele mai mari lectorate de limba
românã din lume. Activitatea didacticã este asiguratã
de cinci profesori coreeni ºi de un lector de limba
românã.
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mân-norvegian, ºi Lucian Bâgiu, lectorul detaºat de
Institutul Limbii Române. Cursurile au caracter opþional ºi includ prezentarea unor elemente de culturã ºi
civilizaþie româneascã. Studiul limbii române a stârnit interes printre studenþii norvegieni, cursanþii provenind atât din cadrul diverselor specializãri de licenþã cât ºi din rândul masteranzilor.
http://www.ntnu.edu/studies/courses/RUM0501/2010
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Lectoratul de limba românã de la Institut
fur Romanistik,
Universitatea Viena
Studiul limbii ºi culturii române la Universitatea Viena devine de actualitate în a doua jumãtate
a sec. al XIX-lea ºi se dezvoltã în cadrul preocupãrilor mai largi privind studiul filologiei romanice.
Primul titular al catedrei de romanisticã de la Viena
este, din anul 1867, lingvistul Adolf Mussafia. Îi
urmeazã, începând cu anul 1890 renumitul romanist,
de origine elveþianã Wilhelm Meyer-Lubke care, în
anul 1911, a pus bazele studiilor româneºti, în cadrul
Seminarului de filologie romanicã. Începând cu aceastã datã, limba românã se studiazã neîntrerupt,
alãturi de celelalte limbi romanice, la Universitatea
Viena, în cadrul Institutului de Romanisticã.
Din anul 2008 lectoratul de limba românã
funcþioneazã sub auspiciile Institutului Limbii Române. Studiile româneºti beneficiazã de atenþia ºi
competenta îndrumare a directorului Institutului
prof. univ. dr. Michael Metzeltin, membru de onoare
al Academiei Române, excelent vorbitor al limbii
noastre ºi un mare prieten al culturii române.
Actualmente circa 60 de studenþi frecventeazã
cursurile de limbã, literaturã, dialectologie ori culturã românã ºi civilizaþie româneascã, atât la nivel de
licenþã, cât ºi de masterat.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5777

Limba românã la Universitatea „Sfântul
Kliment Ohridski” din Sofia

Gãmulescu, Dumitru Zavera, Bujorel Ispas, Constantin Geambaºu ºi Georgeta Bold.
Pe lângã activitatea didacticã, lectoratul organizeazã (cel mai adesea în colaborare cu Ambasada
României la Sofia, Liceul Mihai Eminescu din Sofia
sau diverse organizaþii) o serie de activitãþi culturale
menite sã promoveze cultura românã în Bulgaria,
precum: seri culturale, seri de poezie româneascã,
prezentãri de carte, zile ale filmului românesc, simpozioane, mese rotunde, vernisaje ale unor expoziþii
cu participare româneascã etc.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5783

Lectoratul pentru limba ºi literatura
românã la Institutul de Studii Romanice,
Praga
În cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii
Caroline din Praga, Secþia de limba ºi literaturã românã face azi parte din Institutul de Studii Romanice, care cuprinde cinci specializãri francezã, spaniolã, italianã, portughezã, românã. Încã de la înfiinþarea sa ca secþie în anul 1950, limba românã s-a
predat neîntrerupt ca specialitate principalã. În general,
secþia se deschide din doi în doi ani, la examen fiind
admiºi, de obicei, între 8 ºi 12 candidaþi.
Studiile dureazã cinci ani, Masteratul încheindu-se cu un Examen de Stat, iar, în majoritatea
cazurilor, ºi cu susþinerea unei lucrãri de diplomã
(atunci când româna este disciplina principalã).
Limba românã constituie, de asemenea, disciplinã facultativã de studiu pentru studenþii altor departamente ale Facultãþii de Litere, dar ºi pentru
studenþi de la alte facultãþi ºi instituþii de învãþãmânt.
Este vorba de douã cursuri facultative, pentru începãtori ºi avansaþi.
Eforturile româniºtilor cehi de popularizare a
culturii române graviteazã azi în jurul departamentului de limbã românã de la Universitatea Carolinã.
Pe lângã remarcabila activitate ºtiinþificã, publicisticã ºi editorialã a fiecãrui membru al departamentului în parte, trebuie menþionate acþiunile colective
ale Secþiei de limba românã concretizate în ultimii
ani în organizarea cu mult succes a unor simpozioane internaþionale de românisticã: Simpozionul
internaþional de studii româneºti în Cehia; Colocviul
Mircea Eliade în context European; Ipostaze ale
identitãþii româneºti.
La secþia de românã funcþioneazã în permanenþã trei cadre didactice: un specialist în lingvisticã
româneascã, un specialist în istorie literarã, culturã ºi
civilizaþie româneascã, un lector din România.
Menþinerea vie a spiritului românesc la Praga
se datoreazã în special membrilor acestui departament, care îºi concentreazã activitatea profesionalã
asupra limbii ºi literaturii române ºi îºi dedicã pasiunile ºi spiritul creator relaþiilor cu România ºi
promovãrii culturii române în Cehia.

Secþia de Limbã ºi Literaturã Românã de la
Catedra de Romanisticã a Facultãþii de Filologii Clasice ºi Moderne a împlinit 28 de ani de la înfiinþare.
În prezent, Secþia de Limbã ºi Literaturã Românã, prin programele sale de licenþã ºi de doctorat,
acoperã necesarul de specialiºti de limbã, literaturã
ºi culturã românã, a cãror realizare profesionalã corespunde atât necesitãþilor din Bulgaria, cât ºi ale
întregii regiuni. Absolvenþii au posibilitatea sã-ºi
continue pregãtirea în cadrul programelor de masterat – la Universitãþile din Bulgaria ºi din România
– în cadrul specializãrilor de romanisticã, balcanisticã ºi pe problematica Europei de Sud-Est.
Lectoratul a fost înfiinþat pe bazã de reciprocitate, figura lectorului reprezentând un element
important în predarea ºi asimilarea limbii române, pe
de o parte, ºi ca promotor al schimburilor culturale,
pe de alta. Printre cei care ºi-au desfãºurat activitatea
în aceastã calitate se pot enumera: Maria Dumitrescu, Florin Popescu, Dan Horia Mazilu, Dorin http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5786

Integratã în cadrul Institutului de Romanisticã
din universitatea budapestanã, catedra de limba românã pregãteºte pentru obþinerea licenþei filologice
în limba românã, studenþi atât în sistemul de pregãtire tradiþional cât ºi în noul sistem Bologna. Ca
ultimã noutate în cadrul catedrei, printr-un efort susþinut al tuturor membrilor ei s-a reuºit acreditarea a 3
programe de Master în studii de limbã, culturã sau
didacticã a predãrii limbii ºi literaturii române, studii
care au debutat începând cu anul universitar 20092010. Adunând în jurul catedrei aproape 50 de studenþi, limba românã ca domeniu de studii de licenþã
ºi master îºi pãstreazã prospeþimea ºi speranþa de
creºtere ºi în viitorul apropiat.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5863

Limba ºi literatura românã – obiect de
studiu la Institutul de Romanisticã
al Universitãþii din Heidelber
Recunoscând bogata tradiþie a românisticii la
Universitatea din Heidelberg, Institutul Limbii Române din Bucureºti a decis în 2008, în baza unei noi
legislaþii, sã sprijine redeschiderea la Universitatea
din Heidelberg a lectoratului de limba ºi literatura
românã. Ca lector de limba ºi literatura românã funcþioneazã începând cu semestrul de iarnã 2008 Dr.
Romaniþa Constantinescu (Universitatea din Bucureºti). Lectoratul de limba românã este subordonat
catedrei de limbi romanice orientale condusã de reputatul lingvist ºi italienist Prof. Dr. Edgar Radtke.
În semestrul de iarnã 2008-2009, lectoratul de
limba ºi literatura românã de la Heidelberg a oferit
cursuri de limbã pe douã nivele (începãtori, intensiv,
curs mediu), cursuri de traduceri, un seminar cu
limba de predare germanã ºi un curs de literaturã
românã cu limba de predare germanã.
Cursurile practice de limbã se adreseazã studenþilor romaniºti, ca ºi tuturor celorlalþi studenþi în
cadrul disciplinelor conexe (competenþe lãrgite).
Cursurile de specialitate se adreseazã studenþilor masteranzi/magister (înscriºi înainte de implementarea
acordului de la Bologna). În cadrul noului bachelor,
româna nu mai este domeniu individual de studiu.
Lectoratul de limba ºi literatura românã de la
Heidelberg a depus o scrisoare de intenþie cãtre Institutul Cultural Român privind înfiinþarea la Institutul
de Romanisticã al Universitãþii din Heidelberg, Germania a unui Birou Cultural Român (Rumänisches
Kulturbüro) cu sprijinul Institutului Cultural Român
de la Bucureºti ºi Berlin.

niste, una dintre cele mai vechi facultãþi ale Universitãþii din Zagreb.
Facultatea de ªtiinþe Sociale ºi Umaniste din
Zagreb prin înfiinþarea, dupã semnarea acordului
interguvernamental în 1996, a primului lectorat de
limbã românã de la Zagreb, în cadrul cãruia Florin-Lazãr Ionilã (lector pânã în 2000, coautor al
primului dicþionar croat-român apãrut la Zagreb în
2001) ºi Clara Cãpãþînã (lector în perioada 20002006) þin cursuri facultative de limba românã, pe
care le puteau frecventa studenþi de la oricare dintre
secþiile Facultãþii. Dupã mai mulþi ani de eforturi
susþinute ºi intervenþii la instituþiile croate abilitate,
în anul 2003 se aprobã înfiinþarea Secþiei de limba ºi
literatura românã la Zagreb, a cãrei coordonare o
preia prof. dr. Dražen Varga. Limba românã are
iniþial statut de studiu suplimentar opþional de trei
ani, pentru ca din 2005 sã devinã specializare cu o
perioadã de studiu de cinci ani (licenþã+master) conform sistemului Bologna.
În 2010 ºi-a încheiat studiile de cinci ani de
limba ºi literatura românã prima promoþie de studenþi croaþi de la Facultatea de ªtiinþe Sociale ºi
Umaniste din Zagreb.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5787

Limba românã
la Universitatea din Pisa, Italia
Limba ºi literatura românã se studiazã la
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine / Facultatea
de Litere a Universitãþii din Pisa atât ca specialitate
A, cât ºi ca specialitate B, cu un numãr egal de
credite. În cadrul aºa-numitei „Laurea triennale”

(studii de licenþã) limba ºi literatura românã
beneficiazã de un numãr de 9 credite anuale fiecare
(2 ani de literaturã, 3 ani de limbã), în timp ce în
etapa urmãtoare, „Laurea specialistica / Magistrale”
(Masterat), acestea se reduc la câte 6 pentru fiecare
disciplinã. În afarã de cele douã opþiuni prezentate
mai sus (româna ca specialitate A sau B), studenþii
mai pot alege un curs de limba românã cu duratã
redusã, în principiu la 1 an, aºa-numita Lingua C, a
cãrei pondere a crescut însã din 2008 la 9 credite
anual. De asemenea, studenþii pot opta pentru studiul
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5807
limbii ºi literaturii române, indiferent de specialiLimba românã la Universitatea
zarea lor, în cadrul aºa-numitelor „credite libere”.
din Zagreb, Croaþia
Lectoratul de limba românã de la Pisa dispune
de
un
impresionant
fond de carte româneascã (câteva
Limba românã se studiazã la Universitatea din
Zagreb, Croaþia, în cadrul Departamentului de Limbi mii de volume ºi câteva zeci de colecþii de perioRomanice al Facultãþii de ªtiinþe Sociale ºi Uma- dice), unul dintre cele mai de seamã din întreaga
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Limba românã la Universitatea
din Budapesta
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Italie, ceea ce constituie un stimulent în plus pentru
studenþi de a studia aceastã limbã neolatinã, înruditã
îndeaproape cu italiana.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5824
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Limba românã la Universitatea Paris 3
Sorbonne Nouvelle
La Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle
cursurile de limbã, literaturã ºi civilizaþie româneascã sunt oferite în cadrul lectoratului de românã.
Cursurile se adreseazã deopotrivã studenþilor interesaþi sã obþinã Diploma de Limbã ºi Civilizaþie
Româneascã dupã doi ani de studii nivel licenþã, cât
ºi studenþilor din alte departamente ale Universitãþii
Paris 3 Sorbonne Nouvelle (nivel licenþã sau master)
care pot alege unul din cursurile de românã oferite ca
« unitate liberã » (curs opþional).
Lectoratul nu dispune de o salã proprie ºi nici
de o bibliotecã proprie: cursurile au loc într-una din
sãlile repartizate UFR-ului (Etudes Italiennes et
Roumaines) care are o bibliotecã deservind cele
douã specializãri (Biblioteca de italianã ºi românã)
cu aproximativ 3500 de titluri pentru românã: cãrþi,
tratate, reviste, casete video ºi audio, albume de artã,
etc. O parte din aceste titluri se regãsesc ºi în Biblioteca Universitãþii Paris 3.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5800

Departamentul de Românisticã
din cadrul Universitãþii din Novi Sad,
Serbia
Facultatea de Filosofie (Filosofski Fakultet)
din cadrul Universitãþii din Novi Sad, oraº considerat adevãratã capitalã a provinciei, asigurã învãþãmântul în limba maternã (românã slovacã, maghiarã, ruteanã) pentru comunitãþi etnice importante
de aici. Departamentul de Românisticã combinã, actualmente, studierea limbii ºi literaturii române ca
limbã maternã cu studierea limbii ºi literaturii române ca limbã strãinã, studenþii care urmeazã
cursurile Departamentului având origine etnicã atât
românã, cât ºi sârbã.
Preocupãrile cadrelor didactice din cadrul Departamentul de Românisticã al Facultãþii de Filosofie din Novi Sad, includ studii de literaturã românã
ºi comparatã, studii de limba românã ºi comparatã.
Cadrele didactice au fost cuprinse în proiecte ample,
precum: cercetarea limbii, literaturii ºi culturii minoritãþilor naþionale din Serbia; cercetarea evoluþiei
limbilor contemporane ale popoarelor ºi naþionalitãþilor din Voivodina.
Existenþa ºi funcþionarea studiilor româneºti
la Novi Sad este un mijloc de pãstrare a unei faþete
identitare pentru românii din provincia Voivodina ºi
un mijloc de a face cunoscute valoriile culturii ºi
civilizaþiei româneºti pentru celelalte etnii alãturi de
care trãiesc de ani îndelungaþi.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5831

Limba românã la Universitatea
Lingvisticã de Stat «Valeri Brusov»,
Erevan, Republica Armenia
Ca urmare a demersurilor iniþiate de Ambasada României la Erevan, în colaborare cu Institutul
Limbii Române din Bucureºti, în data de 12 octombrie 2007 a fost inaugurat primul Lectorat de
limbã, literaturã ºi civilizaþie româneascã la Erevan,
singurul, de altfel, în spaþiul CSI.
Cursul de limbã, literaturã ºi civilizaþie româneascã îºi propune sã dezvolte competenþe specifice care au ca scop sã creeze abilitãþi de comunicare. Dupã deprinderea unor elemente de bazã de
limba românã, începând cu semestrul al doilea,
cursurile se diversificã, fiind introduse elemente de
civilizaþie, precum: noþiuni de bazã privind geografia ºi istoria românilor, dar ºi informaþii despre literatura românã, studenþii cãpãtând o imagine complexã despre ceea ce presupune spiritualitatea
româneascã.
Cu sprijinul Ambasadei României la Erevan,
studenþii au avut posibilitatea de a se familiariza cu
spiritualitatea româneascã prin intermediul unor activitãþi culturale desfãºurate la Erevan precum: vizionare de filme româneºti, participare la vernisajul
unei expoziþii de picturã româneascã la Galeriile
Naþionale din Erevan sau la concertele de muzicã
româneascã organizate cu prilejul Zilei Naþionale a
României.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=6086

Studii româneºti
la Universitatea din Leipzig
Istoria studierii limbii române la Leipzig începe cu un nume ilustru: profesorul Gustav
Weigand, fondatorul Institutului de Limbã Românã.
Weigand (1860-1930) este primul romanist german
care a abordat intens limba românã ºi peisajul cultural din România.
Institutul de Limbã Românã urma sã devinã,
pânã la Primul Rãzboi Mondial, cea mai importantã
instituþie de predare ºi cercetare a românisticii din
afara graniþelor României.
Dupã câteva decenii, institutul avea deja o
bibliotecã, în componenþa cãreia se aflau sute de
texte valoroase în limba româna veche, printre care
tipãrituri ºi manuscrise rare, care au fost distruse
totuºi în cel de al doilea rãzboi mondial aproape
complet.
În prezent cursurile de limbã, culturã ºi civilizaþie românã sunt predate de catre dr. Heide - Ingrid Flagner si dr. Sabine Krasuse în cadrul a douã
module de calificare a competenþelor cheie: „Societatea româneascã în trecut ºi în prezent” ºi „Comunicare interculturalã”. Cursurile practice de limba
românã sunt predate pe douã nivele: începãtori intensiv (A1) ºi nivel mediu (B1). Cursurile practice
de limbã românã vor fi continuate ºi în viitor, studenþii având posibilitatea sã obþinã, printr-un examen complex un certificat de limbã (UNIcert) recu-
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Limba românã
la Universitatea Szeged, Ungaria
Predarea limbii române se realizeazã la Szeged în cadrul complex al susþinerii cursurilor în limbile minoritãþilor, asigurat de un institut cu trei catedre: o catedrã de limbã, culturã ºi civilizaþie
româneascã, o catedrã de slovacã ºi una pentru germanã.
Studenþii se pot înscrie la nivel licenþã, fie la
specializarea principalã limba ºi literatura românã,
fie alegând limba ºi literatura românã drept o a doua
specializare, asociatã în general unei prime specializãri filologice, dar având posibilitatea de a opta
pentru limba românã chiar dacã opþiunea lor pentru
prima specializare nu este din domeniul filologic.
Durata cursurilor de nivel licenþã este de trei ani,
durata studiilor de masterat este de doi ani.
Absolvenþii obþin o diplomã de licenþã în filologie, ce le permite, datoritã modulului pedagogic
asociat, sã ocupe posturi de profesori de limba ºi
literatura românã, dar ºi sã desfãºoare activitãþi de
traducãtor în conformitate cu legislaþia în vigoare, sã
activeze în redacþii ale presei scrise, ale radioului ºi
televiziunii româneºti din Ungaria, sã opteze pentru
specializarea prin cursuri de masterat în acelaºi domeniu sau în domenii asociate specializãrilor pe care
le-au urmat.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5864

http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5840

Lectoratul de Limbã Românã
de la Universitatea de Stat
din New Delhi (Delhi`University)
Lectoratul de limba românã funcþioneazã sub
tutela Facultãþii de Arte, în cadrul Departamentului
de Limbi Germanice ºi Romanice. Delhi`University,
înfiinþatã în 1922.
Limba Românã este predatã în India în regim
de part-time course, ceea ce presupune existenþa a
trei grupe de studenþi (Certificate, Diploma ºi Advanced Diploma). Competenþele lingvistice pe care
studenþii le acumuleazã pe întreaga perioadã a studiilor (3 ani) se încadreazã în nivelele de competenþã
A1 (Certificate), A2 (Diploma) ºi B1 (Advanced Diploma), conform standardelor Uniunii Europene.
Studenþii indieni care aleg sã studieze Limba Românã au ca principalã motivaþie oportunitãþile de
acces pe piaþa muncii ºi contactul cu literatura ºi
cultura românã.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=6092

Limba românã la Universitatea
„Adam Mickiewicz”, Poznan

Limba ºi cultura românã la Universitatea
Columbia, New York

Catedra de Filologie Românã de la Poznañ
Programul de limba ºi cultura românã de la
funcþioneazã în cadrul Institutului de Limbi RomaUniversitatea
Columbia, New York s-a constituit ca
nice al Facultãþii de Filologie din Universitatea
o
continuare
a
unei tradiþii: în primul rând, prezenþa
„Adam Mickiewicz” ºi este compusã din patru memlui
Nicolae
Iorga
aici, la începutul anilor 1930 a
bri, pe lângã care activeazã ºi lectorul de limba
românã.
Începând cu anul 2005, structura studiilor de
Filologie s-a schimbat oarecum, rãmânând 5 ani de
studiu, dar cu susþinerea tezei de licenþã dupã 3 ani,
astfel obþinându-se titlul de Licenþiat ºi o nouã admitere pe bazã de concurs pentru studiile de masterat, la finalul cãrora se obþine titlul de Master.
Totodatã, la Poznañ, studiile de românisticã au un
parcurs complet, existând ºi studii doctorale în domeniul limbii sau literaturii române, acestea având
un parcurs de 4 ani. Pe lângã studiile de filologie,
limba românã se poate studia ºi acum în regim de
lectorat ca a doua limbã romanicã, 4 ore pe sãptãmânã, cursurile conþinând elemente de limbã, culturã ºi literaturã românã.
Studiile de Filologie Românã, nivel de licenþã,
Nicolae Iorga
conþin cursuri de introducere în cultura românã,
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http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5809

cursuri de lingvisticã ºi literaturã românã, istoria
limbii române, alãturi de cursuri practice organizate
în funcþie de cele patru aptitudini la care se adaugã
cursurile de gramaticã practicã. Studiile de masterat
conþin în special cursuri de specializare în limba sau
literatura românã, cursuri monografice, traductologie ºi cursuri practice de stilisticã. Tezele de licenþã
ºi dizertaþiile de masterat sunt redactate obligatoriu
în limba românã ºi sunt susþinute la finalul unui
parcurs de studiu în faþa unei comisii.
Studenþii de la Filologia Românã din Poznañ
beneficiazã anual de burse de studii în România, iar în
anii terminali, de burse de viitori traducãtori din partea
Institutului Cultural Român.
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noscut ºi de alte instituþii pe plan naþional ºi
internaþional.
Cursurile se adreseazã studenþilor româniºti,
ca ºi tuturor celorlalþi studenþi în cadrul disciplinelor
conexe (competenþe lãrgite).
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marcat un moment de recunoaºtere a contribuþiei
universale a istoricului român.
Îngheþul relaþiilor diplomatice româno-americane din a doua jumãtate a anilor 1980 a condus la
întreruperea programului de studii româneºti. Odatã
cu reorganizarea programelor de limbã ºi culturã
românã în alte þãri, prin înfiinþarea Institutului
Limbii Române, Catedra Nicolae Iorga, reorganizatã
prin acord interguvernamental a devenit un program
de limbã românã. Poziþia de lector a fost deþinutã în
intervalul 1999-2002 de Dr. Mihaela Albu, care a
avut ºi o prezenþã activã în relaþia cu viaþa culturalã a
diasporei româneºti din zona New York.
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5859
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Limba românã la Universitatea
de Studii Strãine din Beijing

grupã a apãrut numai dupã absolvirea celei anterioare
(deci la fiecare 4 ani).
http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5844

Limba românã
la Universitatea din Lisabona
Lectoratul de Limba ºi Cultura Românã a fost
redeschis în anul 2004, când a fost detaºatã, în acest
scop, Laura Bãdescu, tânãr conferenþiar. Din aprilie
2007, activitatea de consolidare a lectoratului a fost
continuatã de Ana Vrãjitoru, conferenþiar la Universitatea „Al. I. Cuza”, din Iaºi.
În momentul actual, limba românã se predã cu
specificul de curs opþional pentru studenþii facultãþii
ºi curs liber pentru cursanþi din afara facultãþii. La
acest curs se înscriu ºi studenþi din alte þãri, veniþi
temporar la aceastã facultate în Programul Erasmus.
Studenþii participã ºi la activitãþile organizate de Centrul
Cultural Român, uneori în mod activ, ca de exemplu la
seratele literare „Eminescu” ºi „Lucian Blaga”.
În paralel ºi în special dupã atingerea unui
nivel suficient de înþelegere a limbii române, se lucreazã teme de culturã româneascã, alese conform
criteriului reprezentativitãþii, dar ºi al sferei de preocupãri a studenþilor. Aceasta este posibil deoarece se
lucreazã pe grupuri mici ºi chiar individual, pe nivele ºi subnivele.
Cursul se completeazã cu filme ºi documentare pe diverse teme de culturã ºi civilizaþie românã,
de istorie a României, urmate de dezbateri în limba
românã cu nivelele avansate.

Studiul instituþionalizat al limbii române în
China s-a fãcut în cadrul unei secþii de specialitate de la
actuala Universitate de Studii Strãine Beijing (USSB).
Predarea românei pentru studenþii chinezi are
trãsãturi care o diferenþiazã net de predarea limbii
noastre pe alte meridiane. De aceea s-a acþionat de la
bun început pentru realizarea unor instrumente de
lucru adecvate, manualele româneºti (pentru studenþi
strãini, sã zicem) rãmânând doar surse de inspiraþie
ºi elemente de referinþã. Lectorii români au fost constant antrenaþi la redactarea versiunilor locale.
Studiul limbii române se efectueazã la Beijing
pe o duratã de 4 ani ºi se finalizeazã cu lucrare de
licenþã ºi diplomã de atestare. Nu existã ºi n-au
existat simultan studenþi în toþi anii. În ultimul deceniu al secolului trecut se constituiau grupe de studiu
din 2 în 2 ani, apoi o datã la 3 ani, iar mai recent o nouã http://www.ilr.ro/centru.php?idcen=5842

***
Lista completã a lectoratelor de limba literaturã ºi civilizaþie româneascã de pe întreg mapamondul se
gãseºte pe site-ul Institutului Limbii Române
http://www.ilr.ro/lectori.php?lmb=1

de unde au fost preluate ºi majoritatea informaþiilor din prezentul articol
Lectoratele de limba românã - anul universitar 2010-2011
http://www.ilr.ro/documente/Lectoratele%20de%20limba%20romana%20-%20anul%20universitar%202010-2011.pdf

IUNIE 2011

59

LA ANIVERSARÃ
Dar din dar se face rai
Dr. Teodor Ardelean la 60 de ani
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preocupãrile ASTREI (Cluj Napoca, 2009), este
prezent în numeroase volume ca autor, antologator, coordonator, prefaþator, editor, redactor
de carte, a publicat nenumãrate articole. Existã ºi
alte urme palpabile: bibliotecile înfiinþate în þarã
ºi în strãinãtate, numeroasele donaþii de carte
fãcute de-a lungul timpului ºi însãºi Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu”, cu performanþele ei în
toate sectoarele de activitate.
Însã existã ºi o parte a activitãþii sale, imposibil de cuantificat: impactul asupra calitãþii
vieþii social-culturale a celor cu care a intrat în
contact. Este vorba de impulsionarea activitãþii
editoriale, de programele culturale lansate, de
sprijinul material ºi moral acordat, de actele de
culturã iniþiate, de moderãri, luãri de poziþie,
intervenþii, participãri la dezbateri, în inconfundabilul stil oratoric, de ideile împrãºtiate cu generozitate în jur.
Activitatea i-a fost recompensatã cu numeroase diplome ºi distincþii, cea mai recentã fiind
Diploma de Excelenþã din partea Cabinetului secretarului de stat al Ministerului Culturii,
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P

rofesorul, publicistul, omul politic,
scriitorul Teodor Ardelean s-a nãscut
la 14 iunie 1951, în satul Moigrad –
Porolissum, comuna Mirºid, judeþul Sãlaj.
A absolvit Facultatea de istorie-filosofie,
Secþia filosofie, a Universitãþii „Babeº-Bolyai”
Cluj-Napoca; are un masterat în Drept administrativ ºi statutul funcþionarului public, a obþinut titlul de doctor în filologie la Universitatea
de Nord Baia Mare, cu teza Limba românã ºi
cultivarea ei în preocupãrile ASTREI.
Spirit novator, personalitate enciclopedicã, complexã ºi carismaticã, s-a fãcut remarcat
în toate domeniile în care a activat de-a lungul
timpului ca ziarist, profesor, bibliotecar, instructor cultural, politician, manager, punându-ºi amprenta specificã pe fiecare dintre ele.
Privit de la altitudinea celor 60 de ani pe
care îi împlineºte acum, parcursul vieþii sale este
bogat în realizãri pe tãrâm social, cultural, ºtiinþific, politic. Ne rezumãm la câteva repere aleatorii: preºedinte al PUNR Maramureº (1991),
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Maramureº (1992), senator PUNR Maramureº (19921996) – preºedinte al Comisiei de Privatizare din
cadrul Senatului României (ºase sesiuni), vicepreºedinte al Comisiei de Politicã Externã din
Senatul României (o sesiune), vicepreºedinte al
Senatului României (o sesiune), membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, membru în Adunarea Eparhialã a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului,
membru de onoare al Consiliului Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia” ºi
altele. În prezent, este consilier judeþean, preºedinte al Asociaþiei Culturale „Familia Românã”,
director executiv al revistei „Familia românã” ºi
director al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” pe
care a ridicat-o la rang de excelenþã.
Este autor al lucrãrilor Fariseii lui Iehova
(Bucureºti, 1983), Din Hiperboreea... în Iberia :
primele biblioteci româneºti în Spania (Baia
Mare, 2007), Limba românã ºi cultivarea ei în
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cu aprecieri pentru interesul ºi activitatea continuã de
promovare ºi susþinere a patrimoniului cultural românesc, prin intermediul Bibliotecii Judeþene, primitã
la 12 mai 2011.
Este o recunoaºtere a activitãþii neobosite ºi a
meritelor deosebite în susþinerea comunitãþilor româneºti din afara graniþelor þãrii, prin implicarea în acþiunile lor, prin donaþii de carte româneascã, prin înfiinþarea de biblioteci româneºti ºi, desigur, prin asumarea
editãrii la Baia Mare a revistei „Familia românã” a
cãrei renaºtere i se datoreazã în întregime, împreunã cu
gãsirea modalitãþilor de susþinere a ei.
La ceas aniversar, ne facem purtãtori de cuvânt
ai comunitãþilor româneºti din cununa de aur a României, ai cititorilor de peste mãri ºi þãri, care þin în
mâini carte româneascã prin programele pe care
le-aþi iniþiat, ai tuturor colaboratorilor ºi cititorilor
revistei „Familia românã”. Vã felicitãm, domnule dr.
Teodor Ardelean ºi vã dorim viaþã lungã cu sãnãtate,
bucurii ºi împliniri deosebite în misiunea pe care, cu
atâta generozitate, v-aþi asumat-o.
LA MULÞI ANI!
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REDACÞIA REVISTEI „FAMILIA ROMÂNÃ”

Dr. Teodor Ardelean - ctitor de instituþii
culturale româneºti
† IUSTIN HODEA SIGHETEANUL
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Arhiereu-Vicar al Maramureºului ºi Sãtmarului

A

nii vieþii trec aºa cum a rânduit
Dumnezeu-Creatorul. Trecerea lor
îºi lasã amprenta în mod hotãrâtor
asupra omului, fiinþã raþionalã, creatoare ºi cu un
destin unic în univers, acela de a deveni creator ºi
ziditor dupã chipul Celui ce l-a zidit ºi i-a dat viaþã.
Omul este chemat sã sporeascã frumuseþile creaþiei, prin propria lui contribuþie la împodobirea lumii ºi a universului. Când omul îºi
înþelege menirea, cum putea spune cã este conºtient atât de nimicnicia lui cât ºi de mãreþia lui.
El are puterea sã transforme neputinþa ºi slãbiciunea în biruinþã, împlinire ºi mãreþie. Când în
jurul unui om se naºte, creºte ºi rodeºte investiþia
Creatorului ºi talanþii rodesc, acesta este în armonie cu Ziditorul sãu, cu Cel ce l-a adus din
nefiinþã la fiinþã. Chiar ºi atunci când creºtinul a
fãcut toate cele ce era dator sã facã, Iisus Hristos,
om adevãrat ºi Dumnezeu adevãrat, ne spune
„Când veþi fi fãcut tot ceea ce eraþi datori sã

faceþi, sã vã socotiþi slugi netrebnice, cãci n-aþi
fãcut decât ceea ce eraþi datori sã faceþi...”. Aceasta este o abordare smeritã a slujirii în viaþã...
Când vorbim însã de personalitãþi care au
depãºit graniþele duhovniceºti ale creºtinismului
ºi au interferat cu credinþe ºi culturi diferite fãrã
însã a-ºi pierde identitatea creºtinã, putem sã
afirmãm, fãrã a greºi, cã aici Dumnezeu a lucrat
puþin mai mult. Pe Saul l-a transformat în Pavel
ºi l-a fãcut vas ales ºi apostol al neamurilor sau al
naþiunilor. Existã deci excepþii de la regulã sau
rânduialã. Dumnezeu a recurs în zorii creºtinismului ºi în istorie la astfel de mutaþii, fãcând
din pescari apostoli, din pãgâni mucenici ºi din
filosofi mãrturisitori.
La împlinirea a ºase decenii de viaþã, iubitul nostru frate în Hristos, prieten ºi ales om de
culturã, Dr. Teodor Ardelean, Directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare este
un om mai mult decât împlinit, nu zic desãvârºit,

De departe cea mai importantã ctitorie a
Domnului Teodor Ardelean este actualul Palat al
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, care-i datoreazã în totalitate proiectul, evoluþia, bãtãlia
pentru finanþare ºi realizarea însãºi. Este un
sanctuar al cãrþii ºi culturii, cum, ne place sã
credem, nu mai existã în þarã, încã. De altfel,
dacã ne gândim la faptul cã marele nostru istoric

Nicolae Iorga a spus, „cã scrisul în limba românã
a început în Maramureº”, era normal ca o catedralã a cãrþii sã se ridice în Maramureº.

Ca slujitor al Bisericii Ortodoxe Române,
din care face parte Episcopia Ortodoxã Românã
a Maramureºului ºi Sãtmarului, aº dori sã îmi
exprim gratitudinea pentru faptul cã eparhia
noastrã îl are între cei 30 de membri ai Adunãrii
Eparhiale, slujitor devotat ºi fidel al credinþei
noastre strãbune ºi al tuturor lucrãrilor culturale,
spirituale ºi administrative. Vreau sã îl asigur de
recunoºtinþa mea ºi a Episcopiei noastre, de faptul cã atunci când lucrãrile la noua catedralã
episcopalã din Baia Mare au ajuns într-un impas,
a rãspuns cu solidaritate, cedând o parte semnificativã din banii alocaþi cãtre firma care a executat lucrãrile la catedralã.
În finalul acestui cuvânt de suflet aº dori
sã-l am pe doctorul în filologie Teodor Ardelean, Directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, aproape sau în apropierea mea, pentru a
pãstra legãtura între culturã ºi credinþã, între
Catedrala credinþei ºi Catedrala culturii – Biblioteca Judeþeanã.
Îi dorim din tot sufletul ani mulþi de împliniri ºi ne rugãm fierbinte Tatãlui, Fiului, Duhului Sfânt ºi sfântului Teodor, ocrotitorul sãu
spiritual, sã-l þinã sãnãtos, îndelungat în zile,
drept învãþând cuvântul românesc ºi cultura
noastrã strãbunã.
25 martie 2011,
Sãrbãtoarea Bunei Vestiri
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pentru cã acest lucru se referã la credinþã, care
este un proces în permanentã devenire chiar ºi în
veºnicie. Spiritual este ctitor de limbã ºi culturã
româneascã, unul dintre cei mai importanþi ºi
eminenþi din Nord Vestul României.
Pe lângã numeroasele volume care s-au
dospit, s-au copt ºi au fost oferite hranã spiritualã publicului cititor, a adoptat un copil de
suflet, revista „Familia Românã”.
A fost prezent nu doar cu cuvântul ºi cu
cuprinderea culturalã, ci ºi cu acþiunea ºi comuniunea în relaþiile cu românii din zonele în
care trãiesc, la graniþele de nord vest ale României. Nu cred cã a fost moment sau eveniment
cultural în Maramureº ºi în judeþele învecinate,
sau în Transilvania, la care sã nu fi fost invitat ºi
sã nu fi participat cu o intervenþie deloc conjuncturalã sau comunã.
Românii risipiþi în Europa au gãsit în directorul Teodor Ardelean un om înþelept ºi dispus sã-ºi foloseascã carisma ºi conºtiinþa naþionalã spre a organiza biblioteci în diferite colþuri
ale Europei, unde sunt comunitãþi mari de români. Regret cã Parohiile ortodoxe ºi Eparhiile,
care sunt în proces de formare, nu s-au solidarizat cu aceastã acþiune nobilã care asigurã
cultura, identitatea, limba noastrã româneascã
pentru cei aproape 4 milioane de români aflaþi în
afara graniþelor României.
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Piramida interioarã
Gheorghe PÂRJA
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S

criu cu bucuria prieteniei, cu rânduiala sufletului aºezat despre cei din
preajmã care mi-au zidit certitudini
într-o formã lustruitã de cântec. Un fel de piramidã interioarã. Da, ºi vechile alcãtuiri cântã
prin simplitatea arhitecturii. Au misterul încã
nedesluºit. Dar fascineazã în continuare. Un om
de o alcãtuire specialã este ºi prietenul, suficient
de vechi sã aibã calitatea vinului bun, Teodor
Ardelean. Mã simt în vecinãtatea lui, într-o armonie simfonicã. ªi asta deoarece a ºtiut sã fãureascã podoabe care înfrumuseþeazã lumea. Sã
încoroneze timpul nostru cu idei salvatoare, dar
ºi cu fapte care au trezit invidii. Dar ele, faptele,
rãmân ºi se reflectã în piramida interioarã a celor
care sunt cinstiþi pe lumea aceasta. A decantat
din vreme mai mult partea lucitoare care se aseamãnã cu metalul râvnit. A decupat din spiritul
cãrturarilor ardeleni energia care poate duce naþia înainte. Respectat orator, discursul sãu este
oricând o dovadã de aleasã culturã ºi spirit naþional. Adorã Basarabia ca pãmânt românesc, iar
Cernãuþiul ca un spaþiu eminescian.
A întemeiat biblioteci româneºti peste
Prut. Aprinde fãclii luminoase de carte oriunde
s-au grupat românii duºi de valul contemporan al
istoriei. Da, are vocaþie de ctitor! Ce argument
mai vizibil decât majestuoasa Catedralã a Cãrþii
din Baia Mare? Om al cetãþii, Teodor Ardelean,
este o prezenþã extrem de activã în lumea româneascã. Este un cuceritor de teritorii bune ºi
necesare. De la demnitatea de senator al Ro-

Gheorghe Pârja, Teodor Ardelean, Petru Dunca

mâniei, a observat foarte bine care este mersul
lumii. A deprins obiceiul dreptãþii acolo unde se
cuibãreºte strâmbãtatea. ªtie cã Patria trebuie
slãvitã în fiecare respiraþie a ei cã doar de pe
înãlþimile ei începe adevãrata ascensiune. Mai
ºtie cã prietenia este calea Bisericii. Mai ºtie cã
frumuseþea Cuvântului, cartea în spaþiul nostru,
este roua care poate provoca o renaºtere. Aºa a
luat în continuare zidirea revistei „Familia românã”, un excelent ambasador al spiritualitãþii
româneºti în lume.
Din izvorul care curge, apa este mai bunã,
îmi spune mama. ªi aºa este. Primenirea prin
culturã este destinul tinereþii fãrã bãtrâneþe. Teodor Ardelean, rãmâne un mare cititor de cãrþi ºi
oameni. El ºi-a zidit piramida interioarã ca un
leac pentru luciditate ºi priveghere. Am scris aceste
rânduri cu sinceritatea
mãrturisirii ºi cu preþuirea
pentru un prieten cu conºtiinþa trecerii prin lume.
Vorba lui Nichita: creator
de ramurã cu umbrã, nepot
de stejar ºi vãr primar cu
mãrul domnesc! Piramida
interioarã se înalþã încã. La
ceas aniversar îþi spun: ave
Tedy, eu muritorul te salutã!
Graiul Maramureºului,
13 iunie 2011
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Drumul de la Luptãtor la Înþelept
„Petru Dulfu”. Nu este judeþeanã cum scrie pe
siglã, ci este prin excelenþã internaþionalã! Teodor Ardelean s-a identificat cu aceastã instituþie.
Nu este o bibliotecã de fapt, ci este un centru cultural cu activitãþi de mare þinutã, cum puþine centre culturale ale României din Europa le pot
manifesta. Teodor Ardelean are vocaþia de a
cuceri sufletele prin retoricã. Acolo, în sufletul
sãu ºi în inima sa se ascund lucruri uluitoare.
Arta retoricii are un practician de excepþie:
atunci când susþine public o idee, ai impresia cã
Teodor Ardelean a citit întreaga lui bibliotecã.
Marele Borges îºi imagina lumea o mare bibliotecã. Teodor Ardelean vede biblioteca asemenea unui cosmos uluitor, ºi de aceea, aici, în
inima Maramureºului, a construit o cetate fortificatã a culturii. Am vorbit despre doar câteva
fapte de arme ale luptãtorului (de fapt a fost
sãrbãtorit recent de un mare numãr de prieteni,
apropiaþi întru culturã). Sã nu uitãm cã atâtea
izbânzi uluitoare nu ar fi fost posibile dacã nu
era Înþeleptul. Sã-i mulþumim pentru ce a fãcut
pentru Maramureº, pentru România! Sã-i urãm
cu aleasã prietenie „La mulþi ani!”.
Graiul Maramureºului,
22 iunie 2011

Dr. Teodor Ardelean - apãrãtor de limbã
ºi ctitor de biblioteci
Onuc NEMEª-VINTILÃ
Directorul Bibliotecii Judeþene „Astra”, Sibiu

O

m al condeiului de presã, Om al condeiului ºtiinþific, Om al cuvântului înveºmântat în
discurs de facturã clasicã, ziaristul, cercetãtorul, editorul, oratorul Dr. Teodor
Ardelean este prin formaþie ºi educaþie un înflãcãrat apãrãtor al Limbii Române a cãrei
frumuseþe ºi expresivitate o slujeºte cu religiozitate, aºa cum îl întristeazã, îl doare ºi-l revoltã orice
atac barbar ce urâþeºte ºi înjoseºte Limba. Nu-i întâmplãtoare, aºadar, aplecarea sa plinã de respect
asupra limbii ºi a fãuritorilor ei. „Întâia condiþie pentru existenþa unei culturi naþionale, actul ei de
naºtere, este limba”, afirmã autorul în monumentala lucrare „Limba românã ºi cultivarea ei în
preocupãrile ASTREI”. Pentru comorile acestei limbi - tezaurizatã în cuvântul scris – a ctitorit o
catedralã a Cãrþii în Maramureº – Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, pe care o conduce, ctitorie ce
ºi-a asumat principiul cãlãuzitor cunoscut încã din antichitatea egipteanã: „Biblioteca este hranã
pentru suflet”. O construcþie nouã, modernã, activã, vie, un axis mundi în jurul cãruia ºi prin care
pulseazã creator o comunitate.
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F

ilosofii antici considerau cã existã o
vârstã biologicã a Înþelepciunii: aceasta ar fi 60 de ani. Poate cã te naºti
înþelept. Poate cã devii prin educaþie ºi prin multã trudã, prin luptã cu evenimentele vieþii, cu
vremurile ce ne vremuiesc, cum ar spune marele
nostru filosof Constantin Noica. Dacã m-aº gândi la aceste valori: curajul specific luptãtorului ºi
trãirea înþelepciunii specificã înþeleptului, aº gãsi un prieten care sã le deþinã pe amândouã ºi
care i se potrivesc. Teodor Ardelean aparþine acestor douã familii. Pentru aceste modele majore, viaþa înseamnã a trece peste evenimente,
rãsturnându-le, fãcându-le sã fie responsabile, sã
scoatã din ele esenþa, sã vadã în ele energie ºi
consolidare.
Ne ºtim mai de demult. Ne-am reîntâlnit la
Revoluþia din decembrie `89. Teddy, cum îi spuneau revoluþionarii, a fost luptãtorul pe baricada
cãderii unui sistem. El a blocat excesele posibile
ale mentalului colectiv (sã vedem ºi acest chip al
Luptãtorului). Apoi a reprezentat cu cinste Maramureºul în Parlamentul României (câþi mai
sunt astãzi ca el? Foarte puþini!). A creat o instituþie europeanã, unicã în România, cum numai
în marile centre academice existã: Biblioteca
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Sufletul sãu generos ºi energia creatoare nestãvilitã care îl stãpâneºte s-a afirmat, mai apoi, în
ctitorirea a nouã filiale de biblioteci în þãrile unde românii îºi cautã o brumã de noroc, purtând în ei
dorul greu al despãrþirii de Limbã, de Casã, de Þarã. Pentru a-i ajuta sã se vindece de dezþãrare le-a
creat aceste mici patrii de cuvinte adunate în cãrþi în limba românã.
Dr. Teodor Ardelean este o instituþie apãrãtoare de limbã ºi ziditoare de temple ale cãrþii!

O autostradã culturalã marca T.A.
Ioan Es. POP

P
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e vremea când l-am cunoscut, aveam cu vreo treizeci ºi unu de ani mai puþin. Socotind
pe cale de consecinþã, dacã eu aveam 22, el, în urmã cu 31 de ani, avea 29. Aºadar, era
foarte tânãr, dar eu îl percepeam altfel. Diferenþa de ºapte ani dintre noi mi se pãrea
uriaºã, motiv pentru care, pe tot rãstimpul studenþiei mele, nu cred cã mi-am permis sã-i spun pe
numele mic. Acum, cei ºapte ani care ne despart mi se par scurþi, foarte scurþi. Nu cã domnul Tedi ar
fi departe de tânãrul care era la 29 de ani, ci cã eu mã simt mai bãtrân, mult mai bãtrân. Chiar mai
bãtrân decât domnia-sa.
ªi-a administrat timpul personal cu entuziasm ºi vigoare. Vocea lui, la 60, este la fel de
puternicã ºi de convingãtoare ca pe vremea când l-am cunoscut eu. Þinuta, la fel. Iar autostrada
culturalã pe care a angajat Biblioteca „Petre Dulfu” ºi revista „Familia Românã” a întrecut de mult
graniþele României.
Îi doresc domnului Ardelean foarte mult viitor!
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Dr. Teodor Ardelean,
Cetãþean de onoare al Bãii Mari

Împreunã cu soþia Silvia Ardelean ºi cu primarul Cãtãlin Cherecheº;
Colege din Bibliotecã prezente la eveniment (Fotografii: Corina ªandor-Martin)
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tecii Judeþene «Petre Dulfu», a împânzit Europa
cu carte româneascã ºi de acest lucru este mândrã întreaga Românie, ºi noi, bãimãrenii, mai
ales. Graþie acþiunii instituþiei pe care o conduce,
românii din diasporã pot citi carte româneascã ºi
vreau sã mai adaug cã dacã domnia sa nu aducea
asupra proiectului bibliotecii judeþene harul sãu,
sunt convins cã acest edificiu nu ajungea unde se
situeazã acum, un reper pentru comunitatea bãimãreanã ºi pentru cea maramureºeanã.”
Aceeaºi distincþie i-a fost conferitã ºi P.S.
Iustin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, la împlinirea vârstei de 50 de ani.
Primarul municipiului Baia Mare, Cãtãlin
Cherecheº, iniþiatorul acestui eveniment a înmânat celor doi placheta cu distincþia de cetãþean
de onoare, distincþie de mare demnitate acordatã
celor care aduc cinste ºi onoare oraºului nostru.
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J

oi, 23 iunie, în sala Europa a Primãriei
Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu”, consilier judeþean ºi redactor ºef al revistei „Familia românã”, a primit titlul de Cetãþean de onoare al municipiului Baia Mare.
Consilierii locali au decis, cu 17 voturi
„pentru“, ca acest titlu sã îi fie acordat „omului
care face un apostolat cultural, care, prin activitatea bibliotecii, a împânzit Europa cu carte
româneascã, lucru de care suntem mândri cu
toþii“, dupã cum declara primarul Cãtãlin Cherecheº. „Chestiunea onoarei este foarte complexã ºi nu-mi pot permite sã vã reþin din timp prea
mult”, a mãrturisit dr. Teodor Ardelean, la primirea titlului. „Nu pot, însã, sã nu vã spun cã vãd
în aceastã lucrare a onoarei, în aceastã lume, trei
dimensiuni cardinale. În primul rând, virtutea
onoarei pe care o ai sau nu o ai. În al doilea rând,
existenþa onoarei pe care o poþi demonstra ºi þi se
recunoaºte sau nu. ªi în al treilea rând, demnitatea onoarei. Vã mulþumesc cã m-aþi fãcut
astãzi foarte bogat, mã onoreazã în chip deosebit
cã m-aþi aºezat în rândul cetãþenilor de onoare ai
municipiului Baia Mare”, a încheiat el.
Cãtãlin Cherecheº, primarul municipiului
Baia Mare, a apreciat: „Domnul Teodor Ardelean este un reper al spiritualitãþii bãimãrene, un
om politic, un om de înaltã culturã, un om care
face apostolat cultural. Ceea ce la aceste vremuri
este un lucru rar ºi un lucru dificil într-o lume
care este de multe ori ostilã în raport cu cultura.
Este personalitatea care, prin acþiunile Biblio-
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I.P.S. JUSTINIAN CHIRA - 90
Mesajul Preafericitului Pãrinte Patriarh DANIEL

Înaltpreasfinþitul Pãrinte Arhiepiscop Justinian
– 90 de ani de frumoasã ºi rodnicã vieþuire
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Î

n lumina curatã a aniversãrii venerabilului
Arhiepiscop Justinian, al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului,
care împlineºte anul acesta 90 de ani de frumoasã ºi
rodnicã vieþuire, strãluceºte dragostea ºi binecuvântarea lui Dumnezeu, Cel în Treime slãvit.
Dragostea plinã de har a Preasfintei Treimi a fost
mereu prezentã în viaþa ºi lucrarea Înaltpreasfinþiei Sale, dãruindu-i mult ajutor ºi rod binecuvântat în mãrturisirea dreptei credinþe ºi a iubirii de neam ºi Þarã.
Din aceºti 90 de ani împliniþi acum, cei mai cunoscuþi tuturor sunt anii mulþi de frumoasã ºi luminoasã
arhierie, cu neobositã lucrare misionarã, intensã, bogatã ºi creatoare de valori ºi demnitate.
La popasul aniversar al împlinirii a 90 de ani de
viaþã, 90 de ani de binecuvântare, 90 de primãveri, în
care se reflectã viaþa ca dar al lui Dumnezeu, ca luminã
jertfelnicã ºi roditoare, adresãm Înaltpreasfinþiei Sale
alese urãri de sãnãtate ºi belºug duhovnicesc, dimpreunã cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în
rodnica activitate de pãstorire a clerului ºi a credincioºilor din Episcopia Ortodoxã Românã a
Maramureºului ºi Sãtmarului.
Întru mulþi ºi fericiþi ani, Înaltpreasfinþia Voastrã!
Cu frãþeascã ºi pãrinteascã dragoste în Hristos-Domnul,
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesajul Î.P.S. Arhiepiscop ºi Mitropolit ANDREI

Pãstorul ºi luminãtorul unui þinut
Eram copil ºi îi auzeam pe cei ce aveau
nedumeriri ºi necazuri: ne ducem la „stareþul” de la
Rohia; acela e omul lui Dumnezeu ºi ne va ajuta. ªi
veneau de la mânãstire luminaþi ºi mângâiaþi.
Desigur, lucrul acesta se întâmpla cu oameni sinceri în cãutãrile lor. Cãci ne spune Sfântul Simeon Noul Teolog: „nimeni nu s-a fãcut
vreodatã bun ºi fãrã voia lui. Nici nu se va face
1

necredinciosul credincios fãrã voie. Nici nu-ºi
va schimba cel rãu fãrã voie cugetarea lui, ca sã
se facã cu totul nou.”1
ªi dupã ºi înainte de a veni la Baia Mare
pentru a reîntemeia Episcopia Maramureºului ºi
Sãtmarului, în timpul episcopatului de la Cluj,
era cãutat de fiii sãi sufleteºti, nu numai din
Maramureº, ci din toatã þara.

Pr. Acad. Dr. Dumitru Stãniloae, Studii de teologie dogmaticã ortodoxã, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova,
1991, p. 610.
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3
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†ANDREI
Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului ºi Clujului
Mitropolitul Clujului, Albei,
Criºanei ºi Maramureºului
ºi Locþiitor de Arhiepiscop al Alba Iuliei

Justinian Chira, Scrisori, Baia Mare, 2001, p. 20.
Cântec de procesiune.
Lucian Blaga, Poezii, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1966, p. 77.
Justinian Chira, Luminã din lumina Naºterii ºi Învierii Domnului, Baia Mare, 2006, p. 245.
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ani, Episcopia plaiurilor mele natale. Dau slavã
Domnului cã l-a þinut între noi, iatã, pânã la
nouãzeci de ani ºi, în acelaºi timp, Îl rugãm sã-i
mai dea încã ani.
În acelaºi timp, ca sã fiu sincer, îmi pare
rãu cã anii au trecut atât de repede ºi îmi vine sã
mã adresez lui Dumnezeu dimpreunã cu Lucian
Blaga: „Doamne opreºte trecerea. ªtiu cã unde
nu e moarte nu e nici iubire, - ºi totuºi, Te rog:
opreºte, Doamne, ceasornicul cu care mãsori
destrãmarea.” 3
Curajul ne vine, însã, cum ne învaþã Arhiepiscopul Justinian de la Hristos cel ce a învins
moartea. Ne spunea odatã, într-o predicã la Rohia, cã atunci când Domnul Hristos va reveni, ºi
noi toþi vom învia, fiecare vom auzi sunând clopotele din satul nostru.
Depãnându-ºi amintirile ºi, oprindu-se la
anii copilãriei, când în ziua de Paºti veneau de la
bisericã sã mãnânce, ne spune: „tata cu plete ºi
cu cãmaºa albã se ridica în picioare ºi rostea
rugãciunea «Tatãl nostru», mi se pãrea cã vãd în
faþã un voievod sosit din alte timpuri, ce ne
aducea un mesaj care ne lumina casa.”4
ªi pentru noi astãzi, la nouãzeci de ani,
Vlãdica Justinian este un veritabil voievod venit
din alte vremuri, grele dar frumoase, ºi un reprezentant al unei lumi inefabile.
La mulþi ani, Înaltpreasfinþia Voastrã!

FAMILIA ROMÂNÃ

Toþi intuiam cã avem de a face cu un om al
lui Dumnezeu, cu un pãrinte care are îndrãznealã
sã mijloceascã pentru ei, cu un îndrumãtor duhovnicesc care le limpezea nedumeririle. Nevinovãþia „copilãreascã”, pe care i-o conferea
viaþa de rugãciune, îi fascina pe toþi. Din mulþimea fiilor duhovniceºti nu-l putem uita pe Ioan
Alexandru care, datoritã talentului literar, putea
exprima limpede acest lucru. Iatã ce-i scria el
Înaltpreasfinþitului Justinian: „Ce iubesc eu în
Dumneavoastrã este o copilãrie limpede, rãmasã
neatinsã ºi fermecãtoare, rarã la oamenii mai în
vârstã. De aceea, poate, ne ºi dorim - nu noi - ci
copiii din noi sã se uimeascã unul de altul.” 1
Pentru mine personal, când am devenit
mai mare, era o desfãtare ºi un eveniment ca la
Sfântã Mãrie Mare sã merg în pelerinaj la Rohia.
Acolo eram sigur cã pãrinþii chemaþi de Dumnezeu pentru o misiune aparte sunt rânduiþi „sã
se roage-n mânãstire,/ pentru-a lumii mântuire”.2
Am fost de faþã, printre miile de pelerini,
la hramul din 1973, când stareþul Justinian Chira
fusese deja ales Episcop Vicar la Cluj. A fost o
jale de înmormântare. Pãrintele vicar Onisie Moraru i-a mângâiat pe oameni, spunându-le cã ºi în
calitate de episcop tot al lor rãmâne.
Cât a împlinit Preasfinþitul Justinian misiunea de Episcop Vicar la Cluj a fost o binecuvântare pentru mulþi; în mod special pentru
tinerii teologi, dar nu numai. Eu încã nu eram
teolog, ci inginer stagiar care aveam nevoie de
sprijin duhovnicesc. ªi sprijinul l-am gãsit la
Vlãdicul tinereþelor mele.
Mai apoi am fãcut teologia ºi am ajuns
preot în Turda. N-am fost lipsit de ºicane ºi
încercãri.
Ori de câte ori, însã, ieºeam din cabinetul
Episcopului Justinian eram întãrit. ªtia sã gãseascã soluþia potrivitã pentru rana sufletului.
În februarie 1990, când a rânduit Dumnezeu sã ajung episcop, a fost unul din ierarhii
hirotonisitori ºi m-am bucurat de aceasta. M-am
bucurat atunci ºi dupã. Pentru cã aveam nevoie
mereu de sfaturi, iar experienþa de viaþã duhovniceascã a Înaltpreasfinþiei Sale este mare. Când
tatãl meu a trecut la Domnul a oficiat slujba prohodului ºi ne-a îmbãrbãtat cu un cuvânt întãritor.
M-am bucurat, apoi, cã Dumnezeu l-a rânduit sã reorganizeze ºi sã conducã, iatã de 21 de
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iecare om înþelept este dator sã mulþumeascã lui Dumnezeu pentru darul
vieþii, sãnãtãþii ºi integritãþii fizice ºi
mentale, pe care le are în chip natural, firesc, de
la Ziditorul sãu. Ziua în care am venit pe lume,
din voia lui Dumnezeu, este o zi însemnatã
pentru noi. Locul ºi familia în care ne-am nãscut
sunt la fel de importante ºi determinante pentru
toatã viaþa noastrã. Icoana pilduitoare a pãrinþilor noºtri este modelul cel mai sfânt, apropiat ºi
drag sufletului nostru. Toate sunt daruri de la
Dumnezeu pentru care se cuvine sã-i mulþumim
ca unii ce suntem fiinþe euharistice, mulþumitoare ºi rugãtoare.
Când, însã, Dumnezeu revarsã asupra unui
om daruri multe ºi însemnate spre a le pune în
slujba slujirii oamenilor, aceasta înseamnã cã a
fãcut o alegere pe care, deºi la început este nedesluºitã ºi nedezlegatã, ci doar de El ºtiutã,
omul o descoperã pe parcursul întregii vieþi. „Nu
voi M-aþi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi ºi
v-am rânduit sã mergeþi ºi roadã sã aduceþi, ºi
roada voastrã sã rãmânã, ca Tatãl sã vã dea
orice-I veþi cere în numele Meu” (Ioan 15, 16).
Din cuvintele Mântuitorului, adresate ucenicilor
Sãi, înþelegem cã alegerea îi aparþine lui
Dumnezeu, iar celor aleºi le revine responsabilitatea dãruirii ºi slujirii cu folos ºi rod mult,
pentru bucuria ºi binecuvântarea celor slujiþi.
Peste aleºii sãi Dumnezeu revarsã, pe lângã darurile fireºti, naturale, ºi multe daruri duhovniceºti sau cereºti ºi îi îmbracã cu putere de sus,
care este „Duhul cel Sfânt, prin care sã se facã ei
puternici în lucru ºi cuvânt” (slujba sfinþirii bisericii). Aceºtia pãstoresc turma lui Hristos ºi
conduc Biserica dupã chipul Pãstorului cel bun,
care-ºi pune viaþa pentru oile Sale. Chemarea ºi
slava este mare ºi înfricoºãtoare, pentru cã aparþine lui Hristos, a cãrui icoanã de slujire ºi cuvânt
de mântuire le are mereu înainte cel ales: „Cã ºi
Fiul Omului n-a venit ca sã I se slujeascã, ci ca El
sã slujeascã ºi sã-ªi dea sufletul rãscumpãrare
pentru mulþi” (Mc. 10, 45). Dupã modelul lui
Hristos, Arhiereul Cel veºnic ºi jertfelnic, va fi ºi
slujirea celui chemat sã aducã jertfã, în ceea ce
este dincolo de catapeteasmã, în Sfânta Sfintelor, unde sfinþii îngeri doresc sã priveascã ºi sã

vadã cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe” (Liturghia
Sf. Vasile cel Mare). Însã, pentru a se face vrednic sã stea lângã foc, fãrã a se arde, slujitorul lui
Hristos se cuvine sã aibã conºtiinþa nevredniciei
ºi nimicniciei lui, trãind cu fricã ºi cu cutremur
viaþa în Hristos, prin propria lui jertfã ºi rãstignire, dupã modelul Stãpânului pe care-L slujeºte.
Iatã motivele pentru care Biserica aduce
mulþumire lui Dumnezeu pentru darul revãrsat
asupra ei, prin slujirea Pãstorului sufletesc, în
anumite momente din viaþa acestuia. Ea sãvîrºeºte Sfânta Liturghie, suprema rugãciune de
mulþumire pentru cel ce a fost chemat sã liturghiseascã ºi sã mulþumeascã lui Dumnezeu în
permanenþã, în numele poporului dreptcredincios ºi împreunã cu poporul.
Episcopia Maramureºului ºi Sãtmarului,
cinstita preoþime ºi cea întru Hristos diaconime,
întregul cin monahal din sfintele mãnãstiri ºi
poporul dreptcredincios aduc mulþumire lui
Dumnezeu, cu multã bucurie ºi recunoºtinþã, la
împlinirea vârstei de 90 de ani de cãtre Înaltpreasfinþia Sa Arhiepiscop Justinian, pentru
multele ºi sfintele daruri revãrsate asupra acestei
pãrþi de þarã, prin slujirea sfântã, jertfelnicã ºi
pilduitoare a Pãrintelui nostru Justinian.
Înaltpreasfinþia Sa a înþeles deplin expresia Mântuitorului: „Eu sunt Pãstorul cel bun.
Pãstorul cel bun Îºi pune sufletul pentru oile
Sale” (Ioan 10, 11). Din cei 90 de ani de viaþã ºi
70 de ani de slujire a Bisericii lui Hristos, mai
mult de jumãtate din aceºtia au fost în calitate de
arhiereu (38 de ani). Slujirea, în cea mai mare
parte a ei, a fost în vremuri grele, în timpul
regimului comunist, când era nevoie de multã
înþelepciune ºi mãsurã în toate, spre a putea sluji
nevoile duhovniceºti ale fiilor ºi fiicelor Bisericii Ortodoxe. În aceastã perioadã, slujirea
Înaltpreasfinþiei Sale a fost cea de episcop-vicar
la Arhiepiscopia Ortodoxã a Vadului, Feleacului
ºi Clujului, timp de 17 ani.
Eliberarea de sub regimul comunist a însemnat pentru Biserica Ortodoxã Românã, în
primul rând, reactivarea tuturor eparhiilor abuziv desfiinþate în anul 1948. Printre ele a fost ºi
strãvechea Episcopie a Maramureºului ºi Sãt-

te altele, ºtiute numai de Dumnezeu ºi oamenii
apropiaþi Înaltpreasfinþiei Sale.
Cei 90 de ani de viaþã sunt fãrã îndoialã un
dar de la Dumnezeu pentru Înaltpreasfinþia Sa
personal ºi pentru Eparhia pe care o pãstoreºte.
Înþelepciunea filocalicã, chipul paterical,
vorba bunã ºi blândã, firea rãbdãtoare ºi jertfelnicã, pilda unei vieþi trãitã cu demnitate, chiar
dacã a fost presãratã cu multe încercãri ºi nu
puþine umilinþe, au fãcut din Înaltpreasfinþia Sa
Arhiepiscop Justinian, ierarhul mãrturisitor,
ferm ºi neînduplecat în apãrarea Ortodoxiei româneºti ºi a valorilor noastre sfinte.
Aºa îl cunosc, îl preþuiesc, îl cinstesc ºi îl
iubesc toþi membrii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române. Aºa îl cunoaºte, îl preþuieºte
ºi îl iubeºte preoþimea ºi poporul dreptcredincios.
Pentru cinul monahal este o carte deschisã
ºi model viu al statorniciei ºi fidelitãþii faþã de
Mãnãstirea Rohia, în care a intrat acum 70 de ani
ºi pe care n-a încetat sã o iubeascã, sã-i sporeascã zestrea materialã ºi spiritualã, sã o promoveze ºi sã o ocroteascã întotdeauna.
Pentru toate acestea îi mulþumim în genunchi, cu rugãciuni fierbinþi, lui Dumnezeu
pentru darul pe care L-a fãcut poporului dreptcredincios din Maramureº ºi Sãtmar, prin chemarea Pãrintelui nostru Arhiepiscop Justinian la
demnitatea ºi slujirea de arhipãstor al Bisericii
Ortodoxe din aceste þinuturi, rugându-L sã-i înmulþeascã sãnãtatea, anii ºi sã-l rãsplãteascã
pentru o viaþã întreagã, arsã ºi mistuitã pe altarul
slujirii Bisericii lui Hristos ºi al neamului românesc.
Sãrbãtoarea pe care ne-a dãruit-o Dumnezeu, cea a împlinirii a 90 de ani de viaþã, de
cãtre Înaltpreasfinþia Sa Justinian, este o mare
bucurie ºi binecuvântare pentru Permanenþa eparhialã, ostenitorii din Centrul Eparhial, Protoiereii eparhiei, dascãlii ºcolilor teologice, cinului monahal ºi poporului dreptcredincios din
Eparhia noastrã.
Împreunã toþi îl rugãm pe Hristos, Arhiereul veºnic: Întâi pomeneºte Doamne pe Înaltpreasfinþitul Arhiepiscopul nostru Justinian.
11 aprilie 2011
La pomenirea Sfântul Ierarh
Calinic de la Cernica
† Iustin Hodea Sigheteanul
Arhiereu-Vicar al Maramureºului
ºi Sãtmarului
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marului, iar la cârma ei a fost ales cel mai îndreptãþit fiu al Maramureºului, Înaltpreasfinþia
Sa Arhiepiscop Justinian. Alegerea a avut loc în
data de 22 septembrie 1990, iar întronizarea la
11 noiembrie, acelaºi an. Au trecut mai bine de
douã decenii de la acel eveniment istoric, pe care
l-am marcat în noiembrie 2010, în Catedrala
noastrã episcopalã din Baia Mare.
ªapte decenii de slujire a Bisericii Ortodoxe au însemnat, în primul rând, multe mii de
Sfinte Liturghii ºi tot atâtea cuvinte de învãþãturã. Ca arhiereu al Bisericii lui Hristos, timp
de 38 de ani, a hirotonit sute de preoþi, pe care i-a
îndrumat ºi povãþuit cu pãrinteascã dragoste ºi
multã purtare de grijã.
Cele douã decenii la cârma Eparhiei Maramureºului ºi Sãtmarului însumeazã o lucrare
fãrã precedent, care s-a întâmplat ºi în celelalte
eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române. La noi,
însã, având în vedere greutãþile începutului de
drum, realizãrile au o altã importanþã ºi semnificaþie. Înmulþirea numãrului de preoþi de la
325 la 580 în prezent; construirea a peste 100 de
biserici noi, în fruntea tuturor aflându-se noua
Catedralã Episcopalã; creºterea numãrul mãnãstirilor ºi al schiturilor de la 4, în anul 1990, la 24
de mãnãstiri ºi 7 schituri, în prezent; înfiinþarea
unui Seminar Teologic, la Baia Mare, ºi a unui
Liceu Teologic, la Satu Mare; înfiinþarea Catedrei de Teologie Ortodoxã ºi Asistenþã Socialã,
din cadrul Universitãþii de Nord, cu cele 3 specializãri: teologie ortodoxã-pastoralã, teologie
ortodoxã-didacticã ºi teologie ortodoxã-asistenþã socialã; precum ºi apariþia revistelor Ortodoxia maramureºeanã, Studia Universitatis Septentrionis ale Catedrei de Teologie Ortodoxã ºi
Asistenþã Socialã ºi a periodicului eparhial
Graiul Bisericii Noastre, sunt câteva repere ale
frumoaselor realizãri.
În plan cultural, personal, a editat mai
multe volume ºi a continuat îmbogãþirea bibliotecii personale, care se va adãuga celei existente
la Mãnãstirea Rohia, ctitorie a Înaltpreasfinþiei
Sale.
Pentru lucrarea culturalã ºi dragostea de
culturã, mai multe Universitãþi din þarã (Universitatea din Oradea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, Universitatea de Vest
„Vasile Goldiº” din Arad ºi Universitatea de
Nord din Baia Mare i-au conferit titlul academic
de „doctor honoris causa”.
Ar mai fi multe alte lucrãri de menþionat,
care aureoleazã anii de slujire ai Pãrintelui
nostru Arhiepiscop Justinian, pe lângã cele mul-
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u un chip strãluminat, cu o privire
care îþi pãtrunde pânã în tainiþele sufletului ºi un zâmbet de o imensã
duioºie paternã, Arhiepiscopul Justinian pare a
fi desprins din lumea vechilor sinaxare.
Prezenþa sa e astãzi deopotrivã un semn ºi
o mãrturie despre o lume aºezatã în hotarele
bunei-cuviinþe, o lume cãreia rostul ºi tainele
zidirii îi erau familiare pentru cã le trãia în duhul
înþelepciunii ºi al cuminþeniei pãmâmtului. Orice întâlnire cu el îmi evocã acea Românie a
interbelicului pe care o iubeam nespus ºi o cãutam cu febrilitate, prin anii ’80, în autorii ei sau
în reconstituirile de epocã din filmele româneºti,
cãrora le înduram stoic falsul ºi propaganda de
dragul câtorva imagini ale acelei Românii, România bunicilor mei, þara de vis în care dragostea
de neam, hãrnicia, demnitatea sau curajul nu
erau doar vorbe goale instrumentate de o dezgustãtoare ideologie.
Faptul cã astãzi, în plin colaps al valorilor,
Dumnezeu lasã în mijlocul nostru asemenea oameni precum Î.P.S. Justinian e un mare har ºi un
temei de nãdejde. Personalitatea lui nesofisticatã, bunãtatea pe cate o iradiazã, gravitatea cutremurãtoare cu care celebreazã, umorul sãu curat ºi copilãresc sau uimitoarea capacitate de a
iubi fãrã discriminare sunt cu adevãrat copleºitoare. Înþelegerii sale, plinã de compasiune
pentru suferinþele ºi neputinþele firii omeneºti îi
rãspunde din partea mulþimii de credincioºi, din
toate categoriile, nu numai un profund respect

dar ºi o imensã dragoste. Acest lucru e vãdit, cu
asupra de mãsurã, de numãrul covârºitor al celor
care cautã sã se apropie de el, sã-l vadã ori sã-l
atingã atunci când slujeºte public. M-a înduioºat
de curând mãrturisirea spontanã a unei femei, de
condiþie modestã, care þinea o pozã a Înalt Prea
Sfinþitului pe un raft de la locul ei de muncã:
„pentru mine e ca un bunicuþ”. Aceastã dragoste
am constatat-o însã ºi la persoane aparþinând
elitei, care mi-au împãrtãºit sentimentele pe care
le încercau în prezenþa Arhiepiscopului nostru,
mai ales încrederea ºi siguranþa cã sunt înþeleºi,
ocrotiþi, iubiþi, cã se aflã cu adevãrat în faþa unui
Episcop, adicã a celui care prin însuºi titlul sãu
se vãdeºte a fi un „purtãtor de grijã”.
ªtiu, dintr-o confesiune fãcutã unui apropiat, cã Înalt Prea Sfinþitul Justinian nu se considerã doar episcopul ortodocºilor din Maramureº ºi Sãtmar ci Vlãdica tuturor celor ce locuiesc
în aceste þinuturi, de care se simte responsabil ºi
pe care îi cuprinde ne-încetat în rugãciunile sale.
Acesta e cu siguranþã adevãratul duh al Ortodoxiei, duhul sobornicitãþii care afirmã prezenþa
Întregului în fiecare din pãrþile ce-l alcãtuiesc.
Om integru ºi integral, Arhiepiscopul nostru îmi aminteºte vorbele Poetului: „în fiecare
om, o lume îºi face încercarea”. Veritabil „Patriarh al Maramureºului”, Înalt Prea Sfinþitul
Justinian ipostaziazã chipul frumos al unei lumi
împlinite pe care nu o vrem niciodatã apusã.
Pr. prof. Radu Dorin MICU
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Cei mai mulþi dintre oameni sunt chiar
Acum, când Robul Domnului, Justinian
slujitorii lor înºiºi. Ei îºi slujesc trupurile de Chira, pãstorul cel bun, fiu adevãrat al Marelui
parcã acestea ar fi veºnice. Dar cum veºnic e Pãstor cel Bun, îºi þine socoteala în ani iar scara
numai Dumnezeu, aceºti oameni calcã pe un spre ceruri numãrã vreo 90 de trepte, mã aºez ºi
drum al pierzãrii. ªi ei cautã fericirea în viaþã, iar eu în corul celor care-i aduc cu sinceritate cuuneori chiar cred cã au gãsit-o. Vai ºi amar de vinte de mulþumire. Adresate lui Dumnezeu în
fericirea lor! Vai ºi amar de câtã fericire se poate primul rând pentru cã ni l-a dat ºi Lui ca Episcop
gãsi pe drumul pierzãrii!
cã ne-a binecuvântat. Prin fiinþã ºi perpetuã adeUnii oameni slujesc altor oameni fãrã sã vãratã fiinþare, prin cãinþã ºi vrednicã sãdire de
ºtie ce înseamnã cu adevãrat slujirea, acceptând cale, prin putinþã ºi distinsã urcare sãvârºite în ºi
a fi robi ai scopurilor altora, pe care le servesc cu prin lucrurile cele uimitoare care pot ridica în
idolatrie, uneori chiar fãrã sã realizeze acest lucru. chip minunat oamenii de suflet, la Cel Adevãrat.
Puþini dintre oameni slujesc
cu adevãrat lui Dumnezeu ºi, prin
aceasta, nouã ºi semenilor noºtri. Ei
sunt fericiþii care au gãsit calea ce
duce la adevãrata viaþã ºi spre
dreapta mântuire. Ei sunt cei care
slujesc Spiritului ºi Sufletului, lãsând trupurile lor acolo, în locul cuvenit ºi convenit cu Domnul, tot un
loc de cinste, dar nu de slujire prioritarã. Ei sunt cei care cu adevãrat
au gãsit ºi unde este Fericirea, dar ºi
la ce poate folosi Aceasta! Ei sunt
cu adevãrat fericiþi!
Dupã puterile intelectuale ºi
culturale ce mi le-a dat Bunul
Dumnezeu, eu, nevrednicul fiu al
Sãu de pe acest Pãmânt mult prea
ruinat în slujirea cea adevãratã a Teodor Ardelean, IPS Justinian Chira, PS Iustin Hodea Sigheteanul
Domnului, vãd printre fericiþi pe
ªi, lângã mulþumiri, aºezãm ºi o rugãciune
Robul Domnului JUSTINIAN, care pãstoreºte
poporul lui Dumnezeu în pãrþile profund creºti- sincerã venitã din gândul cel bun al treziei ºi
neºti ale Maramureºului ºi Sãtmarului. Îl vãd în trezviei adevãrate, de a-l ocroti ºi bine-cuvânta
slujire, dar mai vãd cât bine face slujirea Lui ºi pe mai departe, pre cât socotelile Domnului þin
pentru cei din turma ocrotitã de binecuvântãrile ºi sus-þin evidenþa, spre a nu rãtãci ºi a nu ne
sale sfinte, de mâinile sale strâns-þiitoare, de pierde acum când Sfântã Lucrarea Sa creºte ca
mângâierile sale profund-simþitoare. Dar, mai un aluat în bunã plãmãdealã.
ales, îi vãd cum cresc în Lucrarea cea Bunã, pe
La mulþi ºi fericiþi ani, Înalt Prea Sfinþia
toþi cei însufleþiþi cu chemare ºi speranþã, spre Voastrã JUSTINIAN, Pãstorul nostru! O cale
vocea Sa, spre invitaþia Sa la chibzuinþã, cum- mereu binecuvântatã ºi o fericitã slujire adepãtare, pocãinþã ºi cerere de iertare. Oameni cu vãratã pânã la capãtul misiunii ce Domnul v-a
inimile deschise într-atât de mult încât aici, în destinat-o!
aceste inimi, încape pe deplin Lucrarea DomDr. Teodor ARDELEAN
nului prin pãstorirea de cãtre Fiul Sãu ºi Fiii Sãi.
Directorul
Bibliotecii Judeþene
Fiul Sãu Iisus Hristos, Mântuitorul nostru ºi Fiii
„Petre Dulfu” Baia Mare
Sãi, drepþi slujitori ºi îndreptãtori ai sufletelor ce
se aleg prin credinþã.
Deputat în Adunarea Eparhialã
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Nãscut din pãrinþii Ilie ºi Maria, þãrani evlavioºi, pe data de 28 mai 1921, în satul Plopiº, de
Duminica Mare sau Duminica Tuturor Sfinþilor, pe
când bãteau clopotele de intrat preoþii în slujbã,
pruncul familiei Chira avea sã primeascã la botez
numele de Ioan, prevestind de atunci prin gura
binecuvântatã a moaºei Veronica cã „va ajunge om
mare!” ªi într-adevãr pruncul isteþ al familiei Chira
din Plopiº unde ºi-a petrecut copilãria ºi unde a
urmat ºcoala primarã ºi gimnazialã a impresionat
prin inteligenþa, interesul ºi râvna pentru carte,

Fratele Ioan Chira
pentru lecturã ºi studiu, mereu solicitând noi ºi noi
cãrþi ºi reviste de la biblioteca ºcolii. Învãþãtorul
satului, Dumitru Munteanu, venit din vechiul Regat, adicã din Muntenia, îl aprecia ºi alinta pe ucenicul cu neastâmpãr întru ale cunoaºterii, spunându-i „Jenicã” ºi-l rãsplãtea cu premii în fiecare an.
La un concurs pe comunã între clasele gimnaziale,
Comisia didacticã de examinare rãmase impresionatã de lucrarea elevului Chira Ioan din Plopiº,
care avea o profundã ºi sensibilã viziune de observator ºi apãrãtor al maselor din mediul rural,
atenþionând conducãtorii vremii sã se preocupe
mai mult de soarta þãranilor. […]
Prin intrarea în monahism, la vârsta de 20
ani, când primeºte cele trei voturi ale cinului monahal ºi numele de Justinian, pentru tânãrul Ioan
Chira înseamnã o rãscruce esenþialã în viaþa ºi
devenirea noului nãscut ºi dãruit totalmente în slujba lui Hristos. Râvna sau dorinþa fierbinte spre
avânt spiritual, spre desãvârºire, de acum înainte,

va fi steaua cãlãuzitoare a vieþii sale, apucând cu o
hotãrâre nezdruncinatã drumul jertfei ºi al dãruirii
totale lui Dumnezeu ºi Bisericii Sale. […]
Anul 1990, dupã cãderea regimului totalitar,
anul trezirii speranþelor de reînnodare ºi reînfiinþare a
Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului, l-a gãsit pe
episcopul Justinian Chira Maramureºeanul la locul ºi
pe punctul de întâi strãjer, ostenitor ºi continuator
demn ºi vrednic al ºirului episcopilor maramureºeni,
de aceastã datã într-o nouã formulã ºi locaþie, dupã
cum cereau vremurile, adicã la Baia Mare, în reºedinþa
de judeþ. Astfel cã supranumele sau cognomenul de
„Maramureºeanu” care l-a primit prin venirea la ClujNapoca, ca episcop vicar a fost profetic pentru reactivarea Episcopiei Maramureºului ºi prin preluarea
conducerii ei de un neaoº fiu al locurilor. Episcopul
Justinian cunoºtea cel mai bine rãnile, durerile, suferinþele ºi nevoile spirituale ale acestor oameni ºi era
cel mai competent sã se aplece cu dragoste, cu rãbdare
ºi înþelepciune în rezolvarea lor.
Stareþul Justinian de la Rohia, episcopul vicar
de mai târziu al Clujului ºi în prezent ierarhul titular al
Episcopiei Maramureºului ºi Sãtmarului se distinge în
viaþa eclesiasticã româneascã ºi ca un mare iubitor de
carte ºi culturã, ca un bibliofil de excepþie, dovadã cã a
ctitorit la Rohia o bibliotecã de aproximativ 40.000 de
volume, în cei treizeci de ani de stãreþie, o bibliotecã
foarte variatã, de la teologie, literaturã, istorie, filologie ºi ºtiinþã pânã la colecþii întregi ºi publicaþii rare,
ediþii princeps, carte veche ºi strãinã. La fel, l-a urmãrit pasiunea cãrþilor atât la Cluj cât ºi la Baia Mare,
unde masa de lucru a episcopului Justinian e în permanenþã ticsitã de cele mai noi ºi interesante apariþii,
nu doar din domeniul teologiei ci ºi antologii, dicþionare variate ºi publicaþii diverse.
Nu-i de mirare cã, încã la Rohia fiind, i-au
depistat efervescenþa ºi largheþea sufleteascã a stareþului Justinian ºi au descins într-acolo unii scriitori ºi
elite ale culturii româneºti care au rãmas marcaþi
pentru totdeauna ºi fascinaþi de profunda gândire ºi
deschidere spre universal a acestui cãlugãr „îmbunãtãþit” în tainele cunoaºterii. Sã-i amintim pe Stãniloae,
pe Noica, apoi pe Ioan Alexandru ºi pe Nicolae Steinhardt, al cãror destin literar ºi cultural poartã amprenta
radicalã (cel puþin în cazul lui Ioan Alexandru) cu
„fratele ºi pãrintele Justinian.”
Stareþul ºi episcopul Justinian a desfãºurat ºi o
bogatã activitate publicisticã ºi editorialã. Neastâmpãrul lecturii ºi studiului, împreunat cu al unei cugetãri
bine cumpãnite, au rodit nu numai în sfaturile de tainã,
predici, cuvântãri, interviuri ci ºi în articolele, studiile
ºi cãrþile publicate, nu multe ca numãr ºi formã, ci mult

sunt pe mãsura implicãrii ºi dãruirii personale. „Biserica are o rãspundere nespus de mare. Ea trebuie sã
se facã servitoarea acestei lumi vii, însetatã de înãlþimi ºi avidã dupã absolut. Prin mijloacele de care
dispune, ea are datoria sã cultive în om dorinþa de
integritate moralã ºi spiritualã, convingeri ºi deprinderi ce-l ajutã sã meargã mereu înainte, cu fruntea
sus, mândru de sine...”
Un aspect definitoriu ce trebuie reliefat în
persoana, viaþa ºi activitatea pãrintelui Justinian este
faptul cã se distinge ca un preþuitor ºi om al rugãciunii. În concepþia ºi viaþa lui Justinian „rugãciunea
nu este un act de neputinþã, ci de negrãitã mãreþie.”
„Sufletul din care nu se înalþã spre cer glas de rugãciune este asemenea unei case pustii, plinã de pãienjeniº... Un suflet care nu se ºtie ruga nu va ºti ce-i
fericirea, chiar de ar avea toate bogãþiile pãmântului.”
Ceea ce constituie nota fundamentalã a vieþii
ºi activitãþii arhiepiscopului Justinian Chira al Maramureºului ºi Sãtmarului, cu statura-i firavã ºi asceticã dar cu vigoare spiritualã plenarã, acum când
rotunjeºte buchetul frumos al celor nouã decenii de
viaþã, este convingerea fermã cã viaþa trebuie privitã,
analizatã ºi trãitã în perspectiva nemuririi sau eternitãþii. „Viaþa merge invers decât li se pare cã merge
celor mulþi, adicã nu dinspre copilãrie spre îmbãtrânire, spre moarte, ci dinspre bãtrâneþe spre întinerirea eternã, dinspre nefiinþã spre viaþa veºnicã. Privitã viaþa în lumina învãþãturii revelate, noi am
pornit din nimic spre nemurire... De aceea pentru
mine trecerea anilor este prilej de mare bucurie. Vãd
cã haina din afarã se învecheºte ºi slãbeºte, vãd cã
luminile scad ºi amurgul se apropie, dar în acelaºi
timp ºi înafarã ºi înãuntru totul creºte, sporeºte, se
întinereºte.”
Acest crâmpei biografic ºi bibliografic spicuit
din viaþa ºi activitatea pruncului de acum optzeci de
ani, dornic de cunoaºtere, rãsãrit în satul Plopiº, a
tânãrului ce bãtea hotãrât la poarta mãnãstirii Rohia
pentru a se înrola cu totul întru slujirea lui Hristos, a
stareþului binechivernisitor ºi înnobilator al vieþii
duhovniceºti din acest aºezãmânt, al episcopului înþelept ºi aplecãtor spre alinarea multor suflete rãvãºite de încercãrile vieþii, a ierarhului providenþial
de a reactiva, organiza ºi repune în valoare instituþia
cea mai nobilã pe care a avut-o neamul românesc din
aceste pãrþi vitregite de þarã, Episcopia Ortodoxã a
Maramureºului ºi Sãtmarului; toate aceste spicuiri
adunate le remarcãm ºi le subliniem ca un modest
buchet omagial ºi aniversar.[…]

(Extras din Ioan-Justinian Chira Maramureºeanu - un indiciu onomastic cu o biografie ºi
bibliografie pe mãsurã de Pr. lect. univ. dr. Vasile BORCA,
publicat în volumul Înaltpreasfinþitul Justinian Chira, Arhiepiscopul Maramureºului ºi
Sãtmarului - Documentar biobibliografic, Baia Mare, 2011)
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ca esenþã, ca valoare. Justinian nu scrie oricum ºi
orice; numai dupã o minuþioasã ºi repetatã verificare
ºi o profundã sau adâncã aºezare în forma finalã. A
publicat peste 150 de articole ºi studii în reviste de
culturã ºi teologie din întreaga þarã: Viaþa ilustratã,
Telegraful Român, Tribuna Ardealului, Renaºterea,
Mitropolia Ardealului, Mitropolia Banatului, Ortodoxia, Îndrumãtor bisericesc, Graiul Bisericii Noastre, Ortodoxia maramureºeanã etc. A coordonat
timp de 17 ani la Cluj anuarul Îndrumãtor bisericesc,
apoi la Baia Mare, revista eparhialã Graiul Bisericii
Noastre ºi revistele Secþiei de Teologie Ortodoxia
maramureºeanã ºi Studia Universitatis Septentrionis – Theologia Orthodoxa. A publicat aproximativ
20 de titluri de carte la Cluj ºi Baia Mare. Dintre
acestea reþinem doar câteva, care au avut un impact
deosebit asupra maselor ºi s-au bucurat de o largã
apreciere în rândul credincioºilor:
– Viaþa Preacuratei Fecioare Maria, Editura
Episcopiei Ortodoxe Ro-mâne, Cluj, 1948;
– Darurile Bisericii, Editura Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române, Cluj-Napoca, 1983;
– Apel la conºtiinþã ºi raþiune, Editura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului ºi Clujului, Cluj, 1990;
– Drepturile copilului, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului,
Baia Mare, 1994;
– Harul ºi Adevãrul, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului, Baia
Mare, 1996;
– Gând ºi suflet românesc, Editura Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului,
Baia Mare, 1998;
– Mama ºi copilul, Baia Mare, 2009;
– Tinereþea - Primãvara Vieþii, Baia Mare,
2010.
A scris peste 20 de prefeþe sau cuvinte înainte
la cãrþi de cult, teologie, istorie etc. ºi a binecuvântat
tipãrirea a zeci de cãrþi de zidire sufleteascã ºi culturalizare a maselor. Întreaga activitate pastoralã, misionarã ºi culticã pusã în slujba Bisericii Ortodoxe ºi a
Neamului românesc dar mai cu seamã bogata activitate culturalã ºi publicisticã i-au fost apreciate prin
acordarea a patru titluri de „Doctor Honoris Causa”:
– 23 mai 2001 - Universitatea de Vest din
Oradea;
– 20 octombrie 2009 - Universitatea „1 Decembrie” din Alba-Iulia;
– 12 martie 2010 - Universitatea „Vasile
Goldiº” din Arad, filiala Baia Mare;
– 27 mai 2010 - Universitatea de Nord, Baia
Mare.
Rolul ºi responsabilitatea majorã a Bisericii în
preocuparea ºi activitatea arhiepiscopului Justinian
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Un gând sincer,
la o deosebitã aniversare
Preasfinþite Pãrinte Episcop Iustin,
Cuprins fiind de emoþie, respect, recunoºtinþã ºi veneraþie vã mãrturisesc în mod deschis
cã m-am tot gândit, preþ de mai multe zile, cum
sã-mi pot exprima, cât mai bine, în câteva rânduri, aceste stãri ºi sentimente faþã de Preasfinþia
Voastrã acum, la acest mãrit ºi cinstit ceas aniversar, al împlinirii a cinzeci de ani de viaþã
pãmânteascã, trãiþi ºi petrecuþi în ogorul Domnului ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos –
Arhiereul cel veºnic, pe care-l slujiþi cu atâta
vocaþie, dãruire, devotament, dragoste ºi abnegaþie de foarte mulþi ani. Constat, cu oarecare
strângere de inimã, cã nu este uºor sã faci un
asemenea lucru mai ales pentru unul ca mine
care vã cunosc de, relativ, puþinã vreme, adicã de
numai ºaptesprezece ani, când, acolo – la mãnãstirea de suflet ºi de metanie a Preasfinþiei
Voastre – Rohia din Þara Lãpuºului, aþi fost
hirotonit ca arhiereu în ziua de 17.04.1994, în
duminica a cincea din Sfântul ºi Marele Post al
Paºtilor, de cãtre vrednici ierarhi ai Bisericii
noastre dreptmãritoare, cum ar fi Mitropolitul de
pie memorie Dr. Antonie Plãmãdealã al Ardealului, Episcopul maramureºean ºi rohian Emilian Birdaº, Episcopul cuminte ºi cumsecade
Ioan Mihãlþan al Oradiei, ºi, mai ales, Pãrintele
ºi Mentorul dumneavoastrã duhovnicesc – Arhiepiscopul nonagenar ºi voievodal Iustinian
Chira al Maramureºului ºi Sãtmarului istoric,
pururea românesc, unde ºi de unde, iatã, slujiþi ºi
propovãduiþi, cu timp ºi fãrã timp, pastoral, apologetic ºi misionar, clerului, cinului monahal ºi
dreptmãritorilor creºtini din cuprinsul acestei
binecuvântate ºi de Dumnezeu pãzite Episcopii
a celor douã judeþe din Nordul þãrii: Maramureº
ºi Satu Mare.
În primul rând, în aceste clipe ºi momente
festive, aduc mulþumire ºi dau slavã lui Dumnezeu - Cel în Treime mãrit ºi lãudat cã am avut
marea ocazie ºi deosebita posibilitate sau fericitul prilej de a vã întâlni ºi de a vã cunoaºte, ºi

de a-mi fi de mare folos duhovnicesc acest lucru,
fiindcã în viziunea, în mintea ºi în inima mea
personalitatea Preasfinþiei Voastre se contureazã
ºi se identificã prin câteva trãsãturi definitorii ºi
multe calitãþi distincte ºi anume: în primul rând
prin caracterul, onoarea ºi demnitatea Preasfinþiei Voastre; apoi prin vocea dumneavoastrã inconfundabilã – acel timbru baritonal de neegalat; dupã aceea prin cultura teologicã ºi nu numai
cu care aþi fost ºi sunteþi hãruit, dãruit ºi înzestrat, datoritã muncii ºi tenacitãþii Preasfinþiei
Voastre, apoi prin maturitatea ºi bogata experienþã sau înþelepciune pastoralã ºi duhovniceascã, ataºamentul faþã de valorile spirituale, perene
ale poporului nostru, felul dumneavoastrã de a fi
ºi de a vã purta, foarte firesc ºi mai puþin sofisticat sau complicat; dupã aceea prin tenacitatea
ºi perseverenþa, prin dispoziþia pe care o aveþi
spre intensificarea eforturilor în vederea rezolvãrii unor probleme, (unele, dintre cele mai difi-
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parte, într-un mod deosebit ºi unic fiind foarte
respectuos, accesibil ºi deschis, toate acestea
descoperind, în persoana Preasfinþiei Voastre, o
generozitate ºi o eticã a bunului simþ pe care
le-aþi cultivat de-a lungul întregii dumneavoastrã vieþi ºi care astãzi le întâlneºti tot mai rar. De
asemenea, mai aveþi ºi calitatea de a fi un om de
o naturaleþe, de un farmec aparte, de o sinceritate, o discreþie, demnitate ºi onestitate ieºite
din comun, care inspirã fiecãruia dintre noi foarte multã încredere, confort sufletesc ºi dragoste
faþã de valorile eterne ale spiritualitãþii noastre
româneºti ºi autentic ortodoxe. Sã ºtiþi, Preasfinþia Voastrã, cã acest fel de a fi, de a vã
comporta, de vã purta într-un mod nefãþarnic,
nemitarnic ºi neslugarnic, mod ºi fel ce vã face
mult iubit ºi foarte preþuit de multã lume, care vã
stimeazã ºi vã apreciazã în mod sincer ºi admirativ, este foarte folositor, deci, multor oameni – slujitori ai altarelor, cãlugãri sau credincioºi ai Bisericii noastre dreptmãritoare.
Cugetând acum, la activitatea ºi la personalitatea Preasfinþiei Voastre, care este foarte
bine conturatã ori consolidatã ºi cât se poate de
autenticã, de bogatã, de variatã ºi de fireascã, mã
gândesc la darul omului providenþial cu care v-a
înzestrat Creatorul ºi Stãpânul nostru al tuturor –
Domnul Dumnezeu ºi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos – pe care Preasfinþia Voastrã îl cinstiþi ºi
îl slujiþi cu toatã sinceritatea, dragostea ºi abnegaþia.
Acum, în cuprinsul acestor modeste dar
sincere rânduri de evocare ºi apreciere, vã mãrturisesc la modul cel mai sincer cã m-aº bucura
sã ºtiu, Preasfinþia Voastrã, cã atât contemporanii, mai tineri sau mai bãtrâni, cât ºi posteritatea (la momentul cuvenit ºi potrivit), vã vor
acorda, totdeauna, cinstea, recunoºtinþa ºi preþuirea cuvenitã pentru tot ce aþi fãcut, pentru
ceea ce sunteþi ºi însemnaþi (sau ar trebui sã
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cile) în special atunci când situaþia o cere, ºi pe
care le ºtiþi gestiona, depãºi ºi rezolva în spirit de
echipã, conlucrare ºi cooperare; apoi prin
retorica, elocinþa, coerenþa, logica, raþiunea ºi
cursivitatea gândirii sãnãtoase, practice ºi realiste, a atitudinii corecte, comportamentului sãnãtos ºi a bunei purtãri cu care sunteþi înzestrat,
datoritã bunei creºteri ºi educaþii, dobânditã în
locul natal al Rozavlei Maramureºului istoric, a
instrucþiei ºi educaþiei ºcolare, seminariale, academice, universitare ºi postuniversitare de la
Cluj-Napoca ºi Sibiu; a muncii, ºlefuirii, dãruirii, jertfei, perseverenþei ºi tenacitãþii Preasfinþiei Voastre, cultivate ºi dobândite la ªcoala
vieþii monahale, în duhul ºi trãirea cãlugãreascã
a postului, ascezei ºi rugãciunii neîncetate, în
vatra sfântã a Mãnãstirii dumneavoastrã de suflet ºi de metanie - „Sfânta Ana” din Rohia,
lângã mari pãrinþi duhovniceºti ºi oameni însemnaþi cum ar fi: Pãrintele Arhiepiscop Iustinian Chira - al cãrui ucenic preaiubit ºi prim
colaborator îi sunteþi, cu fidelitate ºi credincioºie, de atâta vreme; Pãrintele Arhimandrit ºi
Stareþ Serafim Man, Pãrintele Nicolae Steinhardt, vestitul poet ºi scriitor creºtin Ioan Alexandru ºi mulþi alþii… Toþi aceºti talanþi ºi aceste
minunate daruri le aveþi (ºi) fiindcã sunteþi un
autodidact înnãscut ºi foarte consecvent cu dumneavoastrã de-a lungul întregii vieþi; vã ajutã
foarte mult în acest sens luciditatea ºi spiritul
critic însoþit de foarte multã înþelegere ºi condescendenþã; pe urmã prin spiritul de rigoare ºi
disciplinã, în primul rând cu propria dumneavoastrã persoanã, revelat ºi manifestat cu fiecare
slujire ori cu fiecare predicã sau cuvântare, susþinute într-un mod foarte concis, coerent dar ºi
consistent, în diferite împrejurãri sau cu diferite
ocazii; comportamentul, felul dumneavoastrã de
a fi ºi de a vã raporta la semenii Preasfinþiei
Voastre, cu alte cuvinte, la noi toþi, la fiecare în
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însemnaþi, încã de acum) în conºtiinþa ºi în memoria noastrã colectivã, care, mã rog lui
Dumnezeu sã nu fie alteratã ºi o spun aceasta cu
mare înfrigurare fiindcã, din pãcate, noi cam
avem „darul” acesta de a ne uita, foarte repede
binefãcãtorii ºi înaintaºii noºtri dar încerc, totuºi, sã–mi fac un act de încurajare ºi de optimism ºi sã cred cã ori de câte ori va fi pomenit
numele dumneavoastrã va fi pronunþat cu veneraþie ºi respect pentru tot binele pe care l-aþi
fãcut atâtor oameni ºi care fapte, fiþi sigur, cã
sunt consemnate de cãtre Mântuitorul nostru
Iisus Hristos – Arhiereul Cel Veºnic, în Împãrãþia Sa cea cereascã ºi veºnicã, de care ne
rugãm cu toþii Lui, sã aveþi parte.
Aºadar, fiþi încredinþat, Preasfinþite Pãrinte Episcop Iustin, cã sunt foarte mulþi oameni de
rând, credincioºi ºi slujitori ai Bisericii noastre
strãmoºeºti, care se roagã Bunului Dumnezeu,
sã vã dãruiascã multã sãnãtate, putere de muncã
în continuare, fiindcã aveþi nevoie ºi este nevoie
de aºa ceva, mult spor ºi multe împliniri duhovniceºti, cu liniºte ºi pace în suflet, multã
bucurie sufleteascã, ºi, totodatã, sã vã rãsplãteascã pentru faptul cã i-aþi fãcut pe ei sau pe
copiii lor oameni cu ºcoalã teologicã înaltã, încheiatã, ºi pe care, apoi i-aþi hirotonit preoþi ºi
diaconi, dupã care i-aþi instalat în parohiile încredinþate lor spre pãstorirea turmei celei cuvântãtoare, spre Slava lui Dumnezeu – Pãstorul
cel Bun; apoi aþi târnosit ºi binecuvântat atât de

multe biserici, altare ºi lãcaºuri de închinare –
fapt care nu poate fi uitat în istoria acestor locuri
- marcate de prezenþa ºi activitatea Preasfinþiei
Voastre, atât de consistentã, de vastã ºi de prodigioasã ºi care s-a desfãºurat, ºi se desfãºoarã
pe mai departe, pe parcursul atâtor ani; rugãciuni
cãrora mã alãtur ºi eu, dorindu-vã, încã odatã sã
ne trãiþi întru mulþi, folositori, buni ºi roditori ani.
Acum, în încheierea acestei modeste scrisori, vã mãrturisesc faptul, Preasfinþia Voastrã
cã eu personal, mã simt foarte onorat pentru
faptul cã am avut fericitul prilej ºi marea ºansã
de vã întâlni ºi de vã cunoaºte, pentru care motiv
am þinut neapãrat sã-mi exprim, (ºi) în scris,
recunoºtinþa ºi omagiul meu la acest ceas aniversar când vã doresc sã aveþi parte, în continuare, de multã sãnãtate, de mult spor ºi de multe
împliniri duhovniceºti. Dumnezeu sã vã ajute, sã
vã binecuvânteze ºi sã vã poarte de grijã, permanent! Amin.
Un sincer ºi cãlduros „La Mulþi ºi Fericiþi
Ani!” Preasfinþite Pãrinte Episcop Iustin, acum,
la împlinirea frumoasei ºi rotunde vârste pãmânteºti de 50 de ani.
Doamne ajutã.
Cu aleasã preþuire ºi deosebitã recunoºtinþã,
Stelian GOMBOª,
Consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte
din cadrul Guvernului României
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Pledoarie pentru limba românã
- file de corespondenþã -

am priceput rolul politicului în Europa de Vest.
Precum ºi pactul Hitler-Stalin, tot aºa ºi „pactul”
filologic. Un alt instrument deosebit de eficace,
folosit în toate domeniile vieþii sociale, politice
ºi economice, a fost „efectul Gold” (definit în
revista Spiegel în nr. 45 din 1990) prin care
falsificãri devin adevãruri absolute. O metodã
vesticã plinã de eficienþã, practicatã din ce în ce
mai frecvent, tocmai din motivul eficienþei ei ºi
finanþatã cu mãrinimie de politicile vest-europene. Cãci în final are efecte economice incredibile.
Cartea lui Piergiuseppe Scardigli, Cultura
goþilor (München, 1967) mi-a deschis ochii. Ea
prezintã nelãmuriri filologice ale autorului. Un
filolog adevãrat care ºi-a dat seama cã explicaþiile date de filologi nu au o argumentaþie
solidã. Din aceastã carte am început sã descopãr
cuvinte nelãmurite ºi care îºi gãseau explicaþia
numai în limba românã. ªi considerate de filologi (inclusiv de filologi români) ca împrumutate de limba românã. Cartea lui Piergiuseppe
Scardigli trateazã în principal cuvinte din Biblia
episcopului Vulphilas (Ulfila) scrisã la anul 340
la nord de Giurgiu. Dar ºi cuvinte din celelalte
„scrieri gotice” (getice).
Surpriza a fost incredibilã cãci descopeream cuvinte esenþiale din limba românã care
erau considerate de origine slavã: Cuvântul
GARD, de la care provine cuvântul slav de bazã
GOROD = oraº ºi terminaþia GRAD (Þarigrad,
Beograd etc). Cuvântul se poate regãsi cu câteva
secole înainte de Hristos, sculptat în piatrã! La
câþiva zeci de kilometri la sud de Dunãre, pe
teritoriul locuit de geþi. Cum de n-au ºtiut
aceasta filologii? Dintr-o datã mi-am pierdut
orice încredere în specialiºtii lingvistici vestici
ºi cei români. Cuvântul VOEVOD este de origine
geto-dacã. ªi nicidecum slavã! La acea datã,
slavii nu pãtrunseserã pe teritoriul geto-dacilor!
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urpriza mi-a fost deosebit de neplãcutã, constatând cã filologii germani
(cu unele mici excepþii) considerã
limba românã ca fiind un amalgam de cca. 75%
element slav iar în rest maghiar, turc, grec, german etc. Deci practic limba românã nu existã ca
limbã de sine stãtãtoare. Mi-au trebuit, dupã
aceastã constatare, încã vreo 10 ani sã mã conving cã aceastã limbã românã este cea mai exactã ºi bogatã limbã europeanã. Deci foarte puþin
probabil cã ar fi împrumutat elementele limbilor
menþionate. Cãci altfel ar fi fost aceastã limbã
românã tot aºa de inexactã ºi sãracã precum ºi
limbile din care ºi-ar fi împrumutat cuvintele ºi
logica.
Din zi în zi îmi puneam ºi mai multe
întrebãri, cãci constatam cã argumentele germane nu aveau nicio bazã ºtiinþificã. Din zi în zi,
pe mãsurã ce descopeream noi cuvinte „împrumutate”, deveneam ºi mai sceptic. Faptul cã un
cuvânt românesc se afla în limba rusã, turcã,
maghiarã sau greacã era automat categorisit cã
ar fi avut originea în aceste limbi. Acesta era
singurul argument! S-a încercat cu limba „indo-europeanã”. Dar o asemenea limbã a existat
numai în concepþia unor filologi! Ea nu a existat
niciodatã ca entitate practicã. Acest instrument
fusese inventat de filologi politici numai pentru
argumentaþiile dorite. În plus, ceva esenþial nu
se potrivea: fluxul cultural! Cultura Europei
provine din Balcani ºi Asia Micã. Cultura românã nu este altceva decât vechea culturã tracã,
prima mare culturã a Europei. Avea nevoie limba românã de ajutorul limbii slave, maghiare,
turce, etc? Cãci direcþia de migrare a diferitelor
grupuri de popoare a fost de la culturi slab
dezvoltate spre culturi înaintate! ªi nu altfel!
Încã nu eram familiarizat cu criteriile politice din viaþa ºtiinþificã vesticã. În cca.15 ani
(cam mult, dar eu sunt ca Toma necredinciosul)
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ªi nici religia ortodoxã a Bizanþului nu ajunsese
încã în Rusia! Cuvântul JUPÂN este de origine
geto-daco-tracã (se gãseºte în Biblia episcopului Vulphilas) ºi se poate întâlni pânã la retoromanii din Elveþia. El nu este de origine slavã.
Cuvântul CERNA este cuvânt de origine latinã
(ºi nu slavã) ºi înseamnã „obscure”, adicã NEGRU. Oare nu a deschis niciun filolog un dicþionar de latinã veche? CERNAVODÃ =
NEGRUVODÃ ºi nu are nicio legãturã cu slavii!
Denumirea CERNA e denumire de localitate în
Franþa (Cernay) ºi Elveþia (Zernet)! Cuvântul
BISTRIÞA se gãseºte în scrierile gotice (getice)
ºi înseamnã REPEDE. Cum au putut sã facã
asemenea erori filologii? Cercetând numai o
micã parte din Biblia episcopului Vulphilas am
descoperit cca. 40 de cuvinte cãrora li se atribuie
de cãtre filologi o origine artificialã politicã...
Limba românã a fost þelul unei totale dezinformãri. Începând, în special, dupã Primul
Rãzboi Mondial. Dezinformare care trebuia sã
creeze argumentele juridice ale unor interese
politice. Aberaþii politico-filologice, care nu au
þinut cont de fluxul cultural. Scrisul „slavon” îºi
are originea în scrisul „grecesc”. Scrisul „grecesc” nu este altceva decât scrisul trac existent
la anii 5.300 î. Hr. la Tãrtãria (Alba - România)
ºi la Vinta (Serbia). Religia ºi cultura ortodoxã
vin din Balcani ºi nu de la slavi. Ele au trecut
spre slãvi prin Dacia ºi nu peste Marea Neagrã!
Slavii au preluat cultura ºi religia bizantinã mult
mai târziu decât populaþia geto-dacã de la nord
ºi sud de Dunare! De ce transferul lingvistic ar fi
fost invers? Slavii care au migrat spre vest ºi
sud-vest au preluat cultura dezvoltatã a populaþiilor locale. Secera, sapa, târnãcopul se foloseau în Balcani ºi Carpaþi cu mii de ani înainte
de Hristos. Cum argumenteazã filologii cã denumirile acestor unelte agricole ar fi de origine
slavã? Agricultura rusã a fost ºi este ºi astãzi
deosebit de sãracã în comparaþie cu agricultura
românã sau balcanicã! Maghiarii ºi turcii, popoare care au pãtruns, cam în acelaºi timp în
câmpia Panonicã peste populaþii dacice, ºi respectiv la sud de Marea Neagrã peste popoare
trace (galaþi, capadoci, troiani etc) au preluat în
masã cultura autohtonã deosebit de înaintatã.
M-aº bucura dacã mãcar în domeniul culinar ar
fi fost ceva adus. Din pãcate nimic, pânã acum
cunoscut.
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E o glumã când se afirmã de exemplu cã
cuvântul ORAª ar avea origine maghiarã, când
maghiarii erau nomazi, iar Dacia avea peste 45
de oraºe mari! În secolele 7-8, bavarezii erau
denumiþi BAJU-VAR, BAJ-UAR, adicã -OR=
locurile bãi-lor. La anul 50 i.Hr. dacii aveau
graniþa cu germanii exact pe graniþa de astãzi
germano-cehã. Denumirea TIMIªOARA înscrisã pe hãrþi, din secolele 14-15 este TEMESUAR
= TEMESVAR= locurile Timiºenilor. Consider
o glumã a se afirma cã cuvântul RACHI ar fi de
origine turcã, atâta timp cât turcii nu folosesc
alcoolul. La fel cuvântul FASOLE. Au trebuit sã
vinã turcii în Asia Micã ca limba românã sã se
îmbogãþeascã cu cuvântul FASOLE! Multe din
cuvintele prezente în limbile slave, maghiarã
sau turcã se gãsesc în limba albanezã, limbã
tracã deosebit de apropiatã de limba românã.
Precum bine se ºtie, cultura albanezã a fost foarte izolatã sute ºi sute de ani, fãrã sã preia elemente din vreo limbã strãinã. Nu au ºtiut aceasta
filologii?
Nu trebuie cineva sã fie mare filolog sã se
întrebe, de exemplu, de ce VOCATIVUL nu
existã în celelalte limbi romanice, în afarã de
limba românã? Cãci este efectiv o categorie esenþialã pentru exactitatea unei limbi. Deci nu
putea dispãrea din celelalte limbi romanice! Nu
cumva latinismul a avut sensul Carpaþi-Dunãre
spre peninsula italicã? Argumente sunt destule.
Aberaþiile din filologie s-au transferat ºi în
arhitecturã cãci aºa este mersul lucrurilor. „Specialiºti” - arhitecþi vestici categorisesc arhitectura unor vechi mãnãstiri total izolate de lume
din Bucovina, ca un amestec de elemente arhitectonice slave, bizantine, italiene, poloneze,
gotice ºi greceºti. Cine a avut nevoie sã facã
acest amalgam?
Numai privind pe Columna lui Traian
(107-113) din Roma se poate vedea minunata ºi
bogata arhitecturã geto-dacã identicã cu cea româneascã de astãzi (de la coloane, bolþi ºi pânã
la prispã ºi cerdac). A avut nevoie arhitectura
româneascã de elemente strãine? Cãci arhitectura româneascã este printre puþinele în Europa
care are o identitate proprie. Numai cele câteva
argumente enumerate mai sus mã fac sceptic
când aud cã un filolog german se ocupã de limba
românã.
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Strãromânii II
Literatura proto-românã. ªcoala literarã de la Tomis
(sec. IV-VI d. H.)

În cuprinsul Scythiei Minor, cel dintâi literat cu notorietate hotãrâtã fuse, fãrã de îndoialã, Betranion, un cappadocian venit în Pont
la o vreme nedeterminatã, pãstorind la Tomis pe
la 369 d.H., când se împotrivi împãratului Valens, un arian, ºi îl obligã pe acesta sã-l ierte
pentru neascultare. Ar fi de bãnuit, prin aceasta,
o diriguire îndelungatã de vreme ce vocea lui nu
era dintre cele nesemnificative? Consemnãrile
asupra lui Betranion întãresc aceastã supoziþie.
Contemporanii îl considerau „un bãrbat destoinic ºi renumit pentru viaþa sa virtuoasã ºi
socoteau cã „ºi-a înflãcãrat cugetarea cu râvnã”.
Ideea de „virtute”, invocatã aci, presupune, poate, ºi niºte creaþii de îndreptare moralã pe lângã
omiletica sigurã, ºi anti-arianã, care însã nu s-a
pãstrat. Oricum ar fi, lui Betranion îi aparþine o
epistolã cãtre Sf. Vasile cel Mare din Cesareea
Cappadochiei (la 373-374), document ce s-a
pierdut, dar înþeles prin deducþie din cele douã
rãspunsuri pe care acesta i le trimite. Betranion
elogia, deci, pe „fericitul bãrbat Eutihie”, apreciindu-l pentru „virtute” ºi „lãudând patria” lui
„ca pe una care a oferit seminþele credinþei” ºi
nu-i fãrã sens se a observa cã noþiunea de „patrie” existã aici, într-un chip demn de subliniere,
în acest epistolier cu aspect cosmopolit. Apoi, se
comunicau unele erezii „rãsãritene” de la Dunãrea de Jos, care pot fi cele ariene. Acestea erau
neliniºtitoare pentru Betranion, însã nu ºi pentru
Sfântul Vasile cel Mare, ce socotea preferabil
„sã se lase ceva timp pentru ordinea lumii”,
nãdãjduind în „readucerea la pacea de la început”. Corespondenþa are farmec ºi ne aratã un
Betranion ne-subaltern ºi preþuit pentru „frumuseþea celor scrise”. Aceasta ar fi ceea ce denumim azi „filocalie” cãci la esteticul propriuzis sunt adãugate „iubirea” sacrã ºi „admiraþia
pentru martiri”. Sigur este însã cã Betranion era
un scriitor în toatã puterea cuvântului ºi susþinerea cã lui i-ar aparþine „Pãtimirea lui Sava
Gotul” nu pare imprudentã deºi nu avem dovezi

în aceastã materie. Dar o probabilitate existã,
cãci acest „Martyriou tou aghiou Saba Gothou”
aratã o distincþie în stil ºi o nãzuinþã înspre
„doctrina curatã” inteligibile ºi din epistolierul
episcopului de la Tomis.
„Direcþia cappadocianã” apare frecvent în
aceastã literaturã, unde „epistola” rãmîne foarte
cultivatã. O scrisoare, trimisã tot cãtre Sfântul
Vasile cel Mare, însã de cãtre Iunius Soranus,
guvernator al Scythiei Minor (la 370-375 d.H.)
vine din mediu laic, deºi cuprinsul este tot confesional. Deºi pierdutã, epistola are un conþinut
deductibil, cãci Sfântul Vasile cel Mare rãspunde foarte precis, pe puncte, ceea ce ar
presupune cã ºi în compoziþia lui Iunius Soranus
exista o disciplinã aproape militarã. Acesta era,
s-ar putea crede, o personalitate de vazã, de
„Personalitate complexã
ºi contradictorie” ARTUR
SILVESTRI (1953-2008) este
recunoscut ca scriitor, istoric
al civilizaþiilor, editor ºi fondator al principalelor organizaþii profesionale ºi patronale
din domeniul imobiliar.
S-a nãscut în 1953, la
Drãgãneºti-Vlaºca, judeþul Teleorman ºi a studiat
filologia la Universitatea din Bucureºti.
A debutat în anul 1972 în critica literarã, deþinând
mai multe rubrici de comentariu de carte în presa
vremii. În 1975 devine cronicar literar permanent la
revista Luceafãrul.
A adoptat încã de la început ideea culturalã de
„protocronism”, iar la revista Luceafãrul a iniþiat
proiectul Noii geografii literare în vederea stimulãrii
creaþiei locale ºi regionale, respingând totodatã centralizarea culturalã.
Opera lui Artur Silvestri include titluri precum:
Semne ºi peceþi. ªapte lecþii despre originism, Arhetipul cãlugãrilor sciþi. Eseuri despre Bizanþul paralel,
Memoria ca un concert baroc, Perpetuum mobile.
Piese improvizate pentru violoncel ºi oboi, Megapolis
valah sau Prostologhikon - Vremea clownilor: cum se
fabricã suprarealitatea de ziar etc.
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vreme ce Sfântul Vasile cel Mare socotea cã îi
este „cu neputinþã” sã-l uite în rugãciunile lui;
un ins studios, elogiat pentru cã ºi-a amintit de
„învãþãturi”, animat de o eticã tolerantã ºi cu o
înþelegere creºtinã mãrturisitã. Sunt încheieri ce
pretind un reazem în epistola ce primise ºi e fapt
sigur cã într-însa el anunþa protecþia pentru cei
persecutaþi, ca ºi dorinþa de a trimite în Cappadocia moaºte de martiri: „Bine vei face - zice
Sfântul Vasile cel Mare - dacã vei trimite în
patrie (în Cappadocia, de unde provenea destinatarul) rãmãºiþe pãmânteºti de martiri, dacã cu
adevãrat, dupã cum mi-ai scris, acolo (peste
Dunãre) prigoana face ºi acum mucenici”. Înþelegem, deci, cã guvernatorul fãcuse un reportaj
al nenorocirilor abãtute asupra creºtinilor de la
Dunãre, ce s-a pierdut ca ºi altele, ºi, lipsind
urmele, nu-l putem decît presupune. Oriºicum ar
fi, acesta nu-i document privat ºi trebuie socotit
literaturã.
Nici opera lui Terenþius (ce îl urmeazã, ca
episcop, pe Betranion) nu este cunoscutã, deºi
ipoteza ei se întemeiazã pe câteva deducþii ce o
fac probabilã. Participase (în 381 d.H.) la Sinodul II ecumenic de la Constantinopol, aderând la condamnarea macedonismului (erezie
recentã) ºi, ca sã-l confirme în credinþa-dreaptã,
împãratul Teodosie I îi încredinþeazã un fel de
directorat doctrinar prin pãrþile nordice ale lumii
romane. Este o misiune care pretinde autoritate.
Dar dacã va fi scris ceva, aceasta trebuie sã fi
fost o polemicã anti-arianã, foarte necesarã atunci ºi împotriva lui Eunomius (doctrinar arian) surghiunit la Halmyris, prin decizie imperialã, ºi foarte probabil înclinat sã facã
prozeliþi ºi printre localnici.
Oricum, directoratul lui Terenþius nu fuse
durabil, cãci la 392 d.H. îl gãsim, la Tomis, pe
Teotim I, „scit de neam” (aºadar, dupã etnonimia integraþionistã a vremii, un daco-roman)
cu o notorietate pe care trebuise s-o câºtige
într-o acþiune prelungã. Opera lui - a cãrei înfãþiºare e rezumatã de Hyeronimus în acest fel:
„a publicat în formã de dialog ºi, în stilul vechii
elocinþe, opere scurte ºi comatice” - este a unui
moralist de culturã elinã clasicã. Nota sapienþialã e subînþeleasã aci, cãci acest „zeu al romanilor” (cum îl denumeau hunii) era un filosof
ºi un ascet ce scrisese, probabil, ºi o „îndreptare” monahalã, de uz practic. Se reþinea, în
spirit getic, de la mâncare ºi a presupune cã ar fi
fost un adept al zalmoxianismului adaptat la
isihia creºtinã nu e cu totul de negândit. În orice
caz, ceea ce i se pãstrã, prin intermediul lui Ioan
Damaschin, aratã o strãlucitã înclinaþie apoftegmaticã ºi o ºtiinþã a elocinþei exercitatã mult
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ºi bine, cãci Teotim I era ºi un autor de omilii.
Era, într-adevãr, un orator cu o notorietate recunoscutã, de vreme ce, la 403 d.H., apãrase, la
Constantinopol, pe Ioan Hrisostom cu ocazia
unei dispute în marginea operei lui Origene.
Acest episod ne îndeamnã sã presupunem ºi
existenþa vreunui tratat doctrinar, în spirit ioanit,
confirmând adevãrul poziþiei origeniste ºi, poate, încã una din nenumãratele „cãrþi pierdute” în
aceastã literaturã de pîrjoliri.
Pierdute sunt ºi contribuþiile lui Timotei
de Tomis, prezent, în 431 d.H., la sinodul din
Efes, unde îl aflãm între cei ce condamnã nestorianismul; dar de vreme ce „împotrivirea la
Nestorius” este, în Tomis, continuã ºi stãruie
mult, pînã cãtre 550 d.H., începuturile acestei
atitudini trebuie fixate aci. Anti-nestorian mai
este, curînd dupã Timotei, ºi Ioan de Tomis
(urmaºul lui, poate direct), a cãrui contribuþie, în
448-449 d.H., divulgatã la Constantinopol rãmâne fundamentalã ºi se menþioneazã frecvent
în materie anti-ereticã. Aceste „Sermones”,
ajunse în nesemnificative fragmente pânã la noi,
sunt un soi de tratate contra monofiziþilor, întrebuinþând forma dialogului ºi trebuie socotite a
sprijini, mai apoi, la 451 d.H., doctrina calcedonianã. Notorietatea lui era, de altminteri,
considerabilã ºi Marius Mercator (un „vânãtor
de eretici”, de obedienþã augustinianã) cunoscându-l la Constantinopol, îl socotea între cei
mai de seamã învãþaþi ai timpului” ºi un fel de
autoritate supremã anti-nestorianã. Dar mai
mult chiar decât atât, cãci aceastã poziþie a lui
Ioan de Tomis, fundamental sinteticã ºi respingând, în conflictul monofizit, atât pe nestorieni cât ºi pe eutihieni, stãruie în „ªcoala de la
Tomis” ºi adevãratul ei doctrinar acesta trebuie,
cu probabilitate, socotit.
Ea se continuã în aceleaºi date. Când, în
458 d.H., Teotim II fu convocat de împãratul
Leon I40 ca sã arbitreze ºi el în conflictul monofizit, se observase, astfel, cã Bizanþul aºtepta
lumini ºi de aici. Leon I cerea, de fapt, „sã i se
dea în scris pãrerea asupra articolelor de credinþã ce s-au decis la Calcedon” ºi, la acestea,
Teotim II declarã ascultare deplinã continuând
astfel pe Ioan, predecesorul ºi, poate, magistrul
lui. Teotim II scrie în latineºte, ca ºi ceilalþi
tomitani, dar cu o eleganþã de administraþie confesionalã unde precizia adresãrii pompoase e
subînþeleasã: „Domino piisimo et christianissimo imperatori nostri Leon”. ªi ºtiinþa disociaþiei
este impresionantã. El desparte doctrina legitimã („simbolul” calcedonian) de uzurpãrile
eretice ºi se încrede în valoarea tradiþiei, invocã,
înainte de toate, mãrginirea cunoaºterii prin

citatã prelung. Priviþi atent, aceºti monahi din
þinuturile dunãrene sunt instruiþi în hristologie ºi
cunosc ceea ce trebuieºte spre a combate, cu o
logicã admirabilã, orice abateri de la ceea ce ei
considerã a fi „simbol calcedonian”. Acum înþelegem cã, de fapt, danubienii ajunºi la Roma
erau niºte calcedonieni fundamentaliºti.
Opera s-a pãstrat ºi încã se mai discutã,
mãcar din punct de vedere istoriografic ºi literar,
dacã nu confesional. O parte se alcãtuise prin
colaborare, alta este produs individual. Douã
sunt creaþiile colective, semnate de patru dintre
aceºti monahi „sciþi”: o „Epistolã”, arãtând un
program ºi o Charta Petri Diaconi, completând
ceea ce conþinea „epistola”. Acestea sunt destinate unei publicitãþi europene ºi au drept adresanþi, între alþii, pe doctrinarii africani Fulgenþiu
de Ruspe ºi diaconul Fulgenþiu Ferrandus de
Cartagina, alungaþi în Sardinia de regele vandal
Trasamund, probabil un arian. Erau cu adevãrat
„contribuþii” ºi se preþuiau în felul lor, cãci adeziunea ce o aratã, într-un rãspuns, Fulgenþiu de
Ruspe46 nu e fãrã semnificaþie ºi, de fapt, nici
nu atîrna prea uºor.
Însã contribuþia principalã aparþine lui
Ioan Maxenþiu, pe care îl aflãm la 519 d.H., la
Constantinopol spre a-l convinge pe împãratul
Justinian sã adopte „formula scitã”. El este autorul unui „Libellus fidei”, al unor „Dialogi contra nestorianos”, în douã cãrþi, precum ºi al câtorva opuscule, de felul unui „simbol al
fidelitãþii” ºi al unei „cãrþi împotriva acefalilor”.
Sunt tratate scurte ºi concepute cu o precizie
impunãtoare, arãtând un stilist muºcãtor ºi înzestrat cu un simþ al logicii dobândit nu doar
prin instrucþie, ci ºi prin exerciþiu. „Dialogurile”
au un aspect maieutic ce poate fi un argument
pentru a se bãnui o citire atentã a lui Platon. O
Responsi adversus Hormisdae Epistolam XXVIII
e o capodoperã de exegezã a falsului, fãcutã cu
un remarcabil spirit de fineþe ºi cu o practicã a
ironiei de înaltã clasã literarã.
Dar operã mare nu ne dãdu numai acesta.
Nu-i exclus ca Leontius, aflat între „monahii
sciþi”, sã fie, de fapt, Leonþiu de Bizanþ, nãscut
la Constantinopol pe la 480 d.H. ºi ajuns, mai
târziu, o notorietate a vremii, avînd ºi operã
fundamentalã ºi durabilã. Înrudirea cu generalul
Vitallianus de Zaldapa, un daco-roman, precum
ºi influenþa lui Ioan Maxenþiu asupra cercetãrilor lãsate de Leonþiu - ce s-a verificat - întãresc
aceastã ipotezã ce aproape cã nici nu se mai
pune în discuþie. Ca ºi Ioan Maxenþiu, el este un
polemist însã de structurã psihologicã mai echilibratã ºi de-aceea înclinaþia cãtre „tratat” îl ajutã mai mult decât pe mentorul lui tomitan. Un
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revelaþia fãcutã pe canal patristic. E, poate, în
aceasta, ceva din formula Marelui Anonim, a lui
Lucian Blaga, presimþit acum într-o manierã ce
nu se poate explica.
De aci ºi pânã cãtre 520 d.H. documentele
tac, deºi polemicile monofizite se intensificaserã. Dar când, la 518 d.H., Paternus apãru în
documente, cu rang de mitropolit, se dovedi cã
în Scythia Minor viaþa culturalã se întãrise ºi
cunoscuse chiar extensiuni. Un ªtefan de Callatis, ierarh local, probabil contemporan cu Paternus, indicã, prin prezenþã, cã aceasta nu-i
doar o ipotezã. Asupra lui Paternus ºtirile sunt
puþine ºi ceea ce ºtim ne înfãþiºeazã un tradiþionalist ºovãielnic, neliniºtit de „formula monahilor sciþi”, ce nu înþelege. Mai mult chiar,
neînþelegãtor fiind, el îi ºi repudiazã, fãcându-i
sã-l desconsidere ºi sã plece, spre aprobare, la
Bizanþ ºi la Roma. Va fi fost un cãrturar „reacþionar” ºi conservator, dupã cum se presimte.
Însã scrieri nu i se pãstreazã ºi semnãtura ce o
depune, al ºaptelea între douãzeci de ierarhi, pe
o scrisoare trimisã, de la Constantinopol, papei
Hormisdas, la Roma, nu-i decât un act convenþional. Poate, însã, cã unele apoftegme (precum aceasta, despre ajutorul spiritual dat „de un
frate altui frate” care este „ca un zid inexpugnabil, ca o cetate întãritã”), îi vor fi plãcut
acestui Paternus, ºi el un „scit” de la Tomis.
Combãtuþi de eparh, „monahii sciþi” sunt
însã niºte autoritãþi în materie de doctrinã, ce
fac, prin contribuþie pãstrunzãtoare ºi tenacitate,
sã se stingã polemicile monofizite. Aceºtia ca,
de altminteri, ºi ceilalþi tomitani, sunt nu „sciþi”
ºi nici goþi, cãci aratã o cunoaºtere perfectã a
latinei, o gândire europeanã cu lãrgime de vederi (apropiatã de Dionysius Exiguus) ºi dispreþ
pentru barbarii ajunºi, prin migraþie, la Dunãre.
Avem, fãrã de îndoialã, de-a face cu niºte daco-romani. Pe la 519 d.H., aceºti danubieni,
între care Ioan Maxenþius, Petru, Leonþiu ºi încã
un Ioan, Lector acesta, ajung la Constantinopole
înfãþiºând cãtre Patriarh o soluþie denumitã curând „formula monahilor sciþi”. Respinºi însã ºi
de Bizanþ, ca ºi în Pont, „sciþii” iau calea Romei
unde rãmân un an ºi mai bine deºi nu au, în cele
din urmã, vreo recunoaºtere mai de seamã. Însã,
deodatã, veni vestea cã „formula” lor fuse admisã, pe neaºteptate, la Constantinopol, prin stãruinþa lui Justinian ºi, de îndatã ce acesta deveni
împãrat, fuse introdusã chiar ºi în documentaþia
canonicã. E o „contribuþie”, fãrã îndoialã, chiar
dacã de însemnãtate ce „dateazã” ºi care, mai
încoace, fuse pierdutã, diluatã ori chiar uitatã.
Însã opera literarã nu se vestejeºte ºi denotã
ºtiinþã a demonstraþiei, foarte probabil cã exer-
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tratat doctrinar, în spiritul lui Maxenþiu, e Adv. (dupã vorba lui Dionysios) ºi, deci, pe încã unul
Nestorianos ºi tot în contra nestorienilor ºi euti- dintre scriitorii Scythiei Minor ce lasã operã
hienilor sunt ºi alte trei cãrþi concepute în acelaºi sigurã ºi impunãtoare.
fel. Sub forma dialogului e alcãtuitã o refutaþie a
Contribuþia daco-romanã, de Scythia Milui Severus de Alexandria, iar împotriva „frau- nor, nu se încheie, cu toate acestea, aci, cãci pe
delor apolinariste Leonþiu de Bizanþ concepe o la 549 d.H. apucã sã susþinã punctul de vedere
altã respingere hotãrâtã. Alte contribuþii sunt re- rigorist în contra abaterii monofizite ºi Valenunite în chip de „Scholii”, ceea ce îl aratã drept tinianus de Tomis, autor al unei epistole, scrisã
cunoscãtorul acestei specii de erudiþie elenis- în latineºte, cãtre papa Vigilius al Romei. Scriticã. Prin raport la Ioan Maxenþiu, opera lui soarea lui e pierdutã, însã rãspunsul papal, din
ilustreazã un moment mai îngãduitor cu înfãp- 18 martie 550 d.H., ne îngãduie sã deducem cu
tuirile perisabile deºi sunt nu puþine argumente uºurinþã dezideratele „scitului”. El cere recuspre a se extrage de aci ideologia din „Libellus noaºterea unui element doctrinar „de control”,
fidei” ºi a demonstra, deci, înrâurirea exercitatã constând în respectarea simbolului calcedonian,
asupra lui Leonþiu de cãte tomitan.
reproducînd punctul de vedere tradiþional „sciDacã Ioan Maxenþiu ar fi, cu probabilitate, tic” ºi nu altfel gândeau Ioan de Tomis ºi Teotim
maestrul lui Leonþiu de Bizanþ, Petrus Diaconus II, precum ºi Ioan Maxenþiu, deopotrivã cu „morãmâne, încã, o personalitate enigmaticã. Aces- nahii sciþi”. Aceasta, credea Valentinianus, era o
tuia trebuie, aºa cum s-a zis, sã-i atribuim in- necesitate, cãci altfel s-ar fi putut sã se întindã
venþia „formulei scite” ºi iniþiativele ce îi fãcurã „tulburãrile”, ajunse mai demult ºi la Tomis,
pe monahii danubieni sã tulbure mediile bizan- unde chestiunea „celor trei capitole” fusese cu
tine ºi romane de erudiþi? El este, în orice caz, greu clarificatã.
acela ce semneazã cel dintâi „Epistola” cãtre
Sunt, pretutindeni aici, indicii de viaþã
Fulgenþiu de Ruspe, precum ºi „Charta” înfã- culturalã cu o anumitã febrilitate ºi aceastã „agiþiºatã, la Roma, papei Hormisdas. Dacã acest taþie” în polemici doctrinare trebuie socotitã a fi
Petrus Diaconus este acel „Petrus Episcopus” pe caracteristica literaturii ce ne-o lasã, în latineºte,
care Dionysius Exiguus îl elogiazã într-o „prae- Scythia Minor. Iatã, deci, un gen de univerfatio Dionisii”, trimiþându-i traducerea „anate- salitate localã, o soluþie a „periferiei”, un „cenmatismelor” lui Chiril din Alexandria, atunci tru de concluzii” lângã Limes.
avem în el un erudit, de „strãlucitã podoabã”
(1987)
Addenda
Prea multe modificãri sau adaosuri în ma- cuvenit apare ºi în alte situaþii. Nicãieri, Gh. I.
terie de studiu „protoromân” nu s-au produs ªerban care a tradus opera latinã a lui Martin de
dupã 1990. Notabile sunt doar introducerea „pe- Bracara (procuratã de mine din Germania) ºi la
rioadei literare protoromâne” în istoriile lite- cererea mea ºi a publicat-o prin insistenþa ce am
raturii apãrute ulterior, fapt ce denotã cã intrãm depus cãtre Mitropolitul Nicolae Corneanu (în
într-o oarecare normalitate ºi cã s-a depãºit un Altarul Banatului, nr. 5-6/1988) nu menþioneazã
complex de inferioritate, eronat, ce ar proveni descoperitorul acestui autor „protoromân” ºi
din pretinse lipsuri, ce nu existã, de fapt. Foarte meritul acestuia (deºi, în studiul de mai sus,
solide, studiile lui Ion Rotaru, din O istorie a apare aceastã discuþie încã în 1986).
literaturii române (în ºapte volume), valorificã
În schimb, rãmân deschise numeroase teîn capitolul privitor la „protoromân” (vol. IV, me care vor preocupa, poate, pe cercetãtorul de
pg. 2046) multe din concluziile emise de sa- mâine. Nu avem încã o ediþie academicã de
vanþii anteriori. Însãºi maniera de a stabili „pro- Fontes Litteris Daco-Romaniae conþinând, (etotipuri de creaþie”, „modele” ºi „stereotipuri” ventual în juxtã) totalitatea autorilor protoro(pe care o aplicasem într-un studiu apãrut în mâni. O iniþiase savantul Mitropolit Nestor Vor1986, la Viena, pg.152-157) este utilizatã în nicescu dar nu s-a continuat, din pãcate. Nici
mod corect. Alte studii de sintezã, cu o con- opera lui Aethicus Histricus (autor pãgân din
tribuþie originalã, încã nu au apãrut, chiar dacã sec. IV) nu s-a tipãrit. O discuþie asupra lui
uneori, pentru uz didactic, se prezintã drept sin- Jordanes ºi a scriitorilor aºa-zis „arieni” din
teze - simple comentarii. O compilaþie utilã (ca- sudul Dunãrii ºi din „ªcoala lui Ulfila” (de la
re, totuºi, uitã sã citeze întotdeauna concluziile Buzãu) este deocamdatã un deziderat, ca ºi dezanterioare, atribuindu-ºi merite discutabile) este voltarea descoperirii unui autor (Germanos) din
însã Literatura dacoromânã (1999) de M. Dia- sec. IV, avansatã de cãtre Mitropolitul Antonie
conescu.
Plãmãdealã, ce, poate, ar trebui editat cândva iar
Aceeaºi tehnicã de însuºire de merit ne- cercetarea - lãrgitã.
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Afirmarea aromânilor
ca minoritate etnicã distinctã
Lector univ. dr. Ioan STAN
Universitatea AGORA Oradea

Dacã pânã în anul 1990, activitãþile ºi acþiunile U.C.L.A. au fost limitate la spaþiul vesteuropean, dupã schimbãrile democratice intervenite la sfârºitul anilor ’80 ai secolului trecut în
sistemul politic al majoritãþii þãrilor în care aceºtia trãiesc (Albania, Serbia-Muntenegru, România ºi Bulgaria), aria de acþiune a Uniunii s-a
extins, prin atragerea la obiectivele acesteia a
majoritãþii organizaþiilor aromânilor din spaþiul
sud-est european.
Primul Congres al U.C.L.A. s-a þinut în
1985, la Mannhaim/Germania ºi a avut un rãsunet internaþional deosebit, fiind pentru aromâni un moment de mare mândrie si redeºteptare naþionalã. Congresul al II-lea a avut loc în
august 1988, la Freiburg, Germania. Acestea, cu
toate cã au abordat probleme stringente ºi au
identificat mãsurile ce se impuneau a fi luate
pentru salvarea aromânilor, au avut mai mult un
caracter ºtiinþific.
Abia la Congresul al III-lea al U.C.L.A.,
desfãºurat în perioada 20-24 iulie 1993 la Freiburg, Germania, sub înaltul patronaj al Universitãþii din Freiburg au participat personalitãþi
ºi reprezentanþi ai organizaþiilor aromâne din
þãrile balcanice în care aceºtia trãiesc în comunitãþi compacte, precum ºi din România. Cu
ocazia acestui eveniment, delegaþii au prezentat
situaþia concretã a aromânilor în þãrile din care
au venit ºi au cãutat sã identifice care sã fie cãile
cele mai eficiente ºi mijloacele legale de acþiune
pentru ca aromânii sã fie consideraþi „minoritate
naþionalã” ºi sã se bucure de toate drepturile ce
decurg din aceastã calitate.
Congresul internaþional al III-lea al
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Urmare renaºterii sentimentelor de apartenenþã la etnie, au fost înfiinþate fundaþii, ligi ºi
asociaþii culturale ale aromânilor, atât în þãrile
balcanice, cât ºi în alte þãri din Europa, S.U.A. ºi
Australia. Scopul declarat a fost acela de a contribui la pãstrarea ºi conservarea tezaurului
etno-cultural ºi lingvistic al aromânilor ºi la
crearea de condiþii pentru afirmarea lor ca „minoritate naþionalã distinctã”, atât în þãrile balcanice în care trãiesc în comunitãþi compacte Grecia, Albania, Republica Macedonia, SerbiaMuntenegru - cât ºi în România.
Din rândul nenumãratelor organizaþii
(fundaþii, ligi, asociaþii culturale), înfiinþate cu
scopul apãrãrii ºi promovãrii drepturilor acestora, un rol determinant l-a avut Uniunea pentru
Limbã ºi Culturã Aromânã, înregistratã cu nr.
1737 din 8 iulie 1985 la Tribunalul din Freiburg/Germania, avându-l ca fondator ºi preºedinte pe regretatul profesor Vasile G. Barba.
Trebuie de asemenea amintitã înfiinþarea editurii ºi revistei Zborlu a Nostru, în anul 1984,
difuzatã în toate comunitãþile de aromâni având
ca scop redeºteptarea conºtiinþei naþionale a acestora.
Încã de la înfiinþare, Uniunea pentru Limba ºi Cultura Aromânã (U.C.L.A.) s-a implicat
în mod coerent ºi organizat în stabilirea unei
strategii pentru frânarea procesului de dezagregare naþionalã a aromânilor. Acest proces început (în opinia noastrã) dupã Pacea de la Bucureºti din 10 august 1913, când aceºtia au fost
divizaþi arbitrar, aºa cum am mai arãtat, în interiorul graniþelor statelor balcanice succesoare
ale fostului Imperiu Otoman.
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În actualul context internaþional, când se tinde spre o Europã unitã ºi spre o
reglementare unitarã a legislaþiei în domeniul drepturilor minoritãþilor naþionale,
tot mai mulþi fruntaºi din rândul aromânilor, au iniþiat atât în þãrile lor cât ºi pe
plan internaþional diferite demersuri, pentru a fi recunoscuþi ca minoritate
naþionalã distinctã ºi pentru a beneficia de toate drepturile ºi libertãþile ce decurg
din aceastã calitate. Solicitarea lor se bazeazã pe faptul cã în majoritatea þãrilor
balcanice, în care trãiesc de secole ºi sunt autohtoni, nu au asigurate acele
drepturi minime care sã le asigure pãstrarea limbii, tradiþiilor ºi obiceiurilor, fiind
ameninþaþi cu pierderea identitãþii naþionale ºi cu asimilarea.
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U.C.L.A. pentru limba, literatura, istoria ºi cultura aromânilor (Universitatea din Freiburg Germania, 3 iulie 1993) a adoptat în unanimitate
o Rezoluþie, cu privire la drepturile culturale
minime ce trebuie sã fie asigurate aromânilor, în
toate statele în care ei sunt autohtoni, al cãrui
conþinut îl redãm integral:
„În vederea prevenirii stingerii lingvistice
a ramurei sudice a romanitãþii rãsãritene, se impun, de urgenþã, urmãtoarele mãsuri minimale:
1. Sã fie organizate, în localitãþile în care
aromânii locuiesc în numãr mai mare, grãdiniþe
pentru copiii lor preºcolari, în care sã fie folositã
limba maternã.
2. Sã fie asigurate pentru ºcolarii aromâni
din învãþãmântul general studiul limbii materne
(minim 3 ore pe sãptãmânã) în ºcolile oficiale de
stat.
3. Sã fie organizate seminarii de aromânisticã la principalele universitãþi din toate statele din Balcani ºi la câteva universitãþi din
Europa de vest în vederea formãrii unor specialiºti ºi a cadrelor didactice care sã poatã preda
aromâna la ºcolile oficiale din Balcani.
4. Sã fie asigurate condiþiile necesare
pentru ca în bisericile construite de aromâni sã
se slujeascã în graiul lor matern.
5. Sã fie garantatã legal ºi asiguratã în
practicã folosirea limbii materne la radio, TV,
presã, în toate statele din Balcani.
În vederea aplicãrii în practicã a acestor
drepturi se impune ca aromânii sã fie recunoscuþi prin prevederi legale cã sunt o naþiune distinctã în toate statele din Balcani, unde ei sunt
autohtoni.”
S-a fãcut astfel un apel cãtre toate asociaþiile ºi organizaþiile aromânilor ºi li s-a indicat sã solicite de la guvernele lor aceste drepturi minime. De asemenea, participanþii au dat
mandat conducerii U.C.L.A. ºi prof. Vasile G.
Barba sã facã intervenþiile necesare atât pe lângã
oficialitãþile din statele balcanice cât ºi la Consiliul Europei, pentru a se înceta „asimilarea
forþatã a poporului aromân” ºi a se asigura acestuia, într-o primã etapã, drepturile minime
prevãzute în Rezoluþia adoptatã de Congres.
Dupã cum se poate constata, la acest eveniment,
conºtienþi fiind cã salvarea aromânilor de la
dispariþie se poate face numai în perspectiva
declarãrii lor ca „minoritate naþionalã distinctã”,
liderii acestora au folosit pentru prima datã sintagma „poporul aromân”. În virtutea mandatului
acordat, conducerea U.C.L.A. a demarat demersurile necesare pe lângã guvernele statelor din
Balcani ºi la Consiliul Europei, solicitând pu-
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nerea în practicã a Rezoluþiei adoptate la Congresul al III-lea.
Într-un Apel cãtre Parlamentul ºi Consiliul European, preºedintele U.C.L.A., prof.
Vasile G. Barba, prezintã situaþia gravã în care
se aflã aromânii în þãrile Balcanice, îndeosebi în
Grecia, stat membru al Uniunii Europene, ºi
solicitã recunoaºterea aromânilor ca „o comunitate lingvisticã distinctã în toate statele din
Balcani, unde deºi autohtoni, au ajuns acum
minoritari”, fiind ameninþaþi cu asimilarea. Demersurile fãcute au fost bine receptate de forurile europene, astfel cã Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei l-a însãrcinat pe
parlamentarul italian Ferrarini – membru al Comisiei de Culturã, sã facã cercetãri în statele
menþionate ºi sã le finalizeze printr-o Rezoluþie.
Dupã ample cercetãri ºi deplasãri ale acestuia în
mai multe state balcanice, la 3 mai 1994, a fost
adoptatã de cãtre Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei, propunerea de Rezoluþie „Ferrarini” în apãrarea limbii ºi culturii aromânilor,
semnatã de reprezentanþii a 5 state (Franþa, Italia, Portugalia, San Marino ºi România).
În urma adoptãrii Rezoluþiei, parlamentarul spaniol Luis Maria De Puig a fost numit
raportor special în problema aromânilor ºi, dupã
o documentare temeinicã de aproape trei ani în
teren, acesta a întocmit un raport special al Comisiei de Culturã, care a fost prezentat Adunãrii
Parlamentare a Consiliului Europei, la 24 iunie
1997 fiind votat în unanimitate. Raportul a devenit oficial „Recomandarea 1333/1997”, care
se adreseazã statelor Balcanice, pentru a facilita
învãþarea ºi utilizarea limbii aromâne în ºcoli, în
biserici, presã, radio ºi televiziune.
În pct. 8 al Recomandãrii 1333/1997, Adunarea recomandã Consiliului de Miniºtri:
I. sã încurajeze statele din Balcani unde
trãiesc aromâni, sã semneze ºi sã aplice Charta
europeanã a limbilor minoritare, ºi sã le invite sã
susþinã aromânii, mai ales în urmãtoarele domenii:
- învãþãmânt în limba lor maternã;
- servicii religioase în aromânã în bisericile lor;
- jurnale, reviste, emisiuni de radio ºi televiziune în aromânã;
- susþinerea asociaþiilor lor culturale.
II. sã invite celelalte state membre sã susþinã limba aromânã, de exemplu creând catedre
universitare pentru aceastã materie ºi difuzând
în Europa produsele cele mai interesante ale
culturii aromâne pe calea traducerilor, antologiilor, cursurilor, expoziþiilor sau a producþiilor
teatrale
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mân unde sunt consideraþi ca fiind o minoritate
etno-lingvisticã parte a romanitãþii rãsãritene ºi
nu o minoritate etnicã distinctã. De asemenea
implicarea diplomaþiei de la Bucureºti poate fi
oportunã ºi mult mai eficientã pentru sprijinirea
afirmãrii aromânilor ca „minoritate naþionalã” ºi
pentru a beneficia de toate drepturile ce ar decurge din aceastã calitate.

& Vasile G. Barba : Revista „Zborlu a Nostru”,
nr.1,2,3,4,5, Freiburg!”/ Germania 1995-1998.
& George Murnu : Istoria românilor din Pind. Vlãhia Mare (980-1259). Studiu istoric dupã izvoare bizantine, 1913; Studii istorice privitoare la trecutul
românilor de peste Dunãre; Prima apariþie a românilor
în istorie, 1948, pag. 9-33.
& Victor Duculescu, Constanþa Cãlinoiu, Georgeta
Duculescu : Drept Constituþional Comparat, ed. „Lumina Lex”, Bucureºti, 1999.
& Almanahul Macedo-Român, ed. Fundaþia Culturalã Românã, Bucureºti l999.
& Drepturile minoritãþilor, drepturi individuale,
drepturi colective. (Masa rotundã CDO) în R.R.D.O.,
1993, pag.46.
& Marþian I. Niciu : Drept Internaþional Public, ed.
Servosat, Arad, 200 .
& Max Demeter Peyfuss : Chestiunea aromâneascã, ed. Enciclopedicã, Bucureºti, 1994.
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III. sã creeze burse pentru artiºti, scriitori,
cercetãtori ºi studenþi, ieºiþi din grupele minoritare aromâne din toate þãrile Balcanice, ca sã le
permitã sã lucreze ºi sã creeze cu folos în domeniile limbii ºi culturii aromâne.
IV. sã cearã Consiliului cooperãrii culturale, în colaborare cu centrele academice aromâne recunoscute sã stabileascã o coordonare a
activitãþilor culturale aromâne la nivel European;
V. sã caute cooperarea ºi de asemenea
parteneriatul organizaþiilor, fundaþiilor ºi altor
instanþe din sectorul privat interesate sã ducã la
bun rezultat aceste recomandãri:
VI. sã ia în considerare cultura aromânã
potrivit cu mãsurile stabilite prin Recomandarea
1201 (1996) în special în ceea ce priveºte „laboratorul minoritãþilor etnice dispersate”.
Adoptarea Recomandãrii 1333/1997, la
24 iunie 1997, de cãtre Adunarea Parlamentarã a
Consiliului Europei, reprezintã o etapã importantã în afirmarea aromânilor ca „minoritate naþionalã”, în statele balcanice în care trãiesc în
grupuri compacte ºi sunt autohtoni. Neavând
însã o conducere ºi structuri organizatorice suficient de puternice, capabile sã stabileascã strategii ºi sã facã presiuni în acest scop, punerea în
practicã a acesteia este greu de realizat.
În opinia noastrã, se impune în primul
rând, clarificarea poziþiei lor faþã de statul ro-
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Regina Maria la Oradea
Doru SICOE
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R

egina Maria sau „Marie” cum se semna
ea în original, a trecut prin Oradea,
pentru prima datã, în ianuarie 1893. Era
proaspãt cãsãtoritã cu prinþul Ferdinand (sau Nando,
cum era alintat în familie) ºi cãlãtorea cu trenul din
Germania, unde avusese loc nunta lor, cãtre România unchiului Carol, primul rege al acestei þãri. A
trecut prin Viena, unde tânãrul cuplu a fost oaspetele
împãratului Franz Josef, apoi, pe ruta Budapesta,
Oradea, Cluj, Braºov a ajuns la Predeal. Aici a fost
întâmpinatã cu mult alai ºi entuziasm de oficialitãþi
ºi popor. Principesa Maria a efectuat apoi mai multe
drumuri în Germania, cu diverse ocazii, inclusiv
pentru a o naºte pe Maria (Mignon), al treilea sãu
copil, pe care l-a iubit foarte mult. Maria se va lega
de Oradea însã doar când va ajunge reginã, mai precis dupã Primul Rãzboi Mondial. Venind cu trenul
direct de la Bucureºti, de la Oradea îºi va începe apoi
cuplul regal al României turneul ardelean de mare
entuziasm popular, din primãvara anului 1919, care
marca preluarea Transilvaniei sub noua coroanã.
O a doua cãlãtorie la Oradea va fi întreprinsã
cu ocazia susþinerii trupelor române ajunse la Tisa,
în ofensiva lor antibolºevicã, ce avea sã se termine
cu intrarea în Budapesta, în luna august a aceluiaºi
an. Regina Maria se întoarce la Oradea cu o ocazie
specialã, în 1921, când îi este dezvelitã prima sa
statuie, amplasatã în faþa Teatrului, redenumit „Regina Maria”, pe locul unde stãtuse bustul dramaturgului maghiar orãdean Szigligeti Ede. Tot o ocazie specialã este vizita din 1924, când soþul ei, regele
Ferdinand al României, este onorat cu o statuie ecvestrã montatã în Piaþa Unirii, pe amplasamentul
unde fusese, din 1893, statuia pedestrã a Sfântului
Ladislau, mutatã în faþa catedralei romano-catolice.
Memoriile Reginei Maria, de pânã în 1918, au
fost publicate în 3 volume sub titlul „Povestea vieþii
mele”, în timp ce celelalte însemnãri din jurnal,
începând din 18 noiembrie/1 decembrie 1918 au fost
publicate în forma iniþialã de jurnal zilnic, în mai
multe volume cu titlul „Maria Regina României.
Însemnãri zilnice”. Am reunit mai jos textele referitoare la Oradea (prea puþin cunoscute) pentru
prima datã, atât pentru a le face accesibile opiniei
publice orãdene, cât ºi pentru a putea fi mai uºor
studiate de cei care sunt interesaþi de istoria Oradiei.

Nume: Marie Alexandra Victoria
„Missy”;
Nãscutã la Eastwell Park, Kent,
în 29 octombrie, 1875, decedatã
la Cernãuþi în 17 iulie, 1938
(„oficial” la Peleº);
Titluri: prinþesã de Edinburg, prinþesã
de Saxa-Coburg-Gotha, ducesã
de Saxonia, reginã a României;
Tata: ducele Alfred Ernest Albert
„Affie” (1844-1900), al doilea fiu
al reginei Victoria (1819-1901,
reginã a Imperiului Britanic din
1837);
Mama: marea ducesã Maria
Aleksandrovna (1853-1920),
singura fiicã a þarului Aleksandr
II Nikolaievici (1818-1881, þar al
Imperiului Rus din 1855);
Cãsãtoritã cu Ferdinand Viktor Albert
Meinrad, prinþ-moºtenitor de
România, prinþ de HohenzollernSigmaringen „Nando”
(1865-1927, rege din 1914);
Copii: 1. Carol (1893-1953)
2. Elisabeta Charlotte Josephine
Alexandra Victoria (1894-1956)
3. Maria „Mignon” (1900-1961)
4. Nicolae „Nicky” (1903-1978)
5. Ileana (1909-1991)
6. Mircea (1913-1916).
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Joi, 22 mai 1919, Cotroceni ºi în tren
(...)
Am trecut frontiera care acum nu mai este
frontierã, am intrat în noile noastre teritorii. Am
fost aclamaþi cu bucurie de o populaþie freneticã, dar inima îmi este grea ºi tot minunatul
lor entuziasm nu o poate face sã batã de fericire.
ªi astfel, Regina Maria care a devenit un fel de
idol sau sfânt pentru þara sa, a intrat în posesia
Visului Visurilor care a devenit realitate!
Vineri, 23 mai 1919, Oradea Mare

hoþi, probabil cã el trebuie sã se ducã la fund
pentru cã aceasta-i soarta lui. Încerc sã lupt cu
soarta, dar o voi putea face? Se pare cã nu!
Ei bine, am ajuns la Oradea Mare, un
oraº mare ºi frumos, unde, cu puþin timp în
urmã, bolºevicii unguri erau la putere, comiþând orori monstruoase, ºi pe care trupele
noastre l-au eliberat ºi ocupat. Am avut o primire extraordinarã. Bucurie freneticã a populaþiei care a venit din toate satele din jur ca sã
ne salute. Costume minunate, ovaþii extraordinare, slujbe religioase în toate bisericile, inspectarea trupelor, defilarea trupelor, apoi, întreaga populaþie care a venit, în grupuri
separate, cu preoþi în frunte, fiecare reprezentându-ºi propriul sat. O priveliºte minunatã ºi
impresionantã, toþi conºtienþi de eliberarea lor,
aclamându-ne ca pe eliberatorii lor, într-adevãr, un moment mãreþ ºi mulþi ochi plini de
lacrimi.
Eu purtam un costum naþional românesc.
Regimentul meu era ºi el acolo, el s-a comportat
minunat. Masã comunã militarã foarte mare
care a durat 22 ore. Aceste mese lungi constituie
unica torturã. Ne-am dus la palatul episcopal2
ºi acolo am primit, mai întâi, vãduvele ºi orfanii
unor români care au fost uciºi de unguri ºi,
apoi, nenumãrate delegaþii din partea diferitelor grupãri din oraº: români ortodocºi, uniþi,

Regina Maria este copleºitã de gânduri privitoare la criza generatã de fiul ei cel mare, Carol, viitorul rege Carol
al II-lea, crizã care tocmai se amplifica. Întâiul nãscut declanºase „criza dinasticã” prin cãsãtoria lui cu
moldoveanca Ioana Maria Valentina „Zizi” Lambrino, pe 31 august/13 septembrie 1918, la Odessa. În ciuda
anulãrii cãsãtoriei de cãtre Tribunalul Ilfov, la începutul lui 1919, dar ºi a presiunilor de tot felul, la care este
supus tânãrul Carol, criza se amplificã prin îndãrãtnicia acestuia, care trimite tatãlui sãu, regele Ferdinand, la 1
august 1919, o declaraþie scrisã de renunþare la calitatea de principe moºtenitor al Coroanei României. Ca
pedeapsã i s-a impus domiciliu forþat la Bistriþa. Din legãtura cu Ioana Lambrino se naºte, pe 8 august 1920,
prinþul Carol Mircea, fratele vitreg al urmãtorului fiu al lui Carol, Mihai – ultimul rege al României.
2 E vorba de Palatul Episcopal Greco-Catolic, gazdã a regelui ºi reginei fiind chiar episcopul greco-catolic
Demetrie Radu.
1
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Regele Ferdinand I, Regina Maria
ºi Iuliu Maniu în faþa Gãrii Oradea Mare.
Sursa: www.frontpres.com
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Am sosit la Oradea Mare dupã o bunã
noapte, dar m-am trezit devreme în aclamaþii.
Am ieºit la fereastrã sã-i salut pe þãranii care
erau cu toþii într-un extaz frenetic. Pentru ei,
este libertatea dupã secole de oprimare, iar noi,
Nando ºi cu mine, ºi cu armata noastrã, suntem
eliberatorii – este o idee minunatã, de care îmi
dau seama câteodatã brusc, dar viaþa este prea
mult o luptã, încât marile momente ar trebui sã
fie întotdeauna o bucurie deplinã. În afarã de
aceasta, pretutindeni în lume, fericirea unuia
este prea mult clãditã pe suferinþa altuia. Este
eterna mare problemã care guverneazã omenirea.
Nu existã fericire adevãratã pentru nimeni, pentru cã existã pe pãmânt prea multe
pasiuni conflictuale. Un om doreºte un lucru,
iar altul exact contrariul, astfel încât acesta nu
se poate obþine decât sacrificându-l pe celãlalt
ºi, la fel în cazul þãrilor ºi, tot aºa mereu, în
toate lucrurile, pânã când mintea nu mai poate
pricepe nimic! Adevãrul este cã inima mea e
bolnavã dupã aceastã ultimã luptã cu Carol1.
Sunt o luptãtoare, el, de asemenea, ne iubim dar
nu ne înþelegem unul pe altul. Eu sunt la putere,
dar el reprezintã viitorul. Vreau sã o salvez
pentru el sau, mai degrabã, pe el pentru ea, dar
el nu vrea sã fie salvat, iar când va voi, va fi
prea târziu, prea târziu, lacrimi de sânge nu-i
vor aduce înapoi ceea ce a aruncat, ºi totul
pentru Zizi Lambrino, o fatã fãrã principii, fãrã
ideal, fãrã inimã, fãrã tradiþie ºi care, pe deasupra, nici nu-l iubeºte! El a nimerit printre
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catolici, protestanþi, evrei, preoþi, autoritãþile
oraºului, ale ºcolilor, delegaþi ai comercianþilor, ai universitãþii, ai þãranilor, ai femeilor
din oraº, iar, în cele din urmã, chiar ºi o societate coralã.
A fost interesant, interminabil ºi epuizant,
uneori puþin neplãcut, ca în cazul preoþilor catolici care aveau în fruntea lor un conte Széczeny, una din marile familii din Ungaria. Un
personaj bogat ºi important, care trebuie cã
avea o inimã ce ardea de resentimente. Nu este
întotdeuna un sentiment plãcut sã fii victorios,
zdrobeºti prea multe inimi. Aceasta a durat mai
multe ore, apoi m-am întors la trenul nostru
pentru trei sferturi de orã ca sã-mi schimb costumul, iar la 9, un mare banchet care a durat
pânã dupã 12, ceea ce a fost dincolo de puterea
mea de a rezista. Aceste mese nesfârºite con-
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madã de timp sã citesc, ceea ce a fost
într-adevãr un lux. Temperatura a fost minunatã ºi noi am trecut prin niºte locuri superbe.
Totul este încã atât de verde. Din fericire, n-am
avut primiri, cu excepþia uneia într-o garã, în
zorii zilei. Am sosit târziu la Oradea Mare, fiind
primiþi de generalul Mãrdãrescu. Acolo au avut
loc lupte sângeroase ºi au fost mulþi rãniþi. Sunt
aici cam o mie pe care-i voi vizita, în timp ce
Nando se duce mai departe, unde se luptã trupele sau, oricum, cât de departe poate ajunge.
Astãzi nu au fost lupte, dar ne pregãtim sã trecem Tisa. Soldaþii noºtri au fost la înãlþime, dar
ei au trebuit sã facã faþã unei rezistenþe violente
ºi sângele lor a curs. Dumnezeu sã-i binecuvânteze ºi sã-i ajute! Toþi cei pe care i-am întâlnit arãtau foarte bine dotaþi cu echipament englezesc.
Miercuri, 30 iulie 1919,
Oradea-Mare
Nando a plecat la 5 dimineaþa
cu trenul spre front, iar eu am rãmas
aici ºi am avut o dimineaþã foarte
ocupatã, vizitând rãniþii dintr-un enorm spital de campanie. Din fericire, datoritã cantitãþilor de daruri
pe care le-am primit din strãinãtate,
am o importantã provizie ºi pot dãrui din plin, „regeºte”, cum spune
bãtrânul Anderson. Erau cam 900
de rãniþi, unii dintre ei foarte grav.
Era, mai ales, o secþie unde nu erau
decât rãniþi la cap ºi alta cu rãniþi la
coloana vertebralã, o priveliºte îngrozitoare ºi zguduitoare, suferinþã
Regele Ferdinand I ºi Regina Maria trecând
înfiorãtoare. Symky a fost cu mine, ca
în revistã garda de onoare
ºi Baliff ºi Mamulea.
O dupã-amiazã liniºtitã, spre
stituie o adevãratã torturã pentru mine, ele mã searã ne-am dus cu maºina într-o frumoasã
aduc în pragul disperãrii, întotdeuna stau lângã localitate balnearã foarte apropiatã, ploua
aceiaºi oameni. Nu mai am ce sã le spun ºi sunt torenþial, ºoselele alunecoase din cauza
atât de obositã, încât sângele meu se revoltã, nu noroiului. Temperatura foarte plãcutã. Plãcemai rezistã deloc, fiecare parte a trupului meu, rea mea deosebitã, la orice orã, era de a da
fiecare gând al minþii mele devine un protest ciocolatã ºi þigãri fiecãrui soldat care se aproviu. Nu ºtiu cum am ajuns, în final, în pat, în pia de trenul meu. Mica mea gardã îmbrãcatã în
cuºeta mea, mã simþeam îngrozitor ºi absolut uniforme englezeºti ºi cu cãºtile noastre roepuizatã, dar am dormit buºtean toatã noaptea mâneºti ia partea leului. O face, cel puþin, dupã
ºi m-am trezit a doua zi dimineaþã într-o ex- merit, pentru osteneala de a fi garda reginei lor.
De asemenea, am mai fãcut un întreg tren fericit
celentã stare de spirit.
cu darurile mele, printre ei se aflau mulþi rãniþi.
Marþi, 29 iulie 1919, În tren,
Am primit veºti de la Nando, mâine plec
Oradea-Mare
dis-de-dimineaþã sã-l întâlnesc în apropiere de
Am avut o zi liniºtitã în tren, de fapt, front. Ieri, chiar înainte de a mã culca, am
aceste zile când cãlãtoresc par a fi singurele primit prin Denize trista veste cã dragul bãieþel
mele zile de adevãrat repaos. Am avut o grã- al lui Marie Putiatin a murit de dizenterie. Din

Miercuri, 12 octombrie 1921, Sinaia
(...) Barbu (ªtirbey – n.n.) a plecat la
Câmpina ºi, la 7, am plecat ºi eu cu Mignon la
Oradea Mare ºi Cluj.
Joi, 13 octombrie 1921, Oradea Mare
O zi cu adevãrat regalã. La 9,30 am fost în
modul cel mai oficial ºi loial primitã de autoritãþile militare ºi civile. Pe toate strãzile erau
aliniaþi soldaþi ºi mase de þãrani veniserã din
toate satele din jur. Vremea a fost superbã,
chiar foarte cald. Petala ºi Moºoiu (generalii)
au fost marii organizatori ai întregului eveniment, iar statuia pe care am dezvelit-o a fost
fãcutã la iniþiativa armatei, Moºoiu fiind promotorul acþiunii. Cu o energie extraordinarã, el
a pus mâna pe tânãrul artist ceh Cara, care
pierduse totul în timpul rãzboiului, ºi l-a repus
pe picioare dându-i o mulþime de lucruri de
fãcut. A fost o zi triumfalã pentru grasul meu
Moºoiu, împotriva cãruia se þesuse un ºir nesfârºit de intrigi. Acum însã e în picioare statuia
pe care el a ridicat-o prin energia ºi prin devotamentul nutrit faþã de regina sa, pe care a
învãþat sã o onoreze ºi sã o aprecieze în timpul
rãzboiului, aºa cum ºi eu am învãþat sã contez pe
el ca fiind unul dintre cei mai credincioºi ºi mai
muncitori ºi mai eficienþi dintre oameni. Petala
fãcuse programul, deci totul a fost organizat cu
marele talent al lui Petala pentru ordine ºi ceremonie. Trebuie sã spun cã lucrurile au mers
perfect, cu multã demnitate.
1
2

A fost ºi Goga cu noi. Fãrã îndoialã cã el
este o companie plãcutã ºi inteligentã.
Am parcurs cu maºina strãzile pânã la
Piaþa Regina Maria ºi la Teatrul Regina Maria,
ovaþionaþi cu loialitate. Acolo era ridicatã statuia de bronz, de o mãrime impresionantã, acoperitã cu un drapel. Mai întâi a avut loc o
slujbã religioasã, oficiatã de bãtrânul Ciorogaru, care a fost unul dintre cei grav rãniþi în
„atentatul”2 de la Senat. Dupã aceea, drapelul
a cãzut ºi statuia a fost dezvelitã în urale extraordinare. Acea parte a ceremoniei terminatã,
am ascultat cu rãbdare ºapte discursuri, toate
preamãrindu-mi virtuþiile ºi, dacã nu aº avea
deja o pãrere bunã despre mine, desigur cã ar fi
fost justificat sã-mi formez una acum, dupã ce
am ascultat tot ceea ce a avut de spus fiecare. A
început Ciorogaru, a urmat Goga, apoi Moºoiu,
apoi un alt preot, apoi un profesor care fusese
rãnit în rãzboi ºi pe care-l vizitasem de mai
multe ori la spitalul Sf. Spiridon din Iaºi, apoi
primarul, apoi un alt ofiþer ºi, în final, rectorul
Universitãþii din Cluj. Fiecare discurs a fost
foarte frumos, în felul lui, ºi m-am simþit mândrã
cã ei au putut gãsi sã spunã atât de multe despre
mine chiar în timpul vieþii mele! În general,
virtuþile cuiva sunt descoperite abia dupã
moarte.
Statuia este frumoasã ºi simplã, deºi puþin
cam masivã. În timpul ceremoniei, câteva avioane au zburat pe deasupra capetelor noastre,
aruncând exemplare dintr-un articol pe care-l
scrisesem în aceastã varã, un fel de chemare la
unitate ºi la muncã susþinutã. Voi lipi aici o
copie a lui.
Dupã ce discursurile s-au terminat (din
fericire), a urmat o lungã ºi interesantã defilare
a tuturor delegaþiilor de þãrani, apoi o paradã
militarã. Câteva minute de odihnã în casa episcopului ºi apoi o prelungitã ºi bunã masã la
Cercul Militar, dupã care am mers cu maºina
prin oraº, sã vedem busturile lui Nando ºi Carol
ridicate în faþa diferitelor bãnci. Al lui Carol e

raison d’etre – raþiune de a fi - în francezã, în original.
La 8 decembrie 1920 are loc primul atentat cu bombã din istoria României. „Maºina infernalã”, cum i s-a spus în
epocã, a fost plasatã chiar în sala Senatului din Bucureºti, de cãtre comunistul evreu Max Goldstein, ajutat de
Saul Osias ºi Leon Liechtblau, ea declanºându-se la ora 14,40. Ministrul Justiþiei - Dimitrie Greceanu, senatorii
Dimitrie Radu - episcopul greco-catolic de Oradea Mare ºi Spirea Gheorghiu - preºedintele Sfatului Negustorilor
au murit. Printre alþii, a fost rãnit ºi generalul Constantin Coandã, preºedintele Senatului. Altã victimã a
atentatului a fost episcopul Roman Ciorogariu (cãruia Regina Maria îi spune, mai corect în esenþã, Ciorogaru;
i-ul fiind o veche normã ortograficã de scurtare a u-ului final). Înaltul prelat fusese condamnat la moarte de
bolºevicii unguri din Oradea Mare, în 1919, susþinãtori ai Republicii Sovietice a Sfaturilor din Ungaria. Spre
norocul sãu, soldaþii români au intrat în oraº la timp pentru a-i salva viaþa. Iatã cum va povesti el momentul
atentatului a cãrui victimã a fost: „Stãteam lângã dl general Coandã ºi episcopul Nifon. Vorbeam cu toþii,
glumeam, pe socoteala altora. Mã despãrþii de grupul acesta, mã întorsei ca sã întind mâna episcopului Radu,
când, deodatã, violent, marele nostru român cade ca lovit de trãsnet. Am exclamat atunci: Au lovit din plin!... ”

FILE DE ISTORIE

fericire, Marie este o mamã foarte indiferentã,
dar sãrmanii bãtrâni bunici trebuie sã fie nebuni de durere. Ei doreau copilul, era unica lor
consolare ºi raison d’etre1 în toatã nenorocirea
lor. ªi eu am iubit copilul ºi obiºnuiam sã-l aduc
la Cotroceni din când în când. Am vrut sã-l
înmormântez la Cotroceni, în grãdina unde a
fost îngropat copilul Mãtuºii, dar Nando nu a
fost de acord. Am propus acum Biserica Rusã
din Bucureºti. Sper cã nu va fi nici o obiecþie.
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bun. La dejun, Petala a þinut un discurs foarte
frumos ºi Goga a închinat în sãnãtatea regelui.
E în þarã o comisie militarã strãinã care
se ocupã de stabilirea frontierelor. Au fost ºi ei
invitaþi cu ocazia respectivã: un englez, un italian
ºi, colac peste pupãzã, un japonez! Francezul a
lipsit. Se pare cã Oradea Mare însãºi fusese
luatã în discuþie, ceea ce a fãcut situaþia întrucâtva amuzantã. Le-am acordat, desigur, toatã
atenþia, ca ºi cum ei s-ar fi aflat acolo cu adevãrat ca sã se bucure de reuºita noastrã ºi le-am
zâmbit cu tot farmecul pe care ºtiu sã-l etalez! În
final, i-am invitat chiar sã vinã la Cluj cu trenul
meu, sã vadã un spectacol de operã, lucru pe
care l-au acceptat deîndatã. Înainte de a pãrãsi
Oradea Mare, am mai fãcut o vizitã scurtã la
atelierul lui Cara.
În cele din urmã, am plecat în ovaþii, la
aproximativ 3,30. Douã ore de odihnã, dupã
care am oferit oaspeþilor mei un high tea ºi, la 7,
am ajuns la Cluj. M-am schimbat într-o rochie
albã, cu o splendidã pelerinã de catifea violet ºi
a urmat o altã mare primire, tot oraºul fiind
luminat. Aici m-a aºteptat o mare surprizã: perfecþiunea reprezentaþiei de la operã. S-a cântat
Samson ºi Dalila ºi trebuie sã spun cã a fost de
primã clasã. Voci bune, regie admirabilã, costume frumoase, lumini, orchestrã excelentã, antracte scurte. Am fost primitã cu ovaþii extraordinare, iar Bârsan a compus ca salut o
frumoasã „odã”. Teatrul a fost foarte frumos
decorat, publicul, foarte bucuros de prezenþa
mea. A fost ceea ce aº numi o searã într-adevãr
reuºitã ºi, pentru o clipã, am trãit o realã
plãcere artisticã, atât de rarã în iubita Þara
Mea! O anume doamnã Popper, elevã a lui
Leria, era Dalila, ºi Pavel, care este ºi regizorul
montãrii, l-a întrupat pe Samson. Douã voci
încântãtoare. La 11,30 am plecat din nou cu
trenul (spre Sinaia – n.n.).
Joi, 20 noiembrie 1924, Sinaia (...)
Noi trebuia sã plecãm la ora 6 spre
Oradea Mare, întâlnindu-ne cu trenul care vine
de la Bucureºti, cu Carol ºi miniºtrii. Trenul lor
însã, din cauza zãpezii incredibile, a plecat de
acolo cu o întârziere de douã ore. În final, am
pãrãsit Sinaia la aproape 9. Brãtianu a spus cã
nici o altã reginã pe care ei ar avea-o n-ar
cuteza sã înfrunte o asemenea situaþie riscantã!
Vineri, 21 noiembrie 1924,
Oradea Mare
Mai puþinã zãpadã în Transilvania. Dupã
Braºov am mers foarte bine ºi am ajuns la Ora-

dea Mare, doar cu o orã ºi jumãtate întârziere.
Ningea uºor, dar nu era frig ºi, în plus, fusesem
precautã ºi mã îmbrãcasem cu haine mai groase
decât prima datã, la Cernãuþi. Întrucâtva, de la
prima vedere, starea de spirit era bunã – îþi
dãdeai seama imediat. Totul era foarte bine
organizat ºi, deºi nu pot spune cã îmi place la
nebunie statuia Maiestãþii Sale pe care am venit
sã o dezvelim, trebuie sã spun cã modalitatea în
care întreaga piaþã mare a fost aranjatã, statuia
(ecvestrã) ridicându-se în mijlocul ei, este una
din cele mai reuºite pe care le-am vãzut în orice
altã parte a þãrii. Toate acestea datoritã eforturilor grasului Moºoiu. A fost cea mai bunã
realizare a sa. El era mai mult ca oricând „un
peisaj” aºa dupã cum îl numeºte LoVe. A þinut
un discurs bun care se spune cã l-a compus fiul
lui (care este poet). Nici un croitor însã nu-i
poate face pantalonii suficient de lungi, persoana lui mare îi trage în sus. Chiar ºi cei mai
înfocaþi admiratori ºi discipoli ai lui nu pot
spune cã el nu este comic.
Ceremonia ºi totul a fost extrem de bine
fãcut ºi a fost un noroc cã s-a oprit ninsoarea ºi
a ieºit soarele, aºa încât la defilarea populaþiei
ºi trupelor, am avut o luminã strãlucitoare ºi
toþi eram veseli ºi încântaþi. Sitta n-a putut veni,
pentru cã nu a avut curajul sã riºte cu dintele
care o durea.
Înainte de masa de prânz, noi am avut o
jumãtate de orã sã ne aranjãm la prefecturã ºi
apoi a urmat, într-o clãdire publicã, o masã
mare la care au fost doar bãrbaþii. O realã masã
– Moºoiu – cu mâncare excelentã, dar fireºte
interminabilã, îngrozitor de lungã. Însã Brãtianu a stat lângã mine, foarte bine dispus ºi
nimeni nu este un vecin mai bun la mese ca el,
care are multe de spus ºi este atât interesant, cât
ºi amuzant. El a þinut un discurs frumos la care
Carol, care nu se pregãtise, a rãspuns excelent.
Are, realmente, talent. A fost foarte aplaudat. În
fapt, primirea noastrã a fost mai mult decât
cãlduroasã. Dupã masa de prânz, noi am fãcut o
vizitã la Societatea Mircea, admirabil organizatã, într-o frumoasã casã, ºi o altã vizitã la
orfanii de rãzboi militari ºi, în final, pe deplin
mulþumiþi cã programul nostru s-a realizat satisfãcãtor în limita timpului, ne-am dus la trenurile noastre ºi am avut cea mai cãlduroasã ºi
afectuoasã însoþire la garã. Toþi erau bucuroºi,
satisfãcuþi ºi se vedea un oarecare triumf pe
feþele tuturor celor care organizaserã programul în prag de iarnã, cu zãpadã, disfuncþiuni ºi
dificultãþi care, la un moment dat, pãreau insurmontabile.
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Valea Timocului
stãpânire sârbeascã, dar regiunea pãstreazã vechea denumire Marginea (Kraina / Craina în lb.
sârbã). De acum înainte, slujba religioasã ºi învãþãmântul în limba româna sunt interzise de
noii veniþi. Preoþii români sunt alungaþi la nordul Dunãrii, în locul lor oficiind preoþi sârbi;
numele româneºti - localitãþi sau persoane - sunt
sârbizate (aºezarea Geana devine Geanova, iar
românul Sandu devine, dintr-un condei, „sârbul” Sandulovici). Printr-o circularã din anul
1899, episcopul sârb al Timocului stabileºte
chiar un tabel cu nume „curat sârbeºti” pentru a
fi date românilor la botez...
Dupã primul rãzboi mondial, Atanasie Popovici-Furnica a solicitat Congresului de pace
de la Paris, în numele românilor timoceni, alipirea la Regatul României a strãvechii vetre
româneºti. „Fiind români, dorim sã fim la un loc
cu ceilalþi fraþi ai noºtri, cu românii care acum sunt
un popor mare. Noi vrem sã fim la un loc cu
Banatul, cu Transilvania, cu Basarabia ºi cu Bucovina. Noi nu suntem sârbi...” (1 noiembrie 1918).

Autorul fotografiilor, DUªAN PÂRVULOVICI locuieºte în
Negotin, unde activeazã, în spiritul valorilor europene, pentru redefinirea identitãþii româneºti în Timoc. Director al Federaþiei Românilor din Serbia, coordonatorul Agenþiei de ºtiri TimocPress
(www.timocpress.info), dl. Pârvulovici conduce, de asemenea, Asociaþia CHRIS - Committees for Human Rights în Serbia. Un veritabil
„purtãtor de cuvânt” al timocenilor, vocea sa se face auzitã constant
în dialogul cu România, autoritãþile Serbiei ºi organismele Uniunii
Europene. Invitatul vernisajului: Dr. Emil Þârcomnicu (etnolog).
„Românii din Timoc ºi-au pãstrat, cu îndârjire, uneori în condiþii ostile, identitatea ºi limba maternã. S-au simþit totdeauna aproape de neam, privind
Dunãrea mai mult ca o punte, decât ca un hotar de netrecut. Îmi doresc ca aceastã expoziþie sã
contribuie la cunoaºterea regiunii noastre, a oamenilor ºi sã încurajeze românii din þarã sã ne
cunoascã problemele, bucuriile ºi viaþa de zi cu zi” (Duºan Pârvulovici).
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i spunem Valea Timocului, cu toate cã
în rãsãritul Serbiei întâlnim români ca
ºi pe Valea Moravei sau Valea Dunãrii. Acolo unde sunt aºezaþi românii sunt autohtoni; sârbii nu ajung în vestul actualei Serbii
decât în sec. al VII-lea. (ºi abia la sfârºitul sec. al
XVII-lea se îndreaptã spre est în þinuturile românilor). Înainte de Hristos, regiunea, locuitã de
tribali (traci) aparþinea Daciei, iar dupã retragerea aurelianã (sec. III) românii organizeazã
aici Dacia Ripensis. În secolele X ºi XI cnezatul
(proto)românilor se întindea pe ambele maluri
ale Dunãrii, era bine consolidat - oameni ºi putere - de vreme ce sârbilor, de teama de a nu se
înstrãina, le era interzisã cãsãtoria cu românce.
Dupã ce Imperiul Otoman desfiinþeazã
Serbia ca stat (sfârºitul sec. XIV) regiunea locuitã de români funcþioneazã între 1565 - 1833
ca provincia autonomã Marginea, sub conducerea juzilor/cnejilor români. în anul 1833 Serbia reapare ca stat autonom ºi îºi stabileºte pe
râul Timoc graniþa rãsãriteanã. Românii trec sub
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Timocul a rãmas Serbiei ºi politica sârbeascã de deznaþionalizare a continuat. Negustorii de ziare ºi cãrþi româneºti sunt sancþionaþi,
statisticile oficiale sunt sistematic „corectate”
pentru a evidenþia „absenþa” românilor. Acum
apare segregarea elementului românesc în rumâni/români ºi vlahi/vlaºi/valahi, aceºtia din
urmã consideraþi fie „sârbi românizaþi”, fie...
populaþie cu origine necunoscutã. Nu-i de mirare cã în anul 1941 Societatea Culturalã Timoc
îi solicitã mareºalului Ion Antonescu „alipirea la
trupul României iubite, pe care o vom cinsti prin
muncã ºi virtute ostãºeascã”.
Actualii lideri timoceni depun eforturi remarcabile pentru a obþine dreptul la folosirea
limbii române în ºcoalã ºi bisericã, dreptul de a
participa, în cadrul constituþional oferit de Serbia, la conducerea regiunilor în care locuiesc.
Deschiderea bisericii de la Malainita (lângã Negotin ) de cãtre pãrintele Boian a fãcut posibilã pentru prima datã dupã 1833 - sãvârºirea liturghiei în limba românã. ( O a doua bisericã a fost
sfinþitã în Isacova pe Valea Moravei ºi o a treia
este în construcþie în localitatea Busur.) O implicare mai mare a guvernului român, ca ºi interesul Uniunii Europene pentru situaþia minoritãþilor din Serbia ar putea aduce necesarele
schimbãri în statutul românilor timoceni.
Ar fi la fel de firesc ca litera o în cuvântul
rumân...
Proiectul Românii din vecinãtatea imediatã este susþinut de Radio Moldova, Fundaþia Naþionalã pentru Românii de Pretutindeni, Forumul Internaþional al Jurnaliºtilor
Români, Organizaþia Studenþilor Basarabeni
Bucureºti, Asociaþia Onoare ºi Patrie, Clubul
Maramureºenilor din Dreapta Tisei .
Parteneri media: Romanian Global News,
basarabeni.ro, „Familia românã”.

„Ca poet român, m-am nãscut
în Maramureº”
Dialog cu academicianul Adam Puslojic
Gheorghe PÂRJA
Adam Puslojic, poet, traducãtor, membru de onoare al Academiei Române, o
energie seducãtoare, care a fãcut ca Dunãrea sã fie un râu, nu un fluviu. Temperament de gladiator, cu suflet de înger. Dacã vreþi, apostol, dar ºi om de rând.
Cu înfãþiºarea lui christicã, tulburãtor în sinea lui, ca o luminã aprinsã din istoria
Balcanilor. Într-o lume care fierbe în cazanele pofticioase ale banului, Adam a
inventat un pom rãmuros, fãrã ºarpe, unde cântã pãsãrile lumii. Parcã ar fi niºte
popoare. Lucid în mersul pe jos, heruvim în fascinaþia Cuvântului. Nãscut în Valea
Timocului, o personalitate a literaturii sârbe, a avut norocul cosmic de a se întâlni
cu marele Nichita Stãnescu. Adam umblã prin lume cu o lumânare aprinsã.
Conviv pânã la convingere, cu el am refãcut un pod peste Dunãre. Din vremea lui
Apollodor, pânã în vremea noastrã. Din Maramureº, pânã în Valea Timocului. Acest
dialog îl public dupã aproape un an, având ca ecran festivitatea decernãrii titlului de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii de Nord Baia Mare academicianului Adam
Puslojic.

— Timiºoara, 26 iunie 2009. Casa Augusta. Zi de neuitat. Lansarea trilogiei lirice
„Asimetria durerii”, de Adam Puslojic ºi a cãrþii documentare „Cãlãtoria îngerului prin
nord”, autor cel care mai încearcã un dialog cu
tumultuosul personaj Adam. Ambele cãrþi, parcã
într-un gest de frãþietate, au apãrut la Editura
Proema din Baia Mare. Dupã întâlniri admirabile, cu personalitãþi ale culturii din oraºul de
pe Bega, chiar aveam poftã de vorbã. Deci,
douã evenimente, Adam, ne-au adus la Timiºoara...
— De douã ori de neuitat, frate Gheorghe.
O datã pentru tine ºi o datã pentru mine. Dinainte am planificat împreunã cu domnul Ale-

xandru Peterliceanu, „patronul” Trilogiei mele,
publicate la Editura Proema din Baia Mare, lansarea ei în lume. Evident, ar fi fost, în mod normal, sã începem cu Baia Mare. Dar prin destin,
nu atât gândit intenþionat, prima lansare am fãcut-o la Nichita acasã, în piaþa sârbeascã din
Ploieºti. Care acum se numeºte Piaþa Nichita
Stãnescu. Ca „ploieºtean de onoare”, mereu am
insistat la douã corectãri. Lui Nichita Stãnescu
sã-i înapoiem bunicul român: Hristea! Adicã,
sã-i spunem exact cum a fost botezat în întregime: Nichita Hristea Stãnescu! ªi sã nu-i furãm
piaþa în care s-a nãscut ºi era mândru cu asta:
Piaþa sârbeascã! Ar trebui sã spunem Piaþa sârbeascã Nichita Stãnescu. De ce nu? Hai, s-o
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facem! Nichita m-a obligat sã scriu poezie doar
bunã. Cazul lui a fost luminos. Nu mi-a dat
sfaturi, nu mi-a predat lecþia despre cub, ci mi-a
spus: Citeºte, mã! N-a spus citeºte-mã, mã. Ci
citeºte, mã. Adicã citeºte ºi tu Eminescu, Blaga,
Arghezi, Nichita Stãnescu, dacã vrei. Nu m-a
obligat sã scriu în limba românã. Prin destin am
debutat la 50 de ani în limba maternã. Iar tu,
Gheorghe, ai dreptate. Eu m-am nãscut ca poet
român în Maramureº. În Valea Timocului m-am
nãscut ca poet sârb. Am publicat pânã acum în
limba sârbã vreo 30 de volume. Ca poet român
am vreo 15 ani. Pentru cã aºa s-a întâmplat. Am
început sã scriu poeme la Deseºti, la Timiºoara,
Arad, Lugoj, Bucureºti ºi în multe alte locuri din
România. Prima mea carte în limba românã
„Plâng, nu plâng”, este o parafrazã a desenului
lui Nichita „Adam plângând în gând”, un portret
pe care mi l-a fãcut ºi eu mi l-am dorit pe
placheta de debut în limba românã. Ea a apãrut
la Timiºoara, Editura Augusta. ªi e normal
acum sã lansez o asemenea trilogie la Timiºoara. Cum ar fi fost normal s-o lansez la Baia
Mare, unde s-a nãscut trilogia. Ca instinct ºi ca
metaforã, a fost sã avem lansarea în curtea natalã a lui Nichita. Acolo mi-am dat cu trilogia în
cap. ªi dupã cum am rãspuns la o întrebare
dintr-un dialog apãrut în revista Atitudini, din
Ploieºti, am spus atunci ºi repet acum, mi-am dat
cu trilogia în cap sã nu moarã Nichita de râs cã ºi
eu am devenit poet român. Dupã cum îþi spuneam, Nichita nu m-a obligat sã scriu poeme în
limba românã. Dar altceva m-a obligat. Nichita,
în prefaþa cãrþii mele „Pasãrea dezaripatã”, care
a apãrut în 1972, la Editura Minerva, a spus ceva
ce pânã la el nu a spus nici un român, în afarã de
Tudor Arghezi. (Care ºi el a spus ceva adevãrat.
În prefaþa culegerii de poeme din Valea Timocului a spus: în Valea Timocului sunt valahi!
Iatã, marele Tudor Arghezi a constatat ceva ce
nu îndrãznea politica. Ce nu îndrãznea un alt
scriitor. Nici istoric.) ªi Nichita a constatat cã în
Valea Timocului se vorbeºte ºi româneºte. ªi
asta m-a obligat. Gata, mi-am zis, dacã ºi Nichita a spus asta... E adevãrat, el ºtia de la mine
cã se vorbeºte ºi româneºte.
— Asta am constatat ºi eu mai anul trecut,
când am avut prilejul sã fiu în Cobiºniþa ta din
Valea Timocului.
— Ai vãzut. Dacã îl întrebi pe orice bãtrân: Mã, taicã, tu ce eºti, sârb sau român? Cum
vorbeºti, mã? Îþi va spune simplu: româneºte.
Acesta este adevãrul. Dacã eºti valah, asta nu
înseamnã cã eºti 15% român, ci eºti român strãvechi. Dar mai este ºi sârb, sârbovlah!
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— Adam, îþi adresez o întrebare pe care
am cules-o de la românii din Novi Sad, prietenii
noºtri, scriitorii. De ce voi, în Valea Timocului,
vã declaraþi valahi ºi nu români? Treaba
voastrã.
— Noi nu ne declarãm. Noi trãim, noi
simþim, noi ne considerãm cã a fi valah înseamnã a fi ºi român din Serbia dacicã. ªi preromanã, dacã o luãm aºa. Pentru cã sunt sigur cã
în Valea Timocului, mai întâi au venit dacii
decât romanii. Romanii au venit sã cucereascã
aºa-zisa Moesia de Jos ºi sã treacã Traian Dunãrea, sã facã douã rãzboaie pentru a aduce
civilizaþia Romei. Dar a ucis atâþia daci... Chiar
în România actualã, unii istorici uitã cã poporul
român este la fel de mândru cã este ºi dac, nu
numai roman. Iar noi, valahii, suntem amestecul
amestecului. Marele geograf al Serbiei, Iovan
Tviic, a spus: Balcanii sunt o oalã de popoare!
Valea Timocului este, aº spune, inima olului
balcanic. Dar mai mult de atât, dacã în Voievodina, din Serbia, trãiesc ºi supravieþuiesc egal, echilibrat, 27 de popoare, în Valea Timocului cred cã mai sunt cel puþin încã douã, deci
vreo 29. Valahii nu sunt în Voievodina. Ai fost
în capitala lumii, Felix Romuliana. În jurul ei
sunt niºte sate, unde se vorbeºte nu româneºte,
ci valahã. Adicã un fel de limbaj mai strãvechi
decât limba românã. Adicã limba strãveche, arhaicã total. Graiul de acolo, din jurul Cetãþii Felix Romuliana, este valah-valah. Propriu-zis.
Acolo vezi nu numai lingvistic, ci ºi istoric, cã a
fi valah nu înseamnã o reducere la românism, ci
înseamnã ceva în plus. A fi ºi dac, a fi ºi slav, a fi
ºi roman.
— Existã, atunci, o diferenþã între valahi
ºi români?
— Nu o diferenþã. Chiar existã simboluri
de egalitate. Numai tâmpitul se întreabã: mã,
valahul e ºi român? A fi valah înseamnã a fi ºi
român. Dar românului care este nãscut în Serbia,
în Valea Timocului, cãruia nu îi este ruºine sã
spunã cã ºtie ºi limba slavã, limba sârbã. Chiar
româna actualã are atâtea slavisme, ca s-o spun
ºi eu mai direct. Lingvistica oficialã recunoaºte
cu mândrie acest fapt.
— Suntem în Banat, teritoriu pilduitor
pentru multilingvism. Prietenul nostru, criticul
Cornel Ungureanu, se ocupã de acest fenomen.
Mi-ai spus cu un prilej cã nu este cinstit sã
folosim Banatul sârbesc, Banatul românesc...
— Da. Românii spun Banatul sârbesc. În
Serbia nimeni nu spune aºa, ci simplu, Banat. E
mai unitar. ªi cred cã e mai drept. Sârbii nu spun
Banatul sârbesc. Atunci de ce sã spunã Banatul
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va trece de o sutã, sã-i aduci în Serbia. ªi aºa au
ajuns gruieºtii mei în Serbia.
— Profesorul Rosetti ce a spus în legãturã
cu numele tãu?
— El a tãcut. Dupã douã ore mi-a spus:
ascultã, nepoate, tu eºti dac. Pãi de unde sã ºtiu?
El a crezut cã numele de familie dupã bunicul
Alexandru este ceva dac. Aºa cã eu mã simt
sârbo-daco-român de tot.
— Oare a mai rãmas ceva de spus din
energia acestei mãrturisiri?
— Bine ai venit pe la noi, pe la Dunãrea de
Jos, peste podul lui Apollodor, în braþele mele
natale.
— Recunoºti cã îþi place titlul cãrþii
noastre?
— Nu l-ai inventat tu!
— Cum sã nu!
— Eu l-am visat ºi l-am spus. De fapt l-a
inventat Nichita, care ne-a apropiat pentru vecie. Nu-i bine aºa? ªi tu ai imprimat tot ce am
vorbit?
— Dar eu stau zadarnic în faþa ta?
— Eu cred cã nu ai imprimat asta: ca poet
român, sunt nãscut în Maramureº!
— Adam, am imprimat ºi chiar am reþinut
toate spusele tale. Le socotesc de rãscruce ºi
crucificate pe altarul unui viitor discurs.
(Publicat în Graiul Maramureºului,
26 mai 2010)
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românesc. Pentru ei, Banatul e Banat. Voi insistaþi cu Banatul sârbesc ºi Banatul românesc.
Ne despãrþim unii de alþii? Nu se poate. Pentru
noi, Valahia înseamnã mult mai mult decât a fi
de sus sau de sub Dunãre. Valahia este o spiritualitate. Nu numai geografie, pur ºi simplu.
Am stat odatã, invitat la Casa oamenilor de
ºtiinþã din Bucureºti, cu marele poet ºi prieten
Geo Bogza. Mi-a zis: hai sã-þi fac cunoºtinþã cu
un savant. Omul acela credeam cã are vreo 70 de
ani, iar el avea 90. Era faimosul lingvist Alexandru Rosetti. Eu, ca un idiot, aveam atunci
vreo 30 de ani în minus. ªi el a constatat, ceea ce
a inventat o frazã proverbialã bunul meu prieten
Ovidiu Cotruº, care a scos o carte miraculoasã
despre Mateiu Caragiale. Dar unde a scris-o? Ce
crezi? La Belgrad, bre! El era timiºorean ºi a
venit la Belgrad sã o scrie liber, independent de
presiunea politicã. Mã ruga câteodatã: hai, mãi
Adame, spune ºi tu ceva în limba asta a ta,
valahã. Lui îi plãcea mult graiul din Valea Timocului. El a inventat expresia despre limba
mioriticã a mea. ªi sunt foarte mândru. Chiar
m-a obligat sã traduc Mioriþa. Pe domnul profesor Rosetti l-am întrebat aºa: stimate domnule
profesor, de unde vine numele ãsta de Puslojic?
Cum vã sunã? Aveþi vreo explicaþie lingvisticã?
Dupã bunicã sunt al Gruii. ªi asta e clar cã sunt
din neamul lui Gruia lui Novac, care a avut o
avere în localitatea Gruia. Care dupã ea s-a numit Gruia. Iar Baba Novac l-a blestemat. A spus:
când neamul nostru de gruieºti sau de novãceºti
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Cu mama Doca la Deseºti, cu ocazia decernãrii
Premiului „Nichita Stãnescu”
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Uniunea Regionalã a Românilor
din Transcarpatia „Dacia”
a sãrbãtorit un deceniu de activitate
(6 aprilie 2001 – 6 aprilie 2011)
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au avut privilegiul sã ia parte la eveniment ºi sã consemneze
Ioana DRAGOTÃ, Alina LEMNEAN ºi Daniela POP

P

entru a marca împlinirea a 10 ani de
la înfiinþare, renumita asociaþie a
maramureºenilor din dreapta Tisei,
URRdT „Dacia”, a organizat, în perioada 30
aprilie–1 mai, o suitã de manifestãri: al X-lea
Simpozion internaþional Uniunea Regionalã a
Românilor din Transcarpatia „Dacia” la 10 ani
de activitate, un spectacol literar-folcloric, lansarea cãrþii „România Micã” vãzutã de acasã de
Ion M. Botoº, cel care, în urmã cu un deceniu, a
pus bazele acestei uniuni ºi i-a condus destinele
în toþi aceºti ani, ºi o deplasare în România a
reprezentanþilor Uniunii românilor din Ucraina,
pentru a vizita municipiul Sighetu Marmaþiei,
Cimitirul Vesel din Sãpânþa ºi a asista la Sâmbra
Oilor în judeþul Satu Mare.
mâneºti, de a stabili punþi de legãturã - domnul
Ion M. Botoº a fost prezent la toate evenimenMulþimea ºi calitatea invitaþilor, precum tele majore ce au marcat viaþa comunitãþilor
ºi atmosfera însufleþitã, plinã de cãldurã, dau româneºti din Ucraina ºi a dat mãrturie despre
mãrturie despre locul ºi prestigiul pe care Uni- ele, din Crimeea la Cernãuþi, din Odesa la Pounea Regionalã a Românilor din Transcarpatia roºcovo, din Chiºinãu la Kiev.
Cuvintele sunt într-adevãr sãrace pentru a
„Dacia” ºi le-a câºtigat în toþi aceºti ani, graþie
zugrãvi
atmosfera de sãrbãtoare care ne-a înunei activitãþi neobosite pe tãrâm naþional, sotâmpinat
încã de la sosire, bucuria reîntâlnirilor,
cial ºi cultural, a prezenþei în mass-media, a
activitãþii editoriale, a implicãrii în toate bãtã- zvonul vocilor amestecându-se cu acordurile
liile pentru susþinerea drepturilor ºi conservarea unor îndrãgite cântece maramureºene interpreidentitãþii naþionale a românilor din Ucraina. Fie tate de grupul folcloric al elevilor ºcolii din
cã a fost vorba de: podul istoric peste Tisa, de Bouþu Mic, instructor prof. Elena Gandic. Pânã
libera circulaþie, de învãþãmântul românesc, de sã înceapã lucrãrile în plen, am putut parcurge
revenirea la vechile denumiri româneºti ale lo- expoziþia de carte româneascã, aleasã impecacalitãþilor, de restituirea istoriei, de reînvierea bil, fiecare titlu îmbogãþindu-se cu noi semnitradiþiilor ºi conservarea mãrturiilor, de cuprin- ficaþii în Maramureºul din dreapta Tisei, ºi o foarte
derea într-un circuit cultural adecvat a româ- bogatã expoziþie de fotografii ºi documente, verinilor volohi din Poroºcovo, de românii din Ode- tabilã cronicã ilustratã a celor mai semnificative
sa, de schimburile culturale cu þara mamã, momente din activitatea Uniunii „Dacia”.
oriunde interesele românilor au cerut-o, „DaSemn al deosebitei aprecieri ºi al respeccia”, prin persoana neobositului ºi impetuosului
ei preºedinte, a fost mereu prezentã. Un lucru tului de care se bucurã Uniunea Regionalã a
deosebit de valoros la aceastã Uniune este efor- Românilor din Transcarpatia „Dacia” este ºi
tul de a concentra eforturile comunitãþilor ro- prezenþa publicului numeros ºi entuziast. Am

adus un dar, o diplomã, o carte, un gând nobil
pentru a marca sãrbãtoarea. Unul dintre momentele deosebit de emoþionante a fost cel în
care preºedintele Comisiei pentru politicã externã a Senatului României, Titus Corlãþean, i-a
oferit simbolic lui Ion M. Botoº, insigna sa de
senator, numindu-l „senator onorific al României în Transcarpatia”. Aceste recunoaºteri simbolice, la ceas aniversar, îºi au valoarea lor mobilizatoare. Însã românii din afara graniþelor
þãrii sunt tot timpul acolo, clipã de clipã ºi ceas
de ceas, ºi depun un efort continuu, individual ºi
colectiv, pentru a se menþine în matca culturalã
cãreia îi aparþin prin naºtere ºi moºtenire ºi, tot aºa,
pe lângã aceste celebrãri ale vieþii ºi activitãþii lor,
pot ºi trebuie sã fie permanent sprijiniþi.
Au fost subliniate rolul ºi meritele
URRdT „Dacia” în pãstrarea identitãþii naþionale ºi a tradiþiilor româneºti - oameni ai locurilor, statornici ºi mândri de moºtenirea lor,
dornici sã-ºi cultive tradiþiile, aºa sunt maramureºenii dintotdeauna. Am fost º-om si! rãmâne deviza lor.
Cea mai bunã dovadã a acestor calitãþi ºi a
eficienþei activitãþii Uniunii, dincolo de cuvinte,
a constituit-o prestaþia grupului folcloric de copii ºi adolescenþi, din Bouþu Mic, care ne-au
încântat cu un spectacol de poezie româneascã
ºi cântece populare, în pauza dintre dezbateri,
dovadã vie a faptului cã tânãra generaþie este
pregãtitã sã ducã mai departe valoroasa moºtenire culturalã naþionalã. Li s-a alãturat, cu sensibilitate ºi înaltã simþire, renumitul interpret de
muzicã popularã Nicolae Sabãu, ca invitat de
onoare.
Simpozionul a fost un bun prilej de bilanþ,
dar ºi de trasare a unor direcþii viitoare de acþiune. A venit apoi rândul URRdT „Dacia” sã
ofere diplome aniversare, printre beneficiarii lor
numãrându-se ºi dr. Teodor Ardelean, redactorul-ºef al revistei „Familia românã”, al cãrei
numãr 1/2011, a fost lansat cu aceastã ocazie
împreunã cu cartea lui Ion M. Botoº, „România
Micã” vãzutã de acasã, lucrare editatã de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, în
cadrul programului cultural Maramureºul perpetuu, seria Restituirea istoriei.
„România Micã” vãzutã de acasã este o
culegere de articole cu conþinut preponderent
istoric, publicate de-a lungul timpului în diferite
reviste, o bunã parte chiar în revista „Familia
românã”. Deºi elaborarea articolelor se întinde
pe parcursul mai multor ani, lucrarea are, în mod
surprinzãtor, un aspect foarte unitar, izvorât din
sinceritatea ºi incisivitatea stilului cu care autorul îºi abordeazã temele favorite, dar mai ales
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remarcat înalte personalitãþi din sfera politicã,
diplomaticã ºi culturalã, printre care: Titus Corlãþean – preºedintele Comisiei pentru politicã
externã a Senatului României, Cornel Ionescu ambasadorul României în Ucraina, Eugen Tomac – secretar de stat la Departamentul pentru
problemele românilor de pretutindeni, Tatiana
Popa – consulul general al României la Cernãuþi, senatorul Valer Marian – preºedinte al
PSD Satu Mare, senatorul PDL de Maramureº,
Gheorghe Mihai Bârlea – vicepreºedinte al Comisiei de culturã, Mircea Irimescu – deputat de
Suceava, Ion Popescu – deputat român în Rada
Supremã a Ucrainei, delegaþii din judeþele Maramureº, Satu-Mare, Bihor – Tiberiu Moraru,
preºedintele Asociaþiei „Morãriþa” fiind martorul începuturilor URRdT „Dacia” ºi cel mai
vechi colaborator al ei din România. Au fost
prezenþi numeroºi oameni de culturã, presã ºi
televiziune din ambele þãri. O menþiune cu totul
specialã trebuie fãcutã pentru participarea liderilor ºi reprezentanþilor comunitãþilor româneºti
din toatã Ucraina – Crimeea, Odesa, Kiev,
Transcarpatia, Cernãuþi, nume intrate deja în
conºtiinþa ºi istoria românilor din afara graniþelor, dar ºi din þara mamã. Iatã doar câþiva
dintre ei, cu rugãmintea sã fim iertate cã nu
putem sã-i numim pe toþi, deºi toþi împreunã ºi
fiecare în parte au fãcut ca în ziua de 30 aprilie
2011 inimile noastre sã vibreze la unison, într-o
frãþie de suflet ºi sânge: Vasile Tãrâþeanu,
Aurica Bojescu, Nicolae Untilã, Vasile Cazac,
Victor Creþu, Vasile Posteucã, Vasile Iovdii.
Iatã miracolul pe care îl poate face o voinþã
neclintitã ºi tãria sentimentelor autentice: Ion
M. Botoº ºi URRdT „Dacia” au reuºit sã transforme, pentru acele clipe de graþie, o comunã
româneascã de graniþã – Apºa de Jos, comunã
frumoasã de felul ei, cu oameni gospodari ºi
destoinici – într-o splendidã capitalã a românilor de pretutindeni ºi a românismului. Pe tot
parcursul acelei zile, am avut un puternic sentiment cã suntem „acasã” – un „acasã” de suflet,
mai acasã decât locurile noastre de baºtinã.
„Am trãit în Austro-Ungaria, România,
Cehoslovacia, Ucraina Carpaticã, Ungaria, Uniunea Sovieticã, iar acuma trãim în Ucraina – dar
tot timpul nu ne-am miºcat de acasã.” – sunt
cuvintele scrise pe invitaþia la simpozion ºi cu
ele au fost deschise lucrãrile. Luãrile de cuvânt
au întregit frumuseþea acelei zile, pentru cã ocazia ºi atmosfera deosebite au impus fiecãrui vorbitor gãsirea unor resurse de cãldurã ºi autenticitate mai rar întâlnite în zilele noastre. Fiecare
a omagiat, din perspectiva lui, activitatea
URRdT „Dacia” ºi a preºedintelui ei, fiecare a
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din dragostea de neam ºi locurile natale, din
mândria de a aparþine acestei vetre strãvechi de
culturã româneascã, Maramureºul voievodal,
sentimente care inundã fiecare propoziþie, fiecare cuvânt, care strãbat ca un fir roºu întreg
conþinutul cãrþii. Singurul articol ce iese din
arealul tematic menþionat este cel dedicat românilor din Odesa, dar se integreazã ºi el armonios în economia cãrþii, datoritã perspectivei
din care sunt abordate problemele ºi conexiunilor pe care le prilejuieºte.
Izvoarele folosite sunt foarte bogate: de la
diplomele maramureºene, la ºematisme, la însemnãrile de pe vechile cãrþi bisericeºti, pânã la
o impresionantã bibliografie istoricã maramureºeanã, româneascã, ucraineanã, rusinã, totul
cu o râvnã ºi ardoare ieºite din comun. Studiile
de istorie sunt completate cu studii genealogice
ºi sociologice. Pentru istoria recentã, Ion M.
Botoº culege ºi valorificã mãrturii orale, salvând de la uitare momente ºi evenimente pãstrate în memoria câtorva supravieþuitori, aºa
cum este cazul impresionantelor articole dedicate sovietizãrii, ocupaþiei maghiare, deportãrii
evreilor, a apºenilor duºi în gulagurile Siberiei.
Pentru contemporaneitate, Ion M. Botoº depune
el însuºi mãrturie, prezintã evenimente ºi ilustreazã cu date statistice clare. Imboldul primordial ce a stat la baza cãrþii este dragostea profundã ºi autenticã pentru neam, care îl face sã
caute ºi sã dezvãluie adevãrul, sã punã în luminã
ºi momentele mai dureroase ºi întunecate. În
acelaºi timp, se simte pasiunea consemnãrii pânã în detaliu, motivaþia fiind aceeaºi din cele
mai vechi timpuri, când primii noºtri cronicari
s-au îndemnat sã scrie.
Ion M. Botoº face istorie ºi scrie istorie în
acelaºi timp, lãsând generaþiilor viitoare un pre-

IUNIE 2011
þios dar, o lucrare de referinþã pentru istoria
Maramureºului din dreapta Tisei, pentru România Micã. Dacã aºa a fost sã fie, ºi meandrele
istoriei sau neputinþele oamenilor au fãcut ca
aceste teritorii sã nu facã parte din România
Mare, iatã cã ei ºi-au fãcut, în plan spiritual ºi
cultural, România lor ºi foarte frumos s-a spus în
timpul simpozionului: românii trãiesc în mai
multe þãri, dar au o singurã Patrie – limba
românã.
Pe Ion M. Botoº îl cunoaºtem deja de trei
ani ºi nu înceteazã sã ne uimeascã energia, devotamentul ºi activitatea lui. Aºa s-a dovedit a fi
ºi de aceastã datã, în calitate de gazdã extraordinarã, gãsind timp ºi un cuvânt bun pentru
fiecare dintre zecile de participanþi.
O surprizã deosebitã a venit din partea
oaspeþilor de la Cernãuþi, în persoana a cinci
frumoase bucovinence, membre ale grupului
vocal numit, cum altfel!, „Dragoº Vodã”, care
ne-au încântat cu un repertoriu minunat ºi o
interpretare de înaltã þinutã artisticã. Le-a rãspuns cu însufleþire ºi har gazda noastrã, Ileana
Botoº. Veniþi din atâtea pãrþi ºi de la distanþe
mai mari sau mai mici, am cântat cu toþii împreunã cu ele demonstrând cã dragostea ºi cântecele autentice nu cunosc graniþe. Seara s-a
încheiat triumfal, într-o atmosferã de comuniune ºi entuziasm general. Am trãit, cu aceastã
ocazie, momente înãlþãtoare, de adevãratã
sãrbãtoare naþionalã. A doua zi, un numeros grup
de români din Ucraina a participat la Sâmbra Oilor
în judeþul Satu Mare.
Uniunea Regionalã a Românilor din
Transcarpatia este încã o dovadã vie a faptului
cã omul sfinþeºte locul.
LA MULÞI ANI!
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Balticii noºtri
Vasile ªOIMARU
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care le-am avut cu unii reprezentanþi ai popoarelor baltice, mari admiratori ºi propagatori ai
culturii române în þãrile lor. La Riga - cu letonul
Leons Briedis, mai român ca mulþi din Bucureºti
ºi un veritabil traducãtor din limba românã. Are
40 de cãrþi traduse din autori români, inclusiv
din Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Nichita
Stãnescu, Ana Blandiana, Mircea Dinescu ºi
mulþi alþii, dar ICR-ul român se face cã nu-l
observã pe acest mare om de litere. ªi când te

gândeºti cine ºi pentru ce merite s-a învrednicit
de „Steaua României” (ºi „Ordinul Republicii”
noastre independente), dar iatã cã acest harnic
erudit din Letonia n-a meritat nici un titlu, nici o
medalie...
Pentru mine personal, cea mai frumoasã
întâlnire a fost cea de la Klaipeda, Lituania, cu
Jonas Vaupºas ºi Danuti Vaupºene, pe care i-am
revãzut dupã 27 de ani ºi de la care am învãþat
cândva ce înseamnã dragostea de neam ºi de
limba maternã, demnitatea ºi mândria naþionalã,
dar ºi ce înseamnã ura faþã de ocupantul sovietic. Discuþiile ºi amintirile noastre au durat o
zi ºi o noapte, dupã care, somnoroºi, am plecat
lângã oraºul ªilialis, pe nemaivãzuta ºi nemaiîntâlnita pe glob Colinã a Crucilor, unde au fost
instalate sute de mii de cruci de cãtre reprezentanþi ai creºtinilor din majoritatea þãrilor
creºtine de pe glob. Vãzând panorama, te minunezi de ce au fost capabili lituanienii, chiar
dacã ocupanþii ateiºti sovietici de mai multe ori
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e la început, nu intra în planurile
mele sã-i vizitez ºi pe fraþii noºtri
din cele trei þãri baltice - Estonia,
Letonia ºi Lituania, foste republici sovietice,
fraþi de suferinþã în fostul imperiu al rãului,
numit URSS. Nu credeam cã voi putea aduna
aici un capitol distinct într-o viitoare ediþie a
Albumului despre românii din lume sau a siteului meu cu aceeaºi temã. M-a convins sã mã
aventurez în acest drum ziaristul Vlad Pohilã, un
veritabil enciclopedist al culturilor celor trei popoare baltice ºi
basarabeanca noastrã Raisa Vieru-Pampe, cetãþean al Letoniei
independente ºi care a ºi sponsorizat aceastã cãlãtorie. Tot ea a
organizat o serie de întâlniri cu
reprezentanþi ai românilor (moldovenilor) din toate comunitãþile
româneºti din cele trei þãri baltice, din care fac parte originari
din Republica Moldova, din Ucraina, dar ºi din România de azi.
Prima constatare pe care
am fãcut-o este cã, din pãcate, în
rândurile conaþionalilor noºtri nu
existã o unitate, dar asta, de fapt,
nu-i o noutate absolutã... Neocominterniºtii care
au guvernat Republica Moldova circa nouã ani
de zile au reuºit sã dezmembreze de-a binelea
rândurile lor, transformând societãþile române
în unele moldoveneºti, nãscând peste noapte ºi
unele societãþi „de alternativã”... Dar liderii celor trei comunitãþi culturale: Lucia BartkieneAndrievschi (Societatea „Dacia” din Lituania),
Gheorghe Tofan (Societatea „Dacia” din Letonia) ºi Vasile Porcul (Societatea „Luceafãrul”
din Estonia) sunt niºte veritabili români, oameni
la locul lor, adevãraþi patrioþi ai neamului pe
care îl reprezintã cu cinste departe de Patria lor
istoricã. La întâlnirea de la Vilnius a participat ºi
cunoscuta luptãtoare pentru idealurile noastre,
Lica Zalakeviciene-Pozdniakovas (Melnic),
fondatoarea Societãþii culturale a românilor din
Lituania, venitã special de la Helsinki, unde
locuieºte în prezent.
Adevãrate revelaþii au fost întâlnirile pe
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le-au distrus prin ardere. Interesant, oare mitropolitul nostru moscovit, Vladimir, ºi amicul
sãu Valeriu Pasat au vizitat aceastã minune a
lumii? Un astfel de monument al creºtinismului
la noi ar înlocui toate Bazele Ortodoxismului lui
Pasat, care vor fi predate de cãtre unii popi care
nici n-au apucat bine a citi Albinuþa lui Grigore
Vieru...
La Tallinn a avut loc o altã întâlnire de
suflet de cu nonagenarul scriitor Ralf Parve,
soþul regretatei scriitoare estone Lilli Promet,
autoare de cãrþi de circulaþie mondialã, ambii
autori ai cutremurãtorului eseu De ce iubim noi
România. Aceasta s-a întâmplat imediat dupã
cutremurul din Þarã, din anul 1977. Iar la Chiºinãu, unele gazete, tirane ºi subterane, ºi azi
mai scriu de ce noi, românii basarabeni, nu trebuie sã ne iubim România.
În penultima zi a aflãrii noastre în Þãrile
Baltice, am þinut morþiº sã ajungem în oraºul estonian Tartu. Cu adevãrat sufleteascã, precum ar
fi cu un om viu, a fost aceastã întâlnire cu faimosul, atât de drag nouã, oraº, al doilea oraº
dupã mãrime din Estonia, cu 100 de mii de
locuitori. În centrul oraºului existã încã din perioada sovieticã un monument cu cifra 100.000
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pe soclu, ceea ce însemna cã populaþia oraºului
dat nu putea depãºi cifra de o sutã de mii de
locuitori. Astfel, Estonia ºi-a salvat istoricul
oraº de invazia veneticilor din Estul rusesc. Dar
cum s-a întâmplat la noi cu oraºele Tiraspol,
Tighina, Bãlþi, Râbniþa ºi chiar Chiºinãu? Aici,
la Tartu, am fost la Universitate (fondatã la
1632), unde au învãþat mulþi basarabeni, în perioada þaristã, care au fãurit Marea Unire de la
1918: Pan Halippa, Ion Inculeþ, Ioan Pelivan,
Nicolae Bivol ºi alþii. Pentru cã universitarii erau
în vacanþã, n-am putut vizita muzeul personalitãþilor marcante care au studiat aici, unde, posibil, mai existã un stand dedicat activitãþii lui Pan
Halippa, cu inscripþia: scriitor ºi om politic român.
Am constatat cã ºi aici, în Þãrile Baltice,
ca ºi în Kazahstan, conaþionalii noºtri au multe
probleme consulare, de deschidere a vizelor
pentru cei ce încã nu ºi-au dobândit cetãþenia
europeanã. Scriau comuniºtilor, dar scriu ºi actualilor democraþi de la guvernare, dar carul tot
pe loc stã ºi problemele lor rãmân nerezolvate
chiar dacã majoritatea conaþionalilor noºtri sunt
respectaþi pentru cã sunt harnici, corecþi ºi nu se
opun legilor, obiceiurilor locale, precum o fac la
noi venetici de-alde Klimenko...
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ROMÂNI ÎN LUME
Paul Barbãneagrã Un discipol al lui Mircea Eliade
Elena ARMENESCU
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Editura „HuitiPme Jour” din Paris a publicat în 2004 Symbolique de Paris - Paris Sacré, Paris Mythique de Paul Barba-Negra ºi
Félix F. Schwarz. Symbolique de Paris - Paris
Sacré, Paris Mythique prezintã o interpretare a
geografiei sacrului, în care „actul simbolic este

fondatorul identitãþii” unei naþiuni. De la individual la colectiv, conºtiinþa apartenenþei la o
culturã este tipicã civilizaþiei umane, gradul de
emancipare o dã însãºi evoluþia acelui popor.
Existã o realã aspiraþie spre divin în fiecare piatrã din Paris, în sensul constructiv al
cuvântului, unde gestul simbolic devine „metatemporal” de la fundaþie pânã la devenirea sa.
„Cheia simbolicã a unui oraº se decripteazã ºi se
aprofundeazã de-a lungul geografiei lui sacre”,
pentru cã, aºa cum menþiona ºi Platon, oraºul
este permanent în strictã relaþie cu universul,
acordat în cele mai mici detalii.
Ce este geografia sacrã? De la Cuzco din
Peru, Pataliputra din India, Roma bulversantã a
civilizaþiei romane pânã la Parisul luminilor,
totul este construit în raport cu omul ºi sensul
divin al originii sale. Ce semnificaþie poartã
Champs-Élisées în raport cu istoria profeþiilor
Apocalipsei? Ce importanþã simbolicã are catedrala Notre-Dame al cãrui plan în cruce se
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aul Barba-Negra (sau Paul Barbãneagrã), s-a nãscut în 11 februarie
1929 la Isaccea, România, fiind absolvent de Medicinã ºi Cinematografie (IATC)
la Bucureºti în 1957. Stabilit la Paris din 1964,
Paul Barba-Negra este un cunoscut eseist ºi cineast, autor ºi realizator de filme documentare
de scurt ºi lung-metraj cu tematicã legatã de
tradiþie ºi modernitate, pentru o serie de canale
de televiziune franceze.
Specializat în antropologie ºi simbolism ºi
atras de filosofie, Félix F. Schwarz este autorul
unor cãrþi precum: Symbolique des cathédrales Miroirs de l’univers, Symbolique des cathédrales. Visages de la Vierge, Symbolique de l’Egypte
- Naissance de la spiritualité (în colaborare cu
David Bordes) º.a. El este coautor al seriei televizate „Architectures et géographie du sacré”
alãturi de Paul Barba-Negra.
Este deosebit de cunoscut documentarul
lui Paul Barbãneagrã dedicat lui Mircea Eliade:
„Mircea Eliade et la Redécouverte du Sacré”, iar
în 2000 a fost publicat la editura Polirom volumul Arhitecturã ºi geografie sacrã. Mircea Eliade ºi redescoperirea sacrului în traducerea
doamnei Mihaela Cristea ºi a domnului Marcel
Tolcea.
A obþinut Marele Premiu pentru scenariu în
1976 pentru filmul Versailles Palais-Temple du
Roi Soleil la Festivalul Internaþional al Filmului de
Artã (International Festival for Art Films).
P. Barbãneagrã este discipol al lui Mircea
Eliade, cãruia i-a ºi consacrat pelicula „Mircea
Eliade ºi redescoperirea sacrului”. El este un
ambasador peste timp al Tradiþiei, un mesager al
invizibilului ce transpare în marile creaþii umane. Reims, Paris, Grecia, Mexic, Egipt sunt
etapele itinerarului ce urmãresc triumful spiritului, revelat în perfecþiunea arhitecturalã. Operele expun totodatã o concepþie despre rostul ºi
piatra de încercare a omului modern: regãsirea
sacrului.
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Paul Barbãneagrã (1929-2009) regizor româno-francez, cineast, eseist, scenarist, colaborator al „France 2”, „France 3”,
„Radio Europa Liberã”. A fost unul dintre
cei mai importanþi realizatori de filme documentare. Din anul 1957, a realizat documentare – scurt ºi mediumetraje, majoritatea consacrate artei ºi culturii. A regizat
cunoscutul documentar Nicoale Tonitza
(1964).
În anul 1964 s-a stabilit în Franþa
dupã ce a cerut azil politic cu ocazia participãrii la un festival de film la Tours.
Paul Barbãneagrã a câºtigat premiul
întâi pentru scenariul filmului sãu Versailles Palais - Temple du Roi Soleil / Palatul
Versailles, templu al Regelui Soare la Festival International du Film d’Art/ Festivalul
internaþional al filmului de artã din anul
1976. Acest film a devenit primul dintr-o
serie numitã Architecture et Géographie
sacrée / Arhitecturã ºi geografie sacrã din
care mai face parte ºi documentarul Mircea
Eliade et la Redécouverte du Sacré/ Mircea
Eliade ºi redescoperirea sacrului.
În anul 1990 a câºtigat Marele Premiu francez al artelor audiovizuale pentru
întreaga sa activitate.
Cãrþi publicate:
Arhitecturã ºi geografie sacrã. Mircea Eliade ºi redescoperirea sacrului, Editura Polirom, 2000
Symbolique de Paris: Paris sacré,
Paris mythique cu Félix Schwarz, Les Éditions du HuitiPme Jour, 2004
În anul 2009, i-a fost decernat, în Capitala Franþei, Ordinul „Meritul Cultural”.
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regãseºte încadrat perfect în intersecþia axelor
Cardo ºi Decumanus ale oraºului însuºi, ce valoare misticã pentru întreaga creºtinãtate au cele
trei roze cu vitralii ale catedralei Notre-Dame,
iatã întrebãri care îºi gãsesc rãspunsul în paginile acestei cãrþi.
De la Philippe Auguste la Catherine de
Médicis sau Napoleon, de la Le Notre la Haussmann, oraºul construit pe cele ºapte coline (asemeni mãreþei capitale a Imperiului roman - Roma!) aminteºte de o altã forþã misticã menitã sã
deschidã porþile universului. Rotirea vizibilã ºi
invizibilã a cetãþii se datoreazã unor factori de
naturã divinã, ceea ce face ca ea, cetatea sã
devinã inexpugnabilã. Totuºi, «între Notre Dame ºi Défense traversând Louvre, Concorde
ºi Etoile, umanitatea l-a expulzat pe Dumnezeu
din istoria lui».
Ce este Apocalipsa în conceptul unui
oraº? Gãsim rãspunsurile în opera lui Paul Barbãneagrã ori în studiile unui alt român de renume european - Camilian Demetrescu (Il simbolo nell’architettura e nell’iconografia sacra. /
The symbol in architecture and sacred iconography). În România ºi nu numai!, arhitecta
Silvia Pãun este cunoscutã ºi preþuitã pentru
prestigioasele sale cercetãri materializate în numeroase lucrãri ºi volume privind Arhitectura
tradiþionalã dezvoltatã din cele mai vechi timpuri de civilizaþiile geto-daco-trace pânã azi.
Revenind, la ce gãsim în volumul citat mai sus,
viziune sacrã ºi viziune profanã dincolo de frontierele cunoaºterii umane, iatã invitaþia pe care
ne-o propune Paul Barba-Negra ºi Félix F.
Schwarz în strãdania lor de a dezvãlui tuturor
geografia sacrã a Parisului, unic în lume, «Oraºul - martor al marii metamorfoze a Istoriei» aºa
cum spunea Henry Montaigu. Symbolique de
Paris - Paris Sacré, Paris Mythique reprezintã o
revelaþie din punct de vedere simbolistic, al interpretãrii Sacrului, un abecedar arhitectural al
civilizaþiei europene.
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Convorbire cu Mircea Carp

***
Adalbert GYURIS: De ce credeþi cã este
aºa de rãu comunismul?
Mircea CARP: În primul rând, nu cred ci
sunt convins, comunismul este un lucru foarte
rãu. Au afirmat acest lucru zeci de ani milioane
ºi milioane de oameni cu suferinþele lor. Cu
lupta lor împotriva unui regim care în toate þãrile
în care comuniºtii au reuºit sã preia puterea, au
fãcut-o nu prin alegeri libere ci cu forþa, cu
minciuna, cu amãgirea oamenilor.
În ce mã priveºte, sunt împotriva oricãrei
forme de dictaturã, deci ºi a comunismului.
Pentru þara noastrã acest regim impus la putere
de o forþã din afarã, Uniunea Sovieticã, la umbra
tancurilor, de trimisul lui Stalin care bãtând cu
pumnul în biroul Factorului constituþional al
þãrii, Regele Mihai, a impus instalarea la putere
a guvernului Groza. Au urmat 55 de ani teroare,

distrugerea instituþiilor tradiþionale ale poporului român, desfiinþarea proprietãþii particulare,
terorizarea instituþiilor tradiþionale ale poporului român-biserica, armata, izolarea de restul
lumii apusene cãreia îi aparþinem, de fapt de
veacuri. Cel mai grav e cã s-a încercat eliminarea
virtuþilor moºtenite din moº-strãmoºi: bunãtatea,
dorinþa de muncã, credinþa în Dumnezeu, veselia.
Cei peste cincizeci de ani nu au fost însã
îndeajuns pentru cã „cei fãrã de neam ºi Dumnezeu” cum i-a numit generalul Rãdescu, ultimul prim ministru constituþional al României,
înainte sã fie alungat de la putere, sã reuºeascã
pe deplin în munca lor diabolicã. Dar anii „luminii de la Rãsãrit” au lãsat totuºi unele urme pe
care tineretul va avea datoria sã le elimine în
întregime. De aceea sunt convins, comunismul
este ceva rãu.
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Mircea CARP, fost comentator ºi redactor la „Vocea Americii” ºi „Radio Europa Liberã”, s-a
nãscut în 1923 la Gherla. În România a fost militar de profesie, ofiþer de carierã, a luptat în
cel de-al II-lea rãzboi mondial, în rãsãrit ºi în apus. A fost rãnit ºi decorat. În 1946 este dat
afarã din armatã datoritã activitãþilor sale anticomuniste. În 1947 este arestat. În 1948 ia
calea exilului. În 1951 emigreazã în Statele Unite, unde devine jurnalist ºi analist politic.
Este mai întâi crainic, redactor ºi apoi ºeful Serviciului Românesc al postului de radio „Vocea
Americii”. Din 1979 pânã în 1995 este analist ºi
prezentatorul programului „Actualitatea internaþionalã„
ºi director-asistent al Departamentului românesc la „Radio Europa Liberã”. La microfon avea o voce
inconfundabilã, cu o tãieturã precisã din care se citea o
atitudine radical anticomunistã. A lucrat timp de 44 de
ani pentru Vocea Americii ºi Europa liberã, fiind cel mai
longeviv comentator al emisiunilor în limba românã
care transmiteau din afara graniþelor. Este autorul
volumului „Vocea Americii în România (1969-1978)”,
Editura Polirom, 1997. A scris articole la reviste ºi ziare,
a dat interviuri la radio ºi televiziune.
Dupã ce am discutat de câteva ori la telefon cu domnul
Carp, într-o zi m-a sunat ºi m-a invitat la domnia sa la
München unde locuieºte. Pentru mine a fost o surprizã
ºi o mare onoare. Am ajuns la ora stabilitã ºi domnul
Carp m-a primit cu toatã afecþiunea. Doamna, soþia
domnului Carp, ne-a lãsat sã discutãm în voie ºi dupã
terminarea interviului ne-a servit cu prãjituri ºi cafele.
Am stat de vorbã cu doi oameni intelectuali, respectuoºi
ºi tare de treabã. Pentru mine a fost un mare privilegiu ºi, desigur, o deosebitã plãcere sã
pot dialoga cu domnul Mircea Carp, un adevãrat profesionist al radioului.
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Adalbert GYURIS
München, Germania
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Adalbert GYURIS: Am citit cã aþi fãcut
liceul militar la Mãnãstirea Dealu. Ce amintiri
aveþi din aceastã perioadã?
Mircea CARP: Înainte, am fost la un alt
liceu militar de prestigiu „General Makarovici”
de la Iaºi. Primele douã clase de liceu le-am
absolvit la civil „Gheorghe Lazãr” din Sibiu. Pe
vremuri toate liceele, ca ºi ºcolile primare erau
deschise tuturor, erau Instituþii de Elitã în þara
noastrã. Profesorii erau de înaltã calitate ºi se
gãseau, alãturi de alte profesii particulare sau de
stat, în fruntea societãþii, se bucurau de respectul
tuturor, în primul rând al elevilor.
Aº vrea sã vã dau un exemplu care pe
mine mã urmãreºte din fragedã tinereþe. Eram
ofiþer, fãceam parte dintr-o unitate de tancuri
unde aveam camarazi ºi mai mulþi ofiþeri în
rezervã. Între alþii, un învãþãtor dintr-un sat.
I-am uitat numele. Într-o noapte pe front, stând
de vorbã dupã ce se liniºtiserã luptele, l-am
întrebat: „Domnule locotenent sunteþi rezervist,
aþi participat la campania din Rãsãrit ºi acum
sunteþi din nou pe front, în luptele pentru eliberarea Ardealului de Nord. V-aþi îndeplinit datoria cu prisosinþã. De ce nu vã duceþi acum
acasã, la familie ºi la meseria Dvs?” Camaradul
meu mi-a rãspuns: „Ani ºi ani de zile mi-am
învãþat elevii ce înseamnã Istoria þãrii noastre,
cum sã-þi faci datoria faþã de poporul din care
te-ai nãscut. Cum aº putea deci sã nu-mi fac
datoria pânã la urmã, sã le fiu un exemplu a ceea
ce i-am învãþat?”
În acelaºi fel am fost educaþi ºi la Liceul
Militar „Nicolae Filipescu” de la Mãnãstirea
Dealu ºi nu numai acolo. Era o ºcoalã în care
eram învãþaþi nu numai cum sã ne facem datoria
faþã de neam ºi rege, dar ºi cum sã fim cetãþeni
de valoare într-o societate democraticã, liberã.
Din rândul absolvenþilor de la Mãnãstirea Dealu
- dar ºi de la celelalte instituþii de învãþãmânt
liceal - s-au ridicat nu numai militari de vazã, dar
ºi arhitecþi desãvârºiþi, academicieni. Înfiinþat în
1912, Liceul de la Dealu, cum îi spuneam noi,
ºi-a închis porþile în 1948, când comuniºtii s-au
instalat ferm la putere. „Acest cuib de nãpârci
trebuie desfiinþat!” a ordonat unul din marii cãlãi ai poporului, Emil Bodnãraº.
Dupã ce am absolvit Liceul Militar în
1942, am urmat ªcoala Militarã, ºi am fost înãlþat la gradul de sublocotenent. Am fost pe frontul de est ºi pe cel de vest. Am fost rãnit ºi am
fost decorat. Apoi am fost dat afarã din Armatã
în august 1946, împreunã cu 9.000 de ofiþeri
care-ºi fãcuserã de asemenea datoria faþã de þarã,
dar care nu corespundeam obiectivelor regimului comunist. Un an mai târziu am fost arestat în
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regiunea Oaºa, în timp ce încercam sã mã alãtur
unui grup de alþi ofiþeri care doream sã punem
bazele unei unitãþi de rezistenþã contra regimului comunist.
Adalbert GYURIS: Vreþi sã ne daþi amãnunte?
Mircea CARP: Din pãcate, cel care m-a
trãdat a fost un preot, din regiunea Sebeº-Alba,
cãruia m-am confensat, dupã ce-mi oferise gãzduire pentru o noapte. Am fost dus pentru anchetã la Sibiu, apoi la Ministerul de Interne din
Bucureºti, la Prefectura Poliþiei Capitalei. În
cele din urmã am fost dus la lagãrul de la Vãcãreºti. Era în timpul procesului Maniu-Mihalache, toamna lui 1947. Am fost sever anchetat,
dar nu am fost torturat. Occidentul era cu ochii
þintã pe procesul de la Bucureºti. Din lipsã de
dovezi concrete, am fost pus în libertate, cu condiþia sã nu pãrãsesc Bucureºtiul.
A venit abdicarea forþatã a Regelui, 30
Decembrie1947. Am fost îndemnat de cãtre un
lider al rezistenþei sã încerc sã mã refugiez în
strãinãtate, spre a-mi pune serviciile la dispoziþia Generalului Rãdescu care era deja în Apus.
Am plecat la sfârºitul lui ianuarie 1948 clandestin, într-o cãlãtorie plinã de peripeþii, la sfârºitul cãreia am ajuns la Salzburg, în Austria,
unde am lucrat la Misiunea Militarã Americanã,
unde am rãmas pânã în vara lui 1952.
Adalbert GYURIS: Aþi vorbit de peripeþii? Nu vreþi sã fiþi mai explicit?
Mircea CARP: Am fugit pe la Arad, pe
lângã Curtici pânã am ajuns la Budapesta. Din
pãcate cel care trebuia sã mã ducã de aici mai
departe m-a abandonat... Am rãmas seara la
masã, în casa unei unguroaice din România,
cãsãtoritã cu un ungur din Budapesta. Nu ºtiam
ºi nu ºtiu nici acum ungureºte. Era sfârºitul lunii
ianuarie, era zãpadã, frig... Mi-a venit ideea ca
doamna sã mã ducã la casa consulului României, bãiatul acestuia îmi fusese coleg în clasele
primare. Ne-am dus, însã casa era dãrâmatã...
Ne-am reîntors la acea doamnã, care mi-a spus
cã atunci când va veni soþul dânsei sã-i spunã cã
eu sunt student din România, venit cu un grup ºi
cã dupã cinã va trebui sã plec. M-a trimis sã mã
odihnesc, dar eu eram un pachet de nervi ºi nu
ºtiam ce sã fac.
Adalbert GYURIS: Cale de întoarcere nu
era?
Mircea CARP: Nu. M-am dus atunci lângã fereastrã, afarã era întuneric ºi m-am rugat
intens lui Dumnezeu. Rugãmintea mea a fost
sã-mi dea liniºte sã gândesc. Trebuie sã vã mãrturisesc cã în câteva minute am fost perfect

la Comitetul Naþional pentru Europa Liberã, la
departamentul de presã ºi publicitate. Aici am
scos împreunã cu alþi colegi publicaþia „Cronica
româneascã„, ce apãrea lunar. Apoi mi-a venit
oferta de la „Vocea Americii” ºi am plecat la
Washington. Era în anul 1955 când am început
sã lucrez la „Vocea Americii”. La început crainic, apoi reporter ºi cu anii m-am ridicat pânã la
rangul de ºef al serviciului românesc, unul din
cele mal bune servicii din cele 37 câte avea
„Vocea Americii”.
Într-o zi, fiind în vacanþã, m-a sunat de la
departamentul de stat ºeful de la secþia românã
care mã cunoºtea ºi mi-a spus cã preºedintele
Richard Nixon pleacã în România ºi cã eu îl voi
însoþi. La început n-am vrut, mi-a fost teamã.
ªeful mi-a spus cã voi pleca cu paºaport oficial
ºi voi fi trecut pe lista celor care îl însoþesc pe
preºedintele Statelor Unite. În aceste circumstanþe mi-am revãzut þara dupã 21 de ani!
Adalbert GYURIS: Cum a fost revederea
cu þara?
Mircea CARP: Foarte emoþionantã!
Când am vãzut pãmântul românesc din avion am
avut o stare greu de explicat. La aeroportul Bãneasa, la controlul paºapoartelor, era un cãpitan.
Dupã ce s-a uitat în paºaport mi-a spus: „Cu
numele acesta nu puteþi sã spuneþi cã sunteþi
american!”. I-am rãspuns scurt: „Ba da! Îl voi
însoþi pe preºedintele Nixon”. Apoi reprezentantul ambasadei americane m-a luat în primire.
Am stat cinci zile în þarã, în tot acest timp am
avut mult de lucru însã eram bucuros cã m-am
reîntors la mine acasã, mãcar pentru scurt timp.
Pânã în 1990 am fost ACASÃ de 14 ori. Vizita
lui Brejnev, Ford, cutremurul ºi cu alte ocazii
de... lucru. Nu dupã mult timp mi s-a fãcut
propunerea sã trec la „Europa Liberã„. Aveam
experienþã ºi legãturi în acest domeniu. Era în
1979 ºi am rãmas la acest post de radio pânã în
1995, când am ieºit la pensie.
Adalbert GYURIS: Cum vedeþi România
de azi? Sunt schimbãri sau încã suntem pe
drumul modificãrilor?
Mircea CARP: Fãrã îndoialã, în aceºti 20
de ani de când au avut loc evenimentele din
Decembrie 1989 s-au produs multe schimbãri.
Unele în bine, altele nu corespund nici pe departe aºteptãrilor. Existã libertate, o libertate a
presei, a mediilor deseori însã folositã de unii în
scopuri malefice. Sunt încã unelte ale vechiului
regim care prin poziþiile pe care le ocupã ºi
acum joacã mai departe, din umbrã, cartea comunistã. Existã libertatea de miºcare nu numai
în þarã, dar ºi în strãinãtate. Fiecare sau aproape
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calm. M-am întors de la fereastrã ºi pe perete am
vãzut o hartã a Ungariei ºi alãturi cea a Austriei
cu zonele de ocupaþie aliate. Acest moment o
fost hotãrâtor. Erau zonele de ocupaþie americanã, francezã, englezã ºi rusã. Zona ruseascã
era lângã frontiera ungarã ºi se subþia în jos
lângã graniþa cu fosta Iugoslavie. Jos unde zona
era cea mai subþire, am calculat cã erau în jur de
11 kilometri. Asta însemna douã ore de mers pe
jos pânã la zona englezã.
Dupã cinã am fost cu soþul doamnei la
garã, mi-a cumpãrat bilet pânã la frontiera cu
Austria. Când am ajuns la frontierã, am coborât
ºi trebuia sã trecem spre ieºire din garã pe o uºã
unde stãteau doi jandarmi ºi un civil ce avea o
banderolã roºie pe un braþ al paltonului. În faþa
mea pe un tânãr l-au dat deoparte, ceilalþi cãlãtori au trecut cu toþii, când am ajuns eu am fost
oprit ºi pus lângã tânãr. Frontiera era la nici doi
kilometri de garã. Chiar m-am gândit cã m-am
împiedicat ca „þiganul la mal”. Am fost dus la
poliþia gãrii, civilul a vorbit ceva ungureºte,
n-am înþeles nimic ºi atunci m-a întrebat ceva în
ungureºte, i-am spus pe germanã cã nu ºtiu limba lui, el ºtia nemþeºte. I-am spus cã sunt român,
ofiþer, am fost închis ºi acum vreau sã mã refugiez în strãinãtate. Civilul s-a uitat mirat la
mine, mi-a mai pus câteva întrebãri ºi apoi m-a
întrebat câþi bani am la mine. Aveam un dolar ºi
ceva bani ungureºti. Mi-a spus sã mã duc la
restaurantul gãrii ºi sã cheltuiesc banii ungureºti. Mi-am zis cã probabil aºa-i în închisorile
din Ungaria. M-am dus la restaurant am comandat o pãlincã ºi un kolbasz (cârnat)! Starea
în care eram n-am putut sã mãnânc cârnatul ºi
am bãut douã pahare de pãlincã.
A apãrut civilul cu un tânãr jandarm ºi m-a
întrebat cum am putut sã declar cele de mai
înainte. I-am rãspuns cã oricum spuneam totul
mai târziu la cei de pe Andrássy Utca, unde era
securitatea maghiarã. Atunci civilul mi-a spus
cã vorbesc foarte bine germana ºi „Dumneata
eºti din... Iugoslavia! Noi avem voie ºi chiar
ordin ca toþi cei de origine germanã sã-i lãsãm sã
treacã în Austria”. Aºa am ajuns în lumea liberã!
Adalbert GYURIS: Cum aþi ajuns la „Vocea Americii” ºi mai târziu la „Radio Europa
Liberã”?
Mircea CARP: Am ajuns mai întâi la
Salzburg unde am lucrat pentru misiunea americanã. M-am cãsãtorit ºi apoi în 1951 am emigrat în Statele Unite. În baza unei legi, americanii primeau oameni pe care ei îi considerau
de valoare. Aºa cã am primit o vizã specialã.
M-am stabilit la New York ºi am lucrat ca ziarist
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fiecare îºi poate procura un paºaport ºi dacã are
bani, se poate duce mai ales în strãinãtate. În
majoritatea cazurilor, vacanþe în þarã, la munte
sau la mare, sunt deseori mai scumpe decât în
strãinãtate ºi de calitate inferioarã. Comerþul, în
ciuda preþurilor ridicate ºi a unor piedici puse
chiar de conducere, este în plinã dezvoltare. Cu
toate acestea, totul se dezvoltã mult mai încet
decât ar trebui. Mulþi meseriaºi buni ºi slavã
Domnului avem, preferã sã se ducã în strãinãtate, unde sunt mai bine plãtiþi. Trimit bani
acasã, îºi ajutã familiile, construiesc case, cum
este de pildã cazul în Maramureº, fãrã nici o
noimã, dãunând astfel pitorescului pur românesc. Oamenii tineri pleacã în strãinãtate ademeniþi de mirajul unui occident care trece totuºi
printr-o crizã extraordinarã. Mulþi din acei care-ºi
gãsesc în occident o sursã de venit, tineri, muncitori
calificaþi, se întorc acasã. Majoritatea însã, din pãcate, rãmân mai departe. Se destramã familii, se
înstrãineazã copii, seacã izvorul muncii calificate.
Adalbert GYURIS: Fiul dumneavoastrã,
Mihai, a ales o carierã diplomaticã la NATO,
din aceastã funcþie ajutã România? Are afinitãþi
pentru þara noastrã, fiind nãscut în S.U.A. ºi
soþia sa fiind danezã, diplomatã ºi ea?
Mircea CARP: Bãiatul meu s-a nãscut în
Statele Unite, a urmat cursurile uneia din cele
mai prestigioase universitãþi americane, Georgetown, din Washington. A lucrat la început în
cadrele Departamentului de Stat la ambasadele,
de la Berna, Berlin, a pus umãrul la înfiinþarea
Ambasadei americane din Chiºinãu, apoi a trecut la Ambasada americanã din România, mai
întâi ca reprezentant pentru Transilvania, apoi în
calitate de consilier politic, la Bucureºti. A dat
examen ºi a fost angajat la NATO, la Bruxelles.
Vorbeºte curent limbile englezã, francezã (a urmat cursuri la ªcoala de ªtiinþe Politice Supe-
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rioare din Franþa), germana (învãþatã de mama
lui, prima mea soþie, care a murit când Mihai avea
ºapte ani) ºi, bineînþeles, limba românã. A doua
mea soþie, critic de artã, Gabriela, nãscutã Dumitrescu, i-a fost ca o mamã dupã aceea.
Mihai are o vilã la Zamora, lângã Sinaia,
ºi merge în România cu toatã familia, ori de câte
ori are prilejul. În misiunea lui de la NATO,
unde este adjunctul Secþiei de dezvoltare a crizelor, a fost în Kosovo, iar acum se duce des în
Afganistan. Nu pierde nici o ocazie sã ia legãtura ºi cu militarii români staþionaþi în regiune. Sã precizãm însã, cã misiunea lui ca ºi a
tuturor angajaþilor la NATO este de a pune în
aplicare în birou sau pe teren dispoziþiunile pregãtite ºi transmise de forurile conducãtoare ale
alianþei, dispoziþiuni puse la punct în baza instrucþiunilor date de miniºtri de externe ai celor
16 þãri membre ale forului suprem de conducere.
Aºadar, n-are nici rolul ºi nici latitudinea de a face
ceva special pentru România... dupã cum m-aþi
întrebat Dvs. Dar prin atitudinea ºi angajamentul
sãu în cadrul alianþei nord-atlantice, Mihai se
poate afirma ºi în felul acesta, când e cazul, poate
sã atragã atenþia ºi cã este de origine românã.
Adalbert GYURIS: Ce aþi transmite românilor de acasã ºi celor ca noi aflaþi mai
departe de þarã?
Mircea CARP: Salutul cu care-mi luam
rãmas bun de la ascultãtorii mei atât la „Vocea
Americii” cât ºi mai târziu la „Europa Liberã”:
„Sã auzim numai de bine!„
Adalbert GYURIS: Stimate domnule
Carp aþi încheiat cu îndemnul fãcut ca ºi la radio. Doamne dã sã fie aºa! Mulþumesc pentru
primirea cãlduroasã ºi pentru interviul acordat.
Sã aveþi parte de sãnãtate, liniºte ºi împliniri! A
fost o mare bucurie discuþia cu domnia voastrã.
Mulþumesc pentru tot!
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Parohia Ortodoxã Românã
„Sfinþii Constantin ºi Elena” din Edmonton,
provincia Alberta

Caiet omagial „Mihai Eminescu”
ªt. Aug. Doinaº spunea cã „Eminescu
[…] a fost ºi rãmâne cea mai copleºitoare mãrturie despre forma inegalabilã pe care o poate
atinge geniul creator românesc, atunci când se
alimenteazã din adâncimile fertile ºi insondabile
ale unui fond autentic”. Mihai Eminescu reprezintã culmea strãlucitoare a literaturii române, gloria neasemuitã a poeziei româneºti de-a
lungul timpului. El este poetul nostru naþional,

exprimând ºi întruchipând în opera sa generalã,
într-o sintezã de mare profunzime, trãsãturile
specifice ale poporului român.
Mihai Eminescu este în literatura românã
„poetul nepereche a cãrui operã învinge timpul”, dupã cum afirmã George Cãlinescu, ºi care
exprimã cel mai bine ºi cel mai complet spiritualitatea româneascã. Eminescu reprezintã o
valoare ºi pe plan internaþional, el îmbogãþind
trãsãturile romantismului prin elemente noi ale
creaþiei lui.
Aceste repere au stat la baza deciziei de
realizare a unui complex monumental „Mihai
Eminescu” de cãtre comunitatea româneascã
din jurul Bisericii „Sf. Constantin ºi Elena”, din
oraºul Edmonton - provincia Alberta, Canada în
curtea interioarã a instituþiei menþionate ºi editarea sub îndrumarea ºi coordonarea unui inimos grup de iniþiativã format din pr. George
Bazgan, Prof. Constantin Clisu ºi dr. Ion J. Slanina a Caietului Omagial – Mihai Eminescu.
Trãsãtura care a stimulat dorinþa de a face
cunoscutã tuturor opera marelui poet, care a
susþinut ideea împãrtãºirii acestei opere de cãtre
românii din Canada cu locuitorii þãrii de adopþie,
idee concretizatã prin apariþia caietului omagial,
este universalitatea operei eminesciene, actualitatea mereu reînnoitã a acesteia precum ºi
voinþa de a valoriza spiritualitatea ºi geniul specific naþional într-un spaþiu atât de îndepãrtat ºi
diferit decât cel de origine.
Sugestive sunt în acest sens titlurile articolelor care compun baza caietului omagial eminescian: Eminescu ºi modelul cultural românesc de Theodor Codreanu, Eminescu - mândria românilor de pretutindeni, autor pr. George
Bazgan, Eminescu - poetul meu de suflet, dr. Ion
J. Slanina, titluri care evidenþiazã modul în care
autorii se raporteazã la inegalabila operã eminescianã.
Tot din filele acestui Caiet omagial aflãm
ºi despre personalitatea artistului ºi profesorului
Alupoaiei, autor al bustului lui Eminescu „un
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olul parohiilor din comunitãþile de
români din diaspora este acela de
catalizator în procesul de constituire a acestor comunitãþi româneºti ca entitãþi distincte ºi reprezentative pentru membrii lor, se
îngrijesc spiritual de cei care cautã îndrumare
întru Hristos ºi le trec pragul, dar, din ce în ce
mai pregnant, încearcã sã aibã în vedere ºi problemele laice ale membrilor comunitãþii. Acest
ultim deziderat este concretizat de cele mai multe ori prin deschiderea de centre de consiliere,
prin formarea de asociaþii culturale, cât ºi prin
editarea de publicaþii care sã promoveze valorile
ºi cultura care ne definesc ca neam.
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unicat, în care artistul a demonstrat mãsura talentului ºi originalitãþii sale, prin aceastã nouã
creaþie subliniind geniul marelui poet” dupã
cum menþioneazã Constantin Clisu.
Traducerea unor articole despre Eminescu
în limba englezã îi dã o valoare ºi o conotaþie ºi
mai mare deoarece îl face accesibil nu doar
comunitãþii româneºti ci ºi celorlalte etnii care
convieþuiesc într-o þarã multiculturalã.
Chiar ºi pe coperta caietului omagial este
surprinsã conceptualizarea identitãþii române
prin aºezarea lui Eminescu pe frunza de arþar,
simbolul Canadei ºi simbolul românesc – definirea identitãþii române în perimetrul canadian.
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arheolog, publicist ºi istoric de a cãrui nume se
leagã Fundaþia Cultural ªtiinþificã „Constantin
Matasã” ºi Editura „Constantin Matasã” din Piatra-Neamþ prin articolul semnat de Pr. Dumitru
Ailincãi, protopop - Piatra Neamþ ºi Mihail Apãvãloae, cercetãtor ºtiinþific - Piatra Neamþ, iar
despre Memorialistul „Junimii”, George Panu,
figurã controversatã, dar deloc anodinã ºi anonimã a miºcãrii româneºti din secolul al XIX-lea,
aflãm de la Daniel Dragomirescu.
Gândurilor ºi sufletelor cititorilor din diaspora (revista este distribuitã în Australia, Canada,
Franþa, România, Suedia, Elveþia ºi SUA) li se
adreseazã rubrica Paginile de poezie, care conþine opere ale poeþilor contemporani Adrian
Cuvântul Adevãrului
Pãunescu, Simion Bogdãnescu, Mariana Rogoz
Pe aceastã coordonatã de promovare a spi- Stratulat, Virgil Nistru Þigãnuº, Vasile Fetescu.
ritualitãþii ortodoxe ºi culturii româneºti, dar ºi
de pãstrare vie a sentimentului naþional se înscrie ºi revista bilingvã româno – englezã Cuvântul Adevãrului editatã de Parohia Ortodoxã
Românã „Sfinþii Constantin ºi Elena” din Edmonton, Alberta (Canada) din a cãrui colegiu de redacþie fac parte V. Rev. Fr. George Bazgan, prof.
Constantin Clisu, Ruby Swekla ºi Darline Shelemey. Conþinutul publicaþiei îmbinã într-o manierã caleidoscopicã aspecte religioase, literare cât ºi
subiecte din viaþa de zi cu zi, reuºind sã fie atractivã
pentru un segment foarte variat de cititori.
Paginile numãrului pe care l-am primit la
redacþie au ca parte tematicã Sfânta Sãrbãtoare a
Crãciunului ºi prezintã într-o manierã naþionalã
semnificaþia naºterii lui Hristos, obiceiuri ºi tradiþii cu ocazia acestei sãrbãtori, redând simplitatea, lumina, frumuseþea specificã a spiriO nouã rubricã, ce se doreºte a fi cu catualitãþii neamului nostru românesc. De asemenea,
revista cuprinde articole tematice, religioase racter de continuitate în revistã, este Din lirica
dintre care amintim Zilele creaþiei (III) sau universalã, îngrijitã ºi coordonatã de profesoara
de limbã englezã Gabriela - Geanina Laslãu din
Adam, Where are you?
În paginile acestei reviste, de sub condeiul Bacãu ºi care îºi propune sã prezinte cititorilor
profesorului Constantin Clisu ies la ivealã in- mari poeþi din lirica universalã. În numãrul de faþã
formaþii de actualitate despre scriitoarea de ex- este zugrãvit poetul american Theodore Roethke,
cepþie Livia Nemþeanu Chiriacescu, în prezent deþinãtor al premiului Pulitzer în anul 1954.
La sfârºitul revistei sunt publicate articole
stabilitã la Montreal, care ºi-a lansat, în vara lui
2010, trei cãrþi: De dragoste ºi de moarte, Ma- care conþin informaþii despre diferite curiozitãþi ºi
nuscrisul din tren ºi Crucea Cavalerilor de fenomene, precum ºi anunþarea unui eveniment,
Malta. Este reliefatã pe larg personalitatea lui un vis devenit realitate, dezvelirea bustului LuceaConstantin Matasã, preot stavrofor, protopop, fãrului poeziei româneºti, Mihai Eminescu.
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Lucian Bute,
ambasador al României la Montreal
graniþelor þãrii pot fi adevãraþi ambasadori ai
României, fiecare în domeniul lui ºi dupã puteri.
Lucian Bute nu pierde nicio ocazie sã-ºi
exprime mândria de a fi român ºi ataºamentul
sãu la credinþa creºtin-ortodoxã. Pentru cã, aºa
cum spune ºi înþelepciunea popularã, „Copacul
cu rãdãcini adânci nu se teme de furtuni” ºi „La
o mânã de învãþãturã se cere un car de purtare
bunã”.
A 28-a victorie consecutivã a pugilistului
Lucian Bute a constituit un eveniment mult
aºteptat de cãtre toþi românii care s-au solidarizat în cuget ºi simþiri. De la mic la mare,
oriunde ne-am afla, îl apreciem ca pe un model
de reuºitã ºi de simþ al mãsurii. Îi mulþumim
Românului Lucian Bute pentru dãruire ºi determinare. Ne-a readus în suflet sentimentul
mândriei de a fi român!
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România a fost din nou în atenþie, într-o
luminã deosebit de favorabilã, ºi asta datoritã
victoriei obþinute de Lucian Bute, care pãstreazã
titlul de campion mondial IBF la categoria super
mijlocie. Toatã suflarea româneascã din Montreal ºi din toatã lumea a vibrat la unison, cu
fiecare rundã prin care sportivul român se apropia de victorie. În seara de 19 martie 2011,
începând cu ora 5:35 (ora Montreal-ului) ºi pânã
la 12:15, inimile românilor au bãtut mai puternic
privind performanþa compatriotului lor, care a
demonstrat cã boxul poate fi o artã a abilitãþii
fizice ºi intelectuale.
Elevii ºi profesorii de la Junimea Românã
din Montreal - ªcoalã pentru minte, inimã ºi
culturã au organizat o zi specialã de susþinere a
îndrãgitului campion mondial, toatã energia ºi
gândurile copiilor s-au îndreptat cãtre el. Bianca
Lavric, profesionist în tehnici video 3D ºi Andrei Dragomirescu, profesor de englezã, au realizat un reportaj care surprinde entuziasmul micilor români. Aceºtia îl poartã pe Lucian în suflet
ca pe un veritabil erou al copilãriei lor moderne.
Montajul video poate fi vizionat la adresa: http://
www.youtube.com/watch?v=2kD4TWkcAXw.
Lucian Bute ne-a dovedit cã bunul-simþ ºi
cumpãtarea mai existã la români, atât în vorbã,
cât ºi în faptã. În declaraþiile sale, ºi-a considerat
adversarul atât de motivat, încât este capabil sã
producã o surprizã. Acest fapt îl obligã sã continue un antrenament intens, care sã îl
pregãteascã atât fizic cât ºi mental. ªi-a fãcut
bine temele, cum se spune pe la noi în termeni
ºcolãreºti; iar acest lucru l-a fãcut sã fie deosebit
de încrezãtor în ring. Deºi practicã un sport dur,
Lucian Bute ne-a învãþat lecþia eleganþei ºi a
mãsurii în tot ceea ce facem, a seriozitãþii ºi a
muncii consecvente. Copilul din Pechea, judeþul
Galaþi din România a ajuns campion mondial
clãdindu-ºi propriul podium în suflet, un podium al valorilor sufleteºti ºi al abnegaþiei. Ne-a
demonstrat cã românii care trãiesc în afara
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Dragostea nu recunoaºte depãrtãrile
- o carte-document despre marele actor român
Gheorghe Dinicã, scrisã în Canada
Ioana DRAGOTÃ

FAMILIA ROMÂNÃ
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L

uni, 30 mai 2011, la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” a avut loc o
lansare-eveniment: doamna Mia
Pãdurean, prietenã ºi colaboratoare a revistei
noastre, scriitoare de origine românã din Canada, ºi-a lansat cartea Nestemate (Napoca Star,
Cluj, 2010), care completeazã ºi încheie
biografia Gheorghe Dinicã - Un actor pentru
eternitate (Editura Limes, Cluj, 2008).
Pentru noi a fost o zi de sãrbãtoare. În
primul rând, am avut bucuria sã le cunoaºtem
personal pe admirabilele surori Mia ºi Dorina
Pãdurean, adicã o jumãtate din grupul folcloric
„Româncuþele” din Ottawa, pe care am avut
plãcerea sã-l prezentãm deja în paginile revistei.
ªi apoi am celebrat împreunã viaþa ºi cariera de
excepþie a unuia dintre cei mai iubiþi actori români ai tuturor timpurilor: Gheorghe Dinicã.
Membrã a Uniunii Scriitorilor din România ºi a Academiei Româno-Americane de Arte
ºi ªtiinþe, doamna Mia Pãdurean ºi-a manifestat
energiile creatoare în diverse genuri literare ºi
registre tematice, de la literatura pentru copii, la
teatru, roman poliþist ºi lucrãri biografice ºi are
la activ zece cãrþi publicate, printre care: Amar
ºi nãdejde, De ce am fugit de acasã, Florile nu
mor niciodatã, Spini ºi aureolã la care se adaugã
acest diptic: Gheorghe Dinicã - Un actor pentru
eternitate ºi Nestemate.

Povestea scrierii acestor cãrþi este, în sine,
deosebitã. ªi mi se pare un lucru vrednic de
mirare cum pentru omagierea lui Gheorghe Dinicã s-a ridicat o voce scriitoriceascã tocmai de
peste ocean. Imbold i-au fost doamnei Mia Pãdurean dragostea ºi admiraþia. Astfel încât, fãrã
sã-l cunoascã, i-a scris, fãcându-i oferta de a-i
reconstitui biografia. Au urmat zile de neliniºte
ºi îndoieli pânã când, în preajma Anului Nou, a
primit telefonul mult aºteptat: însuºi Gheorghe
Dinicã, „cu vocea lui inconfundabilã”, i-a spus
cã este de acord. Au urmat numeroase convorbiri telefonice, dar ºi faþã în faþã, pentru cã
documentarea a presupus o miºcare de du-te
vino Canada-România. Rezultatul a fost o carte
pe care orice actor ar fi fericit sã o
prilejuiascã, o carte frumoasã, scrisã
cu dragoste ºi simplitate, o carte care
„se citeºte cu sufletul la gurã”, un roman-confesiune deosebit de interesant
pentru cã ºi viaþa lui Gheorghe Dinicã
a fost una cu totul ºi cu totul deosebitã.
Un gest minunat ºi rar, plin de nobleþe,
pentru cã, de cele mai multe ori, din
pãcate, biografiile se scriu când protagoniºtii ºi-au încheiat deja ºi opera, ºi
viaþa.
Iar lucrurile nu s-au oprit aici.
Lansarea acestei prime cãrþi s-a transPaul Antoniu, Mia Pãdurean, Ioana Dragotã, Vasile Leschian format într-un marº triumfal: Bucu-

înger ºi a avut cronicarul sensibil care sã consemneze toate acestea în „cea mai frumoasã carte
dedicatã vreodatã unui actor român” – acestea
din urmã fiind aprecierile unui cunoscãtor domnul Paul Antoniu, cunoscut ºi iubit actor
bãimãrean care, împreunã cu profesorul Vasile
Leschian au prezentat lucrarea în faþa unui public
atent ºi emoþionat.
Au fost momente emoþionante în care s-a
vorbit despre actor ºi arta lui, în care am aflat cã
doamna Mia Pãdurean ºi domnul Paul Antoniu
s-au reîntâlnit dupã mai bine de 40 de ani, colegi
fiind la ªcoala de artã dramaticã din Cluj, în care
s-a vorbit despre faptul cã, indiferent de piedicile
de orice fel, adevãrata valoare poate gãsi cãile sã
iasã la luminã. În toate, ca un leit-motiv, dorul de
þarã a fost mereu prezent, închis în mirosul inconfundabil al ierbii de acasã.
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reºti, Cluj Napoca, Arad, Alba
Iulia, Piteºti ºi alte localitãþi din
þarã i-au primit pe autoare ºi
protagonist cu braþele deschise,
demonstrând cã, prin rolurile
sale, Gheorghe Dinicã a cucerit
iremediabil inimile publicului
de toate vârstele. Consemnãrile
emoþionante ale acestor lansãri,
împreunã cu interviurile luate
participanþilor - oameni de culturã, dar ºi simpli admiratori au început sã configureze treptat substanþa celei de-a doua
cãrþi. A urmat o nouã perioadã
de documentare ºi zeci de interviuri telefonice
cu personalitãþi marcante ale artei teatrale ºi
cinematografice româneºti. A rezultat un al
doilea volum, tot un portret al lui Gheorghe
Dinicã, dar vãzut prin ochii celor care l-au cunoscut ºi admirat. Deºi alcãtuit din materiale
disparate, volumul Nestemate este compus cu
deosebitã inteligenþã dramaticã ºi foarte unitar.
Încet-încet, din martorii unui triumf, devenim
martorii sfârºitului marelui actor, care s-a stins
în anul 2009. Aflãm de lupta sa, de povestea
admirabilã de dragoste, o dragoste de amurg,
care l-a legat pânã în ultima clipã de soþia sa, de
durerea ºi golul pe care le-a lãsat în urmã.
Gheorghe Dinicã s-a nãscut într-o zi de
Crãciun ºi moaºa a spus cã va fi un om norocos.
De trei ori norocos, putem spune: înzestrat cu un
talent imens, a iubit ºi a fost iubit de un adevãrat
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IULIE
1 iul. – 130 ani de la apariþia, la Iaºi, a revistei
„Contemporanul”, sub conducerea lui
Ioan Nãdejde (01.07.1881);
2 iul. – 110 ani de la moartea lui Theodor
ªerbãnescu, poet ºi traducãtor (1836 –
02.07.1901);
3 iul. – 20 ani de la moartea lui Sigismund
Toduþã, compozitor (1908 – 03.07.1991);
5 iul. – 30 ani de la moartea lui Dragoº Vitencu,
poet, publicist (1909 – 05.07.1981);
7 iul. – 125 ani de la naºterea lui Ion
Hartulary-Darclée, compozitor, dirijor
(07.07.1886 – 1969);
10 iul. – 40 ani de la moartea Olgãi Sturdza,
sculptoriþã (1884 – 10.07.1971);
12 iul. – 25 ani de la moartea lui George
Calboreanu, actor (1896 – 12.07.1986);
13 iul. – 110 ani de la naºterea lui Nicolae
Secãreanu, bariton (13.07.1901 – 1992);
13 iul. – 125 ani de la naºterea Mariei Ventura,
actriþã (13.07.1886 – 1954);
15 iul. – 50 ani de la moartea lui Nicolae
Constantinescu, istoric (1885 –
15.07.1961);
15 iul. – 130 ani de la naºterea lui Ilie Minea,
istoric (15.07.1881 – 1943);
16 iul. – 10 ani de la moartea lui Victorin
Ursache, arhiepiscop ortodox al
românilor din SUA ºi Canada (1912 –
16.07.2001);
17 iul. – 575 ani de la prima menþiune documentarã a oraºului Chiºinãu (17.07.1436)
17 iul. – 30 ani de la moartea Mariettei Sadova,
actriþã ºi regizoare (1897 – 17.07.1981);
19 iul. – 80 ani de la moartea lui Nicolae
Paulescu, medic ºi fiziolog,
descoperitorul insulinei (1869 –
19.07.1931);

19 iul. – 20 ani de la moartea lui Gheorghe
Vrabie, folclorist (1908 – 19.07.1991);
20 iul. – 190 ani de la naºterea lui Alexandru
Zanne, scriitor ºi inginer, director al
Arhivelor Statului (20.07.1821 – 1880);
21 iul. – 190 ani de la naºterea lui Vasile
Alecsandri, scriitor ºi om politic
(21.07.1821 – 1890);
21 iul. – 25 ani de la moartea lui Ion Caraion,
poet (1923 – 21.07.1986);
22 iul. – 100 ani de la naºterea lui George Ivaºcu,
critic, istoric literar ºi publicist
(22.07.1911 – 1988);
22 iul. – 90 ani de la naºterea lui Paul Mihnea,
poet, traducãtor (22.07.1921 – 1994);
23 iul. – 160 ani de la moartea lui Constantin
Daniel Rosenthal, pictor (1820 –
23.07.1851);
24 iul. – 125 ani de la naºterea lui Miºu Fotino,
actor (24.07.1886 – 1970);
26 iul. – 40 ani de la moartea lui Theofil
Sauciuc-Sãveanu, istoric al antichitãþii,
om politic (1884 – 26.07.1971);
27 iul. – 90 ani de la naºterea lui Eugeniu
Coºeriu, lingvist (27.07.1921 – 2002);
29 iul. – Ziua Imnului Naþional al României,
„Deºteaptã-te, române!”, versuri de
Andrei Mureºanu, muzica de Anton
Pann;
31 iul. – 90 ani de la naºterea Emiliei Dumitrescu,
pictoriþã (31.07.1921 – 2005);
31 iul. - 80 ani de la moartea lui Aurel Cosma, om
politic, artizan al unirii Banatului cu
România (1867 – 31.07.1931);
31 iul. – 25 ani de la moartea lui Iustin Moisescu,
patriarh al BOR (1910 – 31.07.1986);

AUGUST
1 aug. – 130 ani de la apariþia, la Cernãuþi, a
publicaþiei „Aurora românã”, organ al
Societãþii pentru cultura ºi literatura
românã din Bucovina (01.08.1881);

1 aug. – 110 ani de la apariþia lucrãrii „Histoire
de la Langue Roumaine” de Ovid
Densusianu, primul tratat consacrat
istoriei limbii române (01.08.1901);

1 aug. – 125 ani de la naºterea lui ªtefan Holban,
om politic, deputat în Sfatul Þãrii
(01.08.1886 - 1961
2 aug. – 120 ani de la naºterea lui Mihail Jora,
compozitor (02.08.1891 – 1971);
2 aug. – 180 ani de la naºterea lui Gheorghe T.
Burada, compozitor, dirijor ºi violonist
(02.08.1831 – 1870);
3 aug. – 50 ani de la moartea lui George Breazul,
etnomuzicolog (1887 – 03.08.1961);
4 aug. – 80 ani de la naºterea lui Nicolae
Ciobanu, critic ºi istoric literar
(04.08.1931 – 1987);
6 aug. – 90 ani de la naºterea lui Ovid S.
Crohmãlniceanu, critic ºi istoric literar
(06.08.1921 – 2000);
6 aug. – 80 ani de la naºterea Rodicãi Lazãr,
pictoriþã (06.08.1931 – 2009);
7 aug. – 100 ani de la moartea lui Badea Cârþan
[Gheorghe Cârþan], militant activ pentru
independenþa românilor din Transilvania
(1849 - 07.08.1911);
9 aug. – 20 ani de la moartea Cellei Delavrancea,
pianistã ºi scriitoare (1887 – 09.08.1991);
10 aug – 90 ani de la naºterea lui Ion Negoiþescu,
critic literar, eminescolog
(10.08.1921-1993);
11 aug. – 50 ani de la moartea lui Ion Barbu,
matematician ºi poet (1895 –
11.08.1961);
12 aug. – 80 ani de la naºterea lui Ion Minoiu,
pictor (12.18.1931);
15 aug. – 130 ani de la moartea lui Alexandru G.
Golescu, om politic, participant activ la
Revoluþia de la 1848 din Þara
Româneascã (1819 – 15.08.1881);

15 aug. – 140 ani de la inaugurarea cãii ferate
Chiºinãu-Tiraspol (15.08.1871);
16 aug. – 120 ani de la naºterea lui Scarlat
Lambrino, istoric al antichitãþii
(06.08.1891 – 1964);
16 aug. – 80 ani de la naºterea Ilenei Berlogea,
istoric literar ºi teatrolog (16.08.1931 –
2002);
18 aug. – 100 ani de la naºterea Titinei Cãlugãru,
pictoriþã (18.08.1911 – 1973);
18 aug. – 80 ani de la naºterea lui Paul Anghel,
scriitor (18.08.1931 – 1995);
19 aug. – 410 ani de la asasinarea lui Mihai
Viteazul, pe Câmpia Turzii, din ordinul
generalului Basta (1558 – 19.08.1601);
19 aug. – 130 ani de la naºterea lui George
Enescu, compozitor, violonist ºi dirijor
(19.08.1881 – 1955);
21 aug. – 20 ani de la moartea lui Eugen
Jebeleanu, poet (1911 – 21.08.1991);
23 aug. – 25 ani de la moartea lui Ion Clopoþel,
om politic, publicist, sociograf ºi
memorialist (1892 – 23.08.1986);
23 aug. – 20 ani de la moartea Rodicãi Pavelescu,
pictoriþã (1910 – 23.08.1991);
26 aug. – 125 ani de la naºterea lui Alexandru D.
Rãdulescu, medic, scriitor (26.08.1886 –
1979);
27 aug. – 20 ani de la Declaraþia de Independenþã a
Republicii Moldova faþã de URSS
(27.08.1991);
29 aug. – 130 ani de la naºterea lui Nicolae
Dunãreanu, prozator (29.08.1881 –
1973);
30 aug. - 110 ani de la naºterea lui Dimitrie
ªtiubei, pictor (30.08.1901 – 1985);

SEPTEMBRIE
1 sept. – 130 ani de la naºterea lui Gheorghe
Mare, membru în Sfatul Þãrii
(01.09.1881 – 1962);
2 sept. – 150 ani de la naºterea lui Mircea
Demetriade, poet ºi dramaturg
(02.09.1861 – 1914);
3 sept. – 40 ani de la moartea lui Alexandru
Borza, botanist, fondatorul Grãdinii
Botanice din Cluj (1887 – 03.09.1971);
4 sept. – 120 ani de la naºterea lui Constantin
Loghin, istoric literar (04.09.1891 – 1961);
5 sept. – 90 ani de la naºterea lui Adrian Marino, estetician, istoric literar
(05.09.1921 – 2005);
6 sept. – 100 ani de la naºterea lui Octav
Costãchel, medic oncolog, primul director al Institutului Oncologic din
Bucureºti (06.09.1911 – 1987);
7 sept. – 100 ani de la naºterea lui Alexandru

Bistriþeanu, scriitor, folclorist
(07.09.1911 – 1976);
8 sept. – 110 ani de la naºterea lui Marin Iorda,
regizor, scenarist, actor, scriitor, pictor ºi
grafician (08.09.1901 – 1972);
8 sept. – 100 ani de la naºterea Miei Braia,
cântãreaþã de romanþe
(08.09.1911 – 1999);
9 sept. – 80 ani de la moartea Matildei
Cugler-Poni, poetã (1851 – 09.09.1931);
9 sept. – 150 ani de la naºterea Agathei
Bârsescu, actriþã (09.09.1861 – 1939);
9 sept. – 175 ani de la naºterea lui Iancu Lupul,
poet ºi om politic, luptãtor pentru
drepturile românilor (09.09.1836 –
1922);
10 sept. – 60 ani de la moartea lui Lucian Costin,
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poet, istoric ºi critic literar, traducãtor,
publicist (1887 – 10.09.1951);
11 sept. – 100 ani de la naºterea lui Aurel
Chirescu, poet (11.09.1911 – 1996);
11 sept. – 40 ani de la moartea lui Nicolae
Bãnescu, istoric (1878 – 11.09.1971);
13 sept. – 110 ani de la naºterea lui Nicolae
Nestorescu, medic microbiolog ºi
imunolog; a înfiinþat primul centru de
transfuzie ºi sânge conservat din
România (13.09.1901 – 1969);
13 sept. – 100 ani de la naºterea lui Aurel Leon,
jurnalist ºi prozator
(13.09.1911 – 1996);
15 sept. – 110 ani de la naºterea lui Elie Carafoli,
om de ºtiinþã, fondator al ºcolii
româneºti de aerodinamicã (15.09.1901
– 1983);
15 sept. – 100 ani de la naºterea lui Emil Botta,
actor ºi poet (15.09.1911 – 1977);
15 sept. – 90 ani de la naºterea lui Petru
Bãnãrescu, zoolog, biogeograf
(15.09.1921 – 2009);
15 sept. – 490 ani de la moartea lui Neagoe
Basarab, domn al Þãrii Româneºti,
autor al operei „Învãþãturile lui Neagoe
Basarab cãtre fiul sãu Teodosie”,
canonizat (1482 – 15.09.1521);
15 sept. – 80 ani de la naºterea lui Sever Frenþiu,
pictor (15.09.1931 – 1997);
17 sept. – 130 ani de la naºterea lui George
Bacovia, poet (17.09.1881 – 1957);
17 sept. – 90 ani de la naºterea lui Spiru Chintilã,
pictor (17.09.1921 – 1985);
18 sept. – 180 ani de la moartea lui Vasile
Cârlova, poet (1809 – 18.09.1831);
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18 sept. – 100 ani de la realizarea primului film artistic românesc, „Amor fatal”, cu Lucia
Sturdza ºi Tony Bulandra, realizat de
Grigore Brezeanu (18.09.1911);
19 sept. – 50 ani de la moartea Luciei
Sturdza-Bulandra, actriþã (1873 19.09.1961);
21 sept. - 50 ani de la moartea Claudiei
Millian-Minulescu, poetã (1887 –
21.09.1961);
21 sept. – 100 ani de la naºterea lui Alexandru
Jar, prozator (21.09.1911 – 1988);
22 sept. – 180 ani de la naºterea lui Grigore
Cobãlcescu, geolog ºi paleontolog,
fondator al ºcolii româneºti de geologie
(22.09.1831 – 1892);
23 sept. – 625 ani de la începutul domniei lui
Mircea cel Bãtrân în Þara Româneascã
(23.09.1386);
25 sept. – 130 ani de la naºterea lui Panait Cerna,
poet (25.09.1881 – 1913);
27 sept. – 550 ani de la prima atestare documentarã
a „cãii Giurgiului”, important drum
comercial care lega oraºul Giurgiu de
Transilvania (27.09.1461);
28 sept. – 60 ani de la moartea lui Petre P.
Negulescu, filosof, om politic
(1872 – 28.09.1951);
29 sept. – 90 ani de la moartea lui Petru
Grãdiºteanu, publicist, om politic
(1839 – 29.09.1921);
29 sept. – 10 ani de la moartea lui Gellu Naum,
poet (1915 – 29.09.2001);
30 sept. – 80 ani de la naºterea lui Dem
Rãdulescu, actor (30.09.1931 – 2000).
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Revista presei: mass-media despre români
martie-iunie
Selecþie de Laviniu ARDELEAN

Un român deþine o minã de diamante în
Sierra Leone, din vestul Africii, potrivit reprezentanþilor companiei Alro Slatina, care deþin
mai multe mine de bauxitã în aceeaºi þarã.
„Existã o minã de diamante în Sierra Leone
deþinutã de un român. Nu ºtiu cine este proprietarul, mi-au spus ºi mie colegii de acolo care
au aflat de la localnicii din zonã. Mina de diamante este situatã la 30 km de noi, dar accesul
este foarte greu pentru cã trebuie sã treci printr-o
zonã muntoasã ºi prin junglã“, a spus Gheorghe
Dobra, directorul general al Alro Slatina, citat
de Ziarul Financiar. În ciuda faptului cã deþine
importante resurse, cum ar fi diamante, oxid de
titan ºi bauxitã, Sierra Leone este pe locul opt în
rândul celor mai sãrace þãri din lume ºi pe locul
12 de la coadã în topul dezvoltãrii umane, ce se
bazeazã pe speranþa de viaþã, venituri pe cap de
locuitori ºi educaþie.
Episcopul românilor ortodocºi
din Europa de Nord în sprijinul
pensionarilor din Stockholm
Agenþia de ºtiri Basilica, 12 martie 2011,
www.basilica.ro

Preasfinþitul Macarie, Episcopul românilor ortodocºi din Europa de Nord, s-a întâlnit joi,
10 martie, cu pensionarii români din Stockholm.
Întâlnirea a fost organizatã de Asociaþia seniorilor români din Suedia. Preasfinþia Sa le-a vorbit pensionarilor, dupã cum ne informeazã
Ziarul Lumina, despre Sfinþii 40 de Mucenici,
ca modele de rãbdare în suferinþã. „Exemplul
martirilor de înfrânare ºi jertfã ne îndeamnã sã le
urmãm în aceastã perioadã a Postului Mare, sã le
cerem sprijinul ca prin rugãciunile lor sã sãvârºim cu pace nevoinþa postului, sã ne închinãm Patimilor Mântuitorului ºi sã ne bucurãm
întru biruinþa Învierii Domnului nostru”, a spus
PS Macarie.

Agenþia de ºtiri Basilica, 14 martie 2011,
www.basilica.ro

Bilanþul cutremurului ºi a valului seismic
provocate vineri în Japonia a ajuns la peste
3.500 de morþi, dupã ce astãzi, 14 martie, aproximativ 2.000 de trupuri neînsufleþite au fost
descoperite în douã zone de coastã ale prefecturii Miyagi. Situaþia rãmâne una tensionatã ºi
ca urmare a alertei nucleare de la centrala nuclearã Fukushima 1, precum ºi a numãrului crescut de replici ale cutremurului. Contactat de
reporterii TRINITAS TV, pãrintele Alexandru
Nicodim de la Parohia Ortodoxã Românã din
Tokyo a declarat cã o parte dintre români intenþioneazã, cel puþin pânã trece pericolul, sã plece
din Japonia. Ieri, pãrintele a oficiat, dupã Sfânta
Liturghie, o slujbã de pomenire pentru victimele
dezastrului. „Comunitatea româneascã din Tokyo ne-am întâlnit în cadrul slujbei de duminicã,
când am sãvârºit ºi slujba parastasului pentru cei
care au trecut la cele veºnice. Ceea ce ne marcheazã viaþa în aceste momente sunt problemele
cauzate de cãtre centrala nuclearã de la Fukushima care, dupã pãrerea specialiºtilor, nu mai
are posibilitatea de a mai rãci nucleul ºi se pare
cã sunt scurgeri de radiaþii care afecteazã zonele
din jurul centralei”.
Un fizician român în Islanda /
Carmen Constantin
Adevãrul, 19 martie 2011,
www.adevarul.es

Gabriel Vasile este doctor în fizicã experimentalã, cercetãtor la Universitatea din
Reykjavik. Fizicianul român spune cã a ajuns pe
insula vulcanicã „din noroc" ºi cã a rãmas acolo
pentru cã islandezii sunt oameni foarte drãguþi.
„Am devenit insular de adopþie «din noroc» ºi la
recomandarea unui prieten care lucra la Institutul de Fizicã ºi Tehnologia Materialelor
(IFTM) din Mãgurele. Profesorul Vixar Gudmundsson, colaborator al profesorului român
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Adevãrul, 8 martie 2011, www.adevarul.es

Românii din Tokyo, uniþi în rugãciune
pentru victimele cutremurului
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Un român deþine o minã de diamante
în Sierra Leone /
Aura Costache
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Andrei Manolescu, avea nevoie de student la
Master, un curs pe fizicã teoreticã. Eu absolvisem Facultatea de Fizicã a Universitãþii Bucureºti, la secþia de Fizicã Tehnologicã, 5 ani.
Dupã ce mi-am dat acordul de principiu, a
început întregul proces de obþinere a permisului
de ºedere, a permisului de muncã pentru studenþi, înregistrarea la universitate, viza de ºedere... Un proces de câteva luni, mai ales cã la
vremea aceea strãinii pãtrundeau destul de greu
în Islanda". Amintirile lui Gabriel Vasile, actual
profesor la University of Iceland, sunt vechi de
peste 10 ani.
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drid printr-un comunicat de presã. Cu aceastã
ocazie, se vor organiza douã evenimente, marþi,
29 martie ºi miercuri, 30 martie, de la ora 19.30,
la Círculo de Lectores din Madrid (C / O’Donnell, 10), unde vor fi prezenþi oameni de culturã de excepþie, care vor vorbi despre opera ºi
personalitatea lui Emil Cioran, precum ºi despre
legãturile sale cu lumea hispanicã.
Reuniune pentru români în Bangkok
Romanian Global News, 23 martie 2011,
www.rgnpress.ro

La iniþiativa câtorva români generoºi din
Bangkok, întreaga comunitate de români din
Limba românã readusã în spaþiul
Thailanda este invitatã sâmbãtã, 26 martie, la
prima ediþie a Clubului România din anul 2011,
public ºi în inima românilor
transmite Romanian Global News, care citeazã
din Hagi-Curda ºi Satul Nou
Comunitatea Românilor din Thailanda. Evenidin Sudul Basarabiei
mentul va avea loc la piscina Hotelului Imperial
Romanian Global News, 20 martie 2011,
Queens Park de pe Strada Sukhumvit Soi 22, cu
www.basilica.ro
începere de la ora 6 pm. Cea mai apropiata staþie
Primele douã zile ale caravanei teatrului ºi de tren suspendat BTS este Phrom Phong. Toþi
folclorului românesc organizatã de Institutul românii care se aflã în Thailanda sunt invitaþi.
Cultural Român la românii din Sudul Basarabiei
(Regiunea Odesa) au fost un adevãrat succes.
Cantemir promovat la Universitatea
Pentru prima datã la Hagi-Curda (raionul Isdin Antalya
mail), vineri, 18 martie, artiºtii pãpuºari ai TeaRomanian Global News, 24 martie 2011,
trului Colibri din Craiova ºi Dorul Basarabean
www.rgnpress.ro
au fost primiþi de aproximativ 400 de copii,
Universitatea Mãrii Mediterane din Antineri ºi adulþi gata sã intre în lumea poveºtilor
talya,
fondatã în 1982 ºi care numãrã acum peste
lui Ion Creangã ºi a tradiþiilor populare româ30.000
de studenþi, a gãzduit recent susþinerea
neºti, transmite corespondentul Romanian Glounei
teze
de doctorat, condusã de rectorul Unibal News din Sudul Basarabiei. Indiferenþi la
versitãþii,
ºi care a avut drept temã eforturile
frigul de afarã, dar mai ales la cel din casa de
otomane
de
modernizare din prima jumãtate a
culturã din localitate, în care pânã ºi curentul
secolului
al
XVIII-lea,
transmite dl. prof. Mihai
electric le-a jucat feste, artiºtii ºi publicul au
trãit la intensitate maximã fiecare moment. Pri- Maxim, din Istanbul. În cadrul meticulosului
marul din localitate prezent în salã a primit din inventar al acestor eforturi, realizat de doctopartea organizatorilor, Institutul Cultural Ro- rand, este menþionatã ºi contribuþia înnoitoare a
mân ºi Asociaþia Basarabia, o diplomã de exce- principelui Dimitrie Cantemir în domeniul mulenþã pentru promovarea limbii ºi culturii zicii ºi istoriografiei otomane, poate ºi al graromâne. Este pentru prima datã în ultimii ani vurii, în ansamblu fiind un deschizãtor de drum
când la Hagi-Curda vine un teatru de pãpuºi pentru cultura turcã în orientarea ei cãtre valorile Occidentului. Invitat sã facã parte din Copentru copii.
misia de susþinere finalã (ca ºi din Comisiile
100 de ani de la naºterea lui Cioran,
anterioare de prezentare parþialã, de referate),
profesorul Mihai Maxim, directorul Centrului
sãrbãtoriþi la Madrid / Mihai Mateaº
de Studii Turce, Dimitrie Cantemir al UniverAdevãrul, 23 martie 2011,
sitãþii din Bucureºti, a fãcut precizãri ºi a adus
www.adevarul.es
informaþii noi, în lumina cercetãrilor sistematice
Institutul Cultural Român din Madrid sãrîntreprinse în arhivele turceºti.
bãtoreºte „Centenarul Cioran - 100 de ani de la
naºterea filosofului de origine românã Emil CioStatul Maghiar va recunoaºte
ran“, în cadrul Anului Literaturii Române în
Episcopia Ortodoxã Românã
Spania. În cadrul Anului Literaturii Române în
din Ungaria
Spania, Institutul Cultural Român din Madrid
Agenþia de ºtiri Basilica, 24 martie 2011,
sãrbãtoreºte Centenarul Cioran - 100 de ani de la
www.basilica.ro
naºterea filosofului de origine românã, Emil
Episcopia Ortodoxã Românã din Ungaria
Cioran, informeazã Ambasada României la Ma-

Un român a impresionat publicul
ºi juriul la „Norvegienii au talent”
Romanian Global News, 25 martie 2011,
www.rgnpress.ro

Bogdan Ota, un român de 32 de ani care
lucreazã în Norvegia la o firmã de copiatoare,
s-a prezentat la „Norske Talenter 2011", varianta norvegianã a emisiunii “Românii au talent", reuºind sã impresioneze atât juriul, cât ºi
publicul, transmite Romanian Global News,
care citeazã Român în UK. Bogdan Ota a interpretat la pian o compoziþie proprie, reuºind sã
ridice sala în picioare. Cei trei membri ai juriului
au fost impresionaþi de talentul sãu, acordându-i
trei de „DA”, care l-au trimis în etapa urmãtoare. „Absolut fantastic. De ce nu te-a vãzut
România pânã acum?”, a spus unul dintre membrii juriului. Tânãrul a rãspuns cã a fost vãzut ºi
în România, dar nu a fost considerat suficient de
interesant. Bãrbatul îºi câºtigã existenþa cãrând
copiatoare în cadrul unei firme de echipamente
electrice ºi electronice.
O nouã bisericã ortodoxã românã
în Spania
Agenþia de ºtiri Basilica, 6 aprilie 2011,
www.basilica.ro

Ortodocºii români din Roquetas de Mar,
provincia Almeria din Spania, se vor putea ruga
într-o nouã bisericã, lãcaºul fiind construit în

aproape 100 de zile, informeazã Biroul de presã
al Mitropoliei Europei Occidentale ºi Meridionale, citat de „Ziarul Lumina”. Definitivarea
proiectului de execuþie a fost fãcutã în urma
consultãrilor cu episcopul locului, Preasfinþitul
Pãrinte Timotei al Spaniei ºi Portugaliei, care
ºi-a dat ºi girul ca acesta sã fie pus în practicã.
La data de 6 ianuarie 2009, de Boboteazã ºi de
hramul bisericii, a fost pusã piatra de temelie a
noului lãcaº de cãtre Preasfinþitul Timotei, lucrãrile începând abia dupã mai bine de un an ºi
jumãtate, din cauza lipsei fondurilor. „Biserica
este o construcþie în formã de cruce, aºezatã pe
piloni de 25 m adâncime, are o turlã principalã
mare ºi douã turle mici. Lucrãrile au fost executate de cãtre o firmã spaniolã specializatã,
întreaga construcþie având un cost de 550.000
euro, în aceastã sumã intrând execuþia finisatã a
construcþiei, precum ºi iconostasul, clopotele,
dotãrile necesare exercitãrii cultului. Toate lucrãrile au fost achitate pânã în prezent din banii
obþinuþi printr-un credit bancar de 200.000 euro”,
susþine pãrintele paroh Emil-Ioan Somodean.
Patriarhul României
la Consiliul Europei
Agenþia de ºtiri Basilica, 11 aprilie 2011,
www.basilica.ro

Preafericitul Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a aflat astãzi, 11
aprilie, la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg, unde a avut întâlniri cu mai mulþi demnitari. Pãrintele consilier patriarhal Sorin ªelaru,
directorul Reprezentanþei Patriarhiei României la
instituþiile europene, a declarat pentru TRINITAS TV: „În primul rând a fost întâlnirea cu
domnul Thorbjorn Jagland, secretarul general al
Consiliului Europei, apoi a urmat întâlnirea cu
domnul Thomas Hammarberg, comisarul pentru
Drepturile Omului, iar cea de-a treia întâlnire a
fost cu domnul Jean-Paul Costa, preºedintele
Curþii Europene a Drepturilor Omului (CEDO),
la Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg. În
cadrul acestor întâlniri au fost abordate mai
multe teme importante atât pentru Biserica Ortodoxã Românã, cât ºi pentru Consiliul Europei,
cum ar fi drepturile minoritãþilor religioase ale
diasporei, ale dialogului intercultural, interreligios, atât în ceea ce priveºte dimensiunea naþionalã, cât ºi cea europeanã”.
O constãnþeancã, singura româncã
acceptatã anul acesta la Harvard /
Roxana Glãvan
Adevãrul, 9 mai 2011, www.adevarul.es

Pe olimpica internaþionalã la fizicã ºi astro-
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va fi recunoscutã oficial de Statul maghiar ºi va
fi trecutã în rândul bisericilor istorice. Prevederea se aflã în proiectul noii legi a cultelor care
va fi dezbãtut de parlamentul maghiar, informeazã TRINITAS TV.
„În urma alegerilor parlamentare din anul
trecut urmeazã sã fie schimbate toate legile,
inclusiv legea cultelor, care va intra în vigoare
începând probabil cu luna iulie. Aceastã reorganizare a cultelor din Ungaria presupune împãrþirea lor în mai multe categorii. În prima
categorie, aºa-numitele Biserici istorice, unde
vor intra ºi Bisericile Ortodoxe. Aceasta ar fi un
câºtig mare din mai multe puncte de vedere. În
primul rând, pentru cã aceastã categorie are o
greutate specialã, ele având parte de un tratament special în relaþiile cu statul, deoarece
întotdeauna Ministerul Culturii ºi Secretarul de
Stat pentru Culte a discutat în prealabil cu aceste
Biserici istorice ºi cu toate celelalte culte adunate la un loc, între celelalte culte fiind recunoscute ºi Episcopia Ortodoxã Românã din
Ungaria”, a spus Preasfinþitul Pãrinte Siluan,
Episcopul Ortodox Român din Ungaria.
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fizicã, elevã acum în clasa a XII la Liceul Teoretic Ovidius din Constanþa, se bat 12 facultãþi
de prestigiu din Statele Unite ºi 5 din Anglia.
Tânãra a ales Harvard pentru cã este cea mai
bunã din lume pe domeniul fizicii. Stanford,
MIT, Princeton, Yale, Oxford ºi Hardvard sunt
câteva dintre universitãþile de renume mondial
la care Miruna Oprescu a fost acceptatã. Tânãra
a ales Harvard pentru cã, spune ea, este cea mai
bunã din lume, are cea mai bunã secþie de fizicã,
domeniu pe care vrea sã-l aprofundeze, ºi oferã
ºi cea mai mare bursã în bani, integralã, de
60.000 de dolari pentru fiecare an de studiu.

IUNIE 2011
incendiar. În afarã de miºcãrile lui care l-ar face
invidios chiar ºi pe Keanu Reeves în „Matrix“,
Razy s-a jucat cu focul.
9 ani de RomBel în weekend-ul
26-27 iunie 2011
Romanian Global News, 14 iunie 2011,
www.rgnpress.ro

Portalul românilor din Belgia, Rombel, vã
invitã la aniversarea a 9 ani de activitate ºi la a
4-a ediþie a Rombel Village BBQ-ului, petrecerea de solstiþiu în weekend-ul 26-27 Iunie
2011. „Vom aniversa noaptea cea mai scurtã ºi
ziua cea mai lungã din anul 2011 la iarbã verde,
Bibliotecã de carte bisericeascã
la cort ºi grãtar, nenumãrate RomBeri, ºi vom
ºi laicã, în þinutul Timocului
face baie în lac, ca-n anii trecuþi” se aratã în
Agenþia de ºtiri Basilica, 12 mai 2011,
anunþul postat pe site. Adresa este: Lac de la
www.basilica.ro
Plate Taille - Slip sud nE 3 - 6440 BoussuRomânii din Serbia pot închiria cãrþi în lez-Walcourt – Belgique.
limba maternã de la prima bibliotecã de carte
O nouã troiþã româneascã
bisericeascã ºi laicã, deschisã în þinutul Timoîn Timoc la Metoniþa
cului. De aproape 180 de ani, populaþia româneascã din Serbia de Nord-Est nu a mai avut
Romanian Globan News, 14 iunie 2011,
posibilitatea sã înveþe sã citeascã în limba mawww.rgnpress.ro
ternã, a declarat protopopul de Dacia Ripensis,
În ziua de 13 iunie 2011 a fost sfinþitã o
Boian Alexandrovici, dupã cum informeazã Ranouã Troiþã din parohia ortodoxã românã din
dio TRINITAS. Pãrintele Alexandrovici a mai
Metoniþa. Slujba sfinþirii a fost oficiatã de Prea
spus cã în zonã nu existã ºcoli în limba românã,
Sfinþia Sa Episcopul Daniil Stoenescu, Episcop
astfel cã era necesarã o acþiune în acest sens. În
prezent biblioteca nu a fost inauguratã, dar este al Românilor din Serbia împreunã cu Pãrintele
deschisã oricãrui doritor de carte. Înfiinþarea ei a Boian Alexandrovici, vicar administrativ al Tifost posibilã cu sprijinului financiar acordat de mocului ºi protopop al Daciei Ripensis, preotul
Patriarhia Românã ºi a unui proiect finanþat de iconom stavrofor Iel Buobu Lui, paroh al paroDepartamentul pentru Românii de Pretutindeni. hiei de Horreum Margi si Isacova si diaconul
acestei parohii Sarian Raicovici, transmite corespondentul Romanian Global News din Timoc.
Finala „Britain’s got talent”. Aflã pe
ce loc s-a clasat românul! / Adina Blaj
„Laudã poeziei: 50 de ani de la
Adevãrul, 5 iunie 2011, www.adevarul.es
moartea a doi mari poeþi români:
Razy Gogonea, românul dansator „MaLucian Blaga ºi Ion Barbu”
trix” care a ajuns în finalã la „Britain’s got talent”,
Romanian Global News, 15 iunie 2011,
a fost la un pas de a urca pe podium. El s-a clasat
www.rgnpress.ro
pe locul patru. Concursul a fost câºtigat de cânMiercuri, 15 iunie, la ora 18:00, la Centrul
tãreþul Jai McDowell, care i-a impresionat pe
telespectatori ºi pe juriu cu vocea sa puternicã. Hispano-Român din Coslada, în colaborare cu
El a câºtigat marele premiu de 100.000 de lire Centrul de Limbi Strãine din cadrul Universterline ºi oportunitatea de a cânta în faþa Fa- sitãþii Alcalá de Henares (UAH), va avea loc
miliei Regale din Marea Britanie. Podiumul a activitatea literarã „Laudã poeziei: 50 de ani de
fost completat de copilul de 12 ani, Ronan Par- la moartea a doi mari poeþi români: Lucian Blake, ºi trupa New Bounce. Românul Razy a fost ga ºi Ion Barbu”, transmite Occidentul Românesc
urmãtorul în ordinea voturilor. Chiar dacã a avut citat de Romanian Global News. Activitatea, al
mai puþin de 24 de ore la dispoziþie sã punã la cãrei coordonator este Prof. Dr. Ileana Bucupunct numãrul pentru finalã, conaþionalul nostru renciu, profesor de limba românã la Centrul de
s-a prezentat admirabil, fiind printre favoriþi la Limbi Strãine de la UAH, este un omagiu adus
câºtigarea show-ului. El a intrat în concurs al poeþilor români mai sus-amintiþi, precum ºi Luºaptelea ºi a prezentat un numãr de-a dreptul ceafãrului poeziei româneºti, Mihai Eminescu.

Vom citi poezii în limbile românã ºi spaniolã ºi ne în valoare culoarea ºi farmecul tradiþiilor
ne va onora cu prezenþa lui Javier Helgueta, pãstrãtoare ale spiritului românesc. Asociaþia
Românã din Þara Galilor va face o donaþie de
filolog de la Universitatea Alcalá.
carte ºi costume populare Ambasadei României
Expoziþie de carte ºi port popular
la Londra. Conf. dr. Elena Tîrziman va prezenta
românesc organizatã la Londra
fondul de carte care face obiectul donaþiei, în diRomanian Global News, 15 iunie 2011,
alog cu publicul. Lansarea volumului de poezie
www.rgnpress.ro
„Parfumul îngerilor”, de Ionela Flood, va comÎn prezenþa Ambasadorului României în pleta programul serii.
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Scriitorul român Norman Manea,
Nord, Dr. Ion Jinga, la sediul Ambasadei din 1
celebrat la New York /
Belgrave Square, SW1X 8PH, va avea loc, pe 20
Alexandra Lopotaru
iunie 2011, de la ora 18.30, „Expoziþia de carte
Evenimentul zilei, 24 iunie 2011,
ºi port popular românesc” organizatã de Asowww.evz.ro
ciaþia Românã din Þara Galilor împreunã cu
Institutul Cultural Român din New York
Societatea Românca, transmite Romanian Global News citând ambasada românã. Evenimentul ºi Bard College sãrbãtoresc pe 27 ºi 28 iunie cea
are drept scop prezentarea valenþelor portului de-a 75-a aniversare a scriitorului român Norman Manea. Evenimentul, intitulat „Norman
popular românesc ºi reuneºte urmãtorii invitaþi:
- Dl. Vasile Timiº, Secretar de Stat, Mi- Manea: A Celebration”, va avea loc la Bard
Graduate Center din New York ºi se va connisterul Culturii ºi Patrimoniului Naþional;
- Conf. univ. dr. Paula Popoiu, Director centra atât asupra celor 20 de opere ale scriitorului, cât ºi asupra stilurilor literare adoptate
General, Muzeul Satului Bucureºti;
- Conf. dr. Elena Tîrziman, Director înainte ºi dupã plecarea sa din România. Simpozionul de douã zile din New York va reuni o
General, Biblioteca Naþionala a României;
- Dr. Sanda Miller, scriitor ºi lector uni- serie de editori, profesori universitari ºi scriitori,
ce vor analiza ºi dezbate destinul ºi opera lui
versitar;
- Drd. Ionela Flood, scriitor, preºedintele Norman Manea. Din cauza constrângerilor coSocietãþii Românca. Conf. Univ Dr. Paula Po- munismului, Manea a pãrãsit România în 1986,
poiu va vorbi despre portul popular, iar patru dupã ce publicase deja zece volume de prozã
scurtã, eseu sau roman. În 1989, el a devenit însã
tineri români purtând costume naþionale vor puprofesor de studii culturale europene la Brad
College din New York, continuând sã adopte în
operele sale aceleaºi teme puternice: Holocaustul, exilul sau dictatura comunistã.
România, olimpicã la matematicã /
Noemi Varga
Adevãrul, 24 iunie 2011, www.adevarul.es

România a fost distinsã cu ºase medalii,
dintre care trei de aur, la Olimpiada Balcanicã
de Matematicã din Cipru, datoritã eforturilor a
ºase liceeni eminenþi. Aceºtia au reuºit sã poziþioneze România pe primul loc în clasamentul
pe naþiuni la aptitudini în matematicã, devansând astfel alte 15 state participante. Medaliile
de aur au revenit Andreei Mãgãlie, de la Liceul
Internaþional de Informaticã din Bucureºti, lui
Cosmin ªtefan Gramatovici, de la Colegiul Naþional de Informaticã „Tudor Vianu” tot din Capitalã ºi lui ªtefan Spãtaru, elev al ºcolii primare
ºi gimnaziale „Mihai Viteazul” din Alexandria.
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Simona DUMUÞA
De la Pavel Gãtãianþu, poet, redactor ºi publicist român din Serbia, am
primit urmãtoarele douã titluri: Poems
from Novi Sad, Editura Tibiscus, Uzdin –
Serbia, 2007, volum de poeme tradus în
englezã de Mihaela Jorga Lazoviæ, cea
care semneazã ºi prefaþa cãrþii alãturi de
Virginia Petroviæ ºi An Assault on the
Public Order, Editura Tibiscus, Uzdin –
Serbia, 2004, o colecþie de povestiri scurte
tot în englezã ºi tot în traducerea Mihaelei
Jorga Lazoviæ.

Exilul literar românesc – înainte ºi dupã 1989, Editura
Roprint, Cluj Napoca, 2011, editori Jana Páleníková ºi Daniela Sitar-Tãut. Un volum de
comunicãri prezentate la Colocviul Internaþional al Româniºtilor ºi desfãºurat în octombrie 2010 la
Bratislava, în cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii Comenius,
cu participanþi din Cehia, Slovacia, SUA ºi România. Din cuprins:
Naraþiuni româneºti ºi est europene ale exodului ºi reîntoarcerii
dupã 1989 (Marcel Cornis-Pope), Exilul, geopolitica ºi literatura
(Cornel Ungureanu), Paul Goma – refugiul transilvãnean (Daniela Sitar-Tãut), Pont des arts – Dumitru Þepeneag ºi personajele
lui între Aºteptare ºi Maramureº (Tomáš Vašut). „Comunicãrile
prezintã o piaþã interesantã a ideilor, punctelor de vedere asupra
valorificãrii exilului literar ºi interpretãrilor posibile ale literaturii
române care s-a nãscut în afara României” (Jana Páleníková)

Revista românã, anul VII,
nr. 1(63), martie 2011, editor
ASTRA – Despãrþãmântul „Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi, director Areta Moºu, Red. ºef Liviu Papuc. Editorialul este semnat
Nicolae Turtureanu, iar în rubricile: Aniversãri, Amfiteatru, Poesis, Scrisori întredeschise, Arhiva, Geografie spiritualã, Curcubeul artelor, Poezia tânãrã, Flash, Din grãdina editorialã, Astra în
expansiune, se regãsesc materiale semnate de Lucia Olaru Nenati,
Viorel Hodiº, Stelian Gomboº, Valentin Tãlpãraru, Emanuela
Ilie, Cãtãlin Mihai ªtefan, Florin Faifer, Natalia Muntean ºi mulþi
alþii.
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Despre Familia românã
La 170 de ani de la naºtere

La un nou numãr al revistei Familia românã
Salutãm apariþia unui nou numãr al
revistei „Familia românã”. Dedicatã magnificului Iosif Vulcan, la aniversarea a
170 de ani de la naºterea sa, revista oferã
cititorilor interesaþi o varietate de articole
ºi studii, trudite cu gând bun ºi curat, de
autori din þarã ºi strãinãtate. Despre Iosif Vulcan ºi opera sa, au „aruncat” sãmânþa unor
noi perspective autorii Ioana Petreuº, Georgeta Nedelcu, Adelina Ulici, Ioan Miclãu,
Anca Goja, Valentina Rotaru, Ioana Dragotã. În aceeaºi tematicã intrã ºi alocuþiunile
rostite la al treilea Simpozion anual al revistei, sub genericul „Mihai Eminescu ºi Iosif

FAMILIA ROMÂNÃ

Inspiratã ideea conducerii revistei
pentru solidaritatea românilor de pretutindeni de a consacra un numãr însemnat de
pagini (46) din cuprinsul ei evocãrii personalitãþii lui Iosif Vulcan la împlinirea a
170 de ani de la naºtere. Cel supranumit
„Nestorul presei româneºti“ a fost publicist ºi scriitor, mare animator cultural ºi
membru al Academiei Române. ªi-a încercat talentul în mai toate genurile ºi speciile
literare, personalitatea lui dominînd timp de mai multe decenii cultura þinuturilor de pe
Criºuri. Dar a rãmas în memoria românilor mai ales prin aceea cã i-a dat numele liric
poetului nostru naþional: Eminescu, din Eminovici. ªi prin faptul cã a condus ca un
adevãrat maestru revista „Familia“, pe care a mutat-o de la Budapesta la Oradea ºi în
care l-a debutat pe Luceafãr cu poezia De-aº avea. Este, din aceste motive, considerat
„naºul literar“ al celui mai mare poet român.
Sunt mai multe materiale consacrate vizionarului Vulcan, începînd cu editorialul
semnat de prof. Ioana PETREUª, redactorul ºef adjunct al publicaþiei, care semneazã ºi
textul „Iosif Vulcan ºi Maramureºul”. Anca GOJA ne prezintã o revistã pentru românii
din Australia, intitulatã „Iosif Vulcan“ ºi condusã de bihoreanul Ioan MICLÃU. Douã
materiale semneazã Adelina ULICI, unul cu titlul „Revista FAMILIA în anul de graþie
1866. (145 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu)”.
Spaþii importante sînt alocate în acest prim numãr de pe 2011 capitolelor ce apar
cu regularitate: Cununa de aur a României, File de istorie ºi Românii în lume. În
grupajul Constantin Brâncuºi - 135, semneazã prof. univ. dr. Petru DUNCA („Constantin Brâncuºi - spiritul nostru cãtre universal“) ºi prof. dr. Teodor ARDELEAN („În
Edinburg, cu Brâncuºi ºi Paul Neagu“). Texte IN MEMORIAM publicã drd. Stelian
GOMBOª (Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania) ºi Gheorghe PÂRJA (Mitropolitul cãrturar).
Mai sunt ºi alte texte de interes, pe care vã invitãm sã le lecturaþi cu plãcere.
Gheorghe PETER
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Vulcan”, semnate de regretatul dr. Constatin Mãlinaº, prof. univ. dr. Mircea Popa, dr.
Vasile Roxin ºi Rozalia Varga.
Articolul În Edinburg, cu Brâncuºi ºi Paul Neagu semnat de dr. Teodor Ardelean
surprinde vizita delegaþiei României la deschiderea primei biblioteci româneºti în
Scoþia, unde autorul evocã întâlnirea cu domnul Richard Demarco, o personalitate
deosebit de prolificã în mediile culturale europene. Acesta, în cuvântul rostit la
vernisajul expoziþiei 10 dialoguri – Richard Demarco – Scoþia ºi avangarda europeanã
a subliniat amprenta „pe care [Brâncuºi n.n.] ne-a dat-o în a lucra ºi vedea dincolo de
superficialul estetic”, amintindu-l apoi ºi pe Paul Neagu, a cãrui opere de artã sunt
expuse în galeriile unor muzee ºi instituþii de culturã din Londra, Paris, Lausanne,
Philadephia ºi Bucureºti. În memoria Ierarhului Mitropolit, Bartolomeu Valeriu
Anania, au scris Stelian Gomboº ºi Gheorghe Pârja, evocând cu emoþie, nu doar
biografia ci ºi câteva poezii ale rãposatului ierarh.
Cei care l-au cunoscut pe Constantin Mãlinaº, îl pot „revedea” în douã articole
semnate de Loredana Ionaº ºi colectivul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia
Mare.
Patronul spiritual al Bibliotecii judeþene din Baia Mare, Petru Dulfu, este evocat
într-o scurtã biografie de cãtre Gabriela Petcu. În capitolul File de istorie, trei articole
pot fi citite cu deosebit interes: Artur Silvestri, „Strãromânii I”; Dan Brudaºcu, „Carol
al II-lea, o figurã sinistrã a istoriei româneºti?!” ºi Mihai ªtirbu, „Istoria Seminarului
«Sfântul Gheorghe» din Roman”.
Între articolele din capitolul Români în lume, am reþinut cu deosebitã admiraþie
cel al doamnei Ioana Dragotã, „Prima bibliotecã publicã româneascã din Canada” a
cãrei poveste se îmbinã cu cea a familiei Costache, care în anul 2006 a emigrat pe
continentul american. Ne-a reþinut atenþia ºi articolul intitulat „Liviu Baciu - preot la
Roma”, scris cu profund sentiment de admiraþie de cãtre Mihai Pãtraºcu.
Înºiruirea altor titluri ºi nume ar putea continua, însã lãsãm ca acest efort ºi
strãdanie intelectualã sã fie descoperitã de toþi cei care, într-un fel sau altul, considerã
cultura ºi spiritualitatea româneascã, ca hranã spiritualã pentru timpul prezent ºi de ce
nu, pentru generaþiile viitoare.
Silviu SANA
Facebook

Semnalãm

„FAMILIA ROMÂNÃ”
Prin bunãvoinþa domnului profesor
doctor Teodor Ardelan de la Baia Mare,
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” ºi redactor-ºef al publicaþiei cu titlul de mai sus, am primit numãrul 1 al
revistei „Familia românã”, publicaþie al
cãrui subtitlu este „revistã pentru solidaritatea românilor de pretutindeni” la care
colaboreazã personalitãþi din þarã, dar ºi din strãinãtate.
Acest numãr prim din 2011, este structurat pe mai multe capitole, pe care le
menþionãm: Iosif Vulcan – 170, Iosif Vulcan – 170 restituiri; Constantin Brâncuºi –
135, In memoriam – Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania, File de istorie, Cununa
de aur a României (relatãri despre românii din Voivodina, Vârºeþ, Grecia, Cernãuþi,
Uzdin etc.). Revista mai conþine un capitol intitulat Aniversãri 2011, unde cititorul va
gãsi aniversari de personalitãþi româneºti în lunile aprilie, mai ºi iunie.
De menþionat cã acest numãr al revistei „Familia românã” îi dedicã o bunã parte
lui Iosif Vulcan, de la a cãrui naºtere se împlinesc 170 de ani, cel care a condus revista
„Familia” timp de 42 de ani ºi cel care i-a dat numele liric poetului naþional Eminescu
(din Eminovici). Referitor la persoana lui Iosif Vulcan, vorbind despre tenacitatea ºi
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devotamentul pentru celebra revistã, a fost numit de cãtre exegeþi „Nestorul presei
româneºti”.
Din titlurile mai importante menþionãm Iosif Vulcan un vizionar, Aron Pumnul ºi
Iosif Vulcan în umbra poetului, Iosif Vulcan ºi Maramureºul, Iosif Vulcan ºi Societatea
pentru Fond de Teatru Român (STR) etc.
Îi mulþumim domnului doctor Teodor Ardelean pentru cã ne þine la curent cu ce
se publicã în revista „Familia românã”, pe care o conduce ºi aºteptãm sa facem
cunoºtinþã ºi cu urmãtoarele numere ale publicaþiei „pentru solidaritatea românilor de
pretutindeni”.
Marin CÃLDÃRARIU
Cuvântul liber
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