FEBRUARIE 2012

An 13, Nr. 1 (44)

Reuniunea „Familiei Române” la Baia Mare, 17-19 noiembrie 2011

FEBRUARIE 2012

BAIA MARE

FAMILIA ROMÂNÃ
REVISTÃ TRIMESTRIALÃ DE CULTURÃ ªI CREDINÞÃ ROMÂNEASCÃ
Editori: Consiliul Judeþean Maramureº, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare
ºi Asociaþia Culturalã „Familia Românã”
Director fondator: Dr. Constantin MÃLINAª
Director executiv - redactor ºef: Dr. Teodor ARDELEAN
Redactor ºef adjunct: Prof. Ioana PETREUª
Secretar de redacþie: Anca GOJA

COLEGIUL DE REDACÞIE
Hermina Anghelescu (Detroit, SUA) 6 Vadim Bacinschi (Odesa) 6 Vasile Barbu (Uzdin, Serbia) 6
6 Ion M. Botoº (Apºa de Jos, Ucraina) 6 Florica Bud 6 Sanda Ciorba (Algarve, Portugalia) 6 Eugen
Cojocaru (Stuttgart, Germania) 6 Flavia Cosma (Toronto, Canada) 6 Cornel Cotuþiu 6 Nicolae
Felecan 6 Mirel Giurgiu (Frankenthal, Germania) 6 Sãluc Horvat 6 Ion Huzãu (Slatina,
Ucraina) 6 Cãtãlina Iliescu (Alicante, Spania) 6 Lidia Kulikovski (Chiºinãu) 6 Natalia Lazãr 6
Adrian Marchiº 6 ªtefan Marinca (Limerick, Irlanda) 6 Viorel Micula (Sacramento, SUA) 6
Mihai Nae (Viena) 6 Ion Negrei (Chiºinãu) 6 Nina Negru (Chiºinãu) 6 Ada Olos (Montreal, Canada) 6 Mihai Pãtraºcu 6 Gheorghe Pârja 6 Viorica Pâtea (Salamanca, Spania) 6 Gheorghe Pop 6
Mihai Prepeliþã 6 Paul Remetean (Toulouse, Franþa) 6 George Roca (Sydney, Australia) 6 Origen
Sabãu (Apateu, Ungaria) 6 Lucia Soreanu ªiugariu (Aachen, Germania) 6 Vasile Tãrâþeanu
(Cernãuþi) 6 Teresia B. Tãtaru (Augsburg, Germania) 6 Traian Trifu-Cãta (Petrovasâla, Serbia) 6
ªtefan Viºovan 6 Erika Vârºescu (Israel).

PRIETENII ªI SUSÞINÃTORII REVISTEI*
Valeriu Achim, redactor ºef al revistei „Pro Unione”, Baia Mare 6 Gavril Babiciu, colonel(r), Baia
Mare 6 Ioan Bâtea, procuror magistrat(r), Baia Mare 6 Pamfil Bilþiu, etnolog, Baia Mare 6 Ioan
Boroica, muzeograf, Sighetu Marmaþiei 6 Ion Buzaºi, prof. univ. dr., Universitatea „1 Decembrie
1918”, Alba Iulia 6 Silvia Caba-Ghivireac, scriitoare, Herþa, Ucraina 6 Lucia Davis, ziarist,
Auckland, Noua Zeelandã 6 Corneliu Florea, redactor ºef al revistei „Jurnal liber”, Canada 6
Stelian Gomboº, consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucureºti 6 Eugenia Guzun,
ziarist, Radio Bucureºti 6 Vasile Ilica, Asociaþia „Pro Basarabia ºi Bucovina”, Oradea 6 Diana
Ionescu, bibliotecar, Baia Mare 6 Vasile Iuga de Sãliºte, preºedintele Societãþii Culturale Pro Maramureº „Dragoº Vodã”, Cluj-Napoca 6 Lidia Elena Kozma, conf. univ. dr., Universitatea de Nord,
Baia Mare 6 Vasile Malaneþchi, redactor ºef al revistei „Atelier”, Chiºinãu 6 Liviu Marta, director,
Muzeul Judeþean Satu Mare 6 Ioan Miclãu, redactor ºef al revistei „Iosif Vulcan”, Cringila, Australia 6 Tiberiu Moraru, preºedintele Asociaþiei „Morãriþa”, Oradea 6 Ana Olos, prof. univ. dr.,
Universitatea de Nord, Baia Mare 6 Liviu Papuc, redactor ºef al publicaþiei „Revista Românã”, Iaºi
8 Mia Pãdurean, scriitoare, Ottawa 8 Raisa Pãdurean, profesor, Tiraspol 6 Zinaida Pinteac,
profesor, Frumuºica Veche, Ucraina 6 Vlad Pohilã, redactor ºef al revistei „BiblioPolis”, Chiºinãu
6 Iosif Popa, ziarist, Oradea 6 Silvia Scutaru, profesor, Chiºinãu, Republica Moldova 6 Viorel
Thira, preot, Baia Mare 6 Viorica Ursu, muzeograf, Baia Mare 6 Mugur Voloº, profesor, Baia Mare.
* Lista este deschisã tuturor celor care doresc sã susþinã ºi sã colaboreze cu Familia Românã

Redactori: Laviniu ARDELEAN, Casilda CIOLTEA, Ioana DRAGOTÃ,
Remus-Daniel DRAGOª, Simona DUMUÞA, Simona GABOR,
Valentina ROTARU, Paula RUS, ªtefan SELEK,
Corina ªANDOR-MARTIN, Antoaneta TURDA, Oana UNGUREAN
Tehnoredactare: Firuþa ªOMCUTEAN
Culegere text: Edit STOICHIÞÃ

ADRESA REDACÞIEI:
BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ „PETRE DULFU”
(Pentru redacþia revistei „Familia Românã”)
Bd. Independenþei, 4B, 430123, Baia Mare
MARAMUREª - ROMÂNIA
Tel: +4 0262 275583, Fax: +4 0262 275899
Email: familiaromana@yahoo.com
Web: www.bibliotecamm.ro

Asociaþia culturalã „Familia Românã” - cont pentru donaþii:
RO13BRDE250SV30956102500, deschis la BRD

Tipar EUROTIP
Baia Mare, str. Dacia 4, tel./fax: 0262-211118
email: eurotipbm@yahoo.com
ISSN 1454-8607

FEBRUARIE 2012

3

Reuniunea Familiei Române la Baia Mare
17-19 noiembrie 2011
grupaj coordonat de Ioana DRAGOTÃ

familie a românilor de pretutindeni, care se
regãsesc în paginile ei. Este calea pe care ne propunem sã o urmãm ºi în continuare.
Sunt patru ani în care am strãbãtut un
adevãrat traseu iniþiatic, prilej de cunoaºtere ºi
autocunoaºtere. Dar a sosit timpul de recapitulare ºi bilanþ, imperios necesare nu atât pentru
evaluarea drumului parcurs încã de la întemeierea ei pe meleagurile orãdene ºi pânã astãzi, ci
pentru înglobarea tuturor acestor experienþe
într-o viziune unitarã, marcând intrarea într-o

nouã etapã a devenirii noastre. Familia Românã
a fost, de la început, o voce distinctã în concertul
publicaþiilor româneºti pentru românii de pretutindeni ºi iatã cã face un nou pas pe calea
devenirea întru conºtiinþã. Pentru cã Familia
Românã este mai mult decât o publicaþie, este un
fenomen ºi o instituþie, în spiritul ºi pentru susþinerea ei s-a constituit Asociaþia Familia Românã, iar manifestãrile ºi evenimentele organizate sub egida ei dau consistenþã ºi valoare,
potenþeazã demersul nostru jurnalistic.
Acestea sunt raþiunea ºi motivele care au
stat la baza organizãrii primei ediþii a Reuniunii
revistei Familia Românã, reuniune ce ne dorim
sã devinã anualã.
Orice început are dificultãþile lui, între
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u trecut patru ani de la reluarea
editãrii Familiei Române la Baia
Mare. Patru ani de strãdanii, de
cãutãri, de restabilire a legãturilor ºi extindere a
lor, de intensificare a dialogului epistolar tradiþional sau în mediul virtual, de preluare ºi
amplificare a moºtenirii orãdene, de experimente ºi deschideri de noi drumuri, de vizite ºi
participãri ale delegaþiilor asociaþiei ºi redacþiei
Familiei Române la evenimente interne ºi internaþionale (Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Timiºoara, Alba Iulia,
Sibiu, Iaºi, Bu cu reºti, Ba sarabia,
Ucraina, Ungaria,
Serbia, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Austria, Marea
Britanie, Italia º.a.).
Patru ani în care am
primit numeroase
mesaje de susþinere
ºi apreciere, dovezi
ale faptului cã revista este aºteptatã,
necesarã ºi doritã.
Patru ani în care am fost înconjuraþi cu dragoste
ºi interes, am fost sprijiniþi ºi am beneficiat de
colaborãri din toate sectoarele de manifestare a
fenomenului românesc. Am fost contactaþi ºi am
primit vizite ale unor personalitãþi marcante ale
României interioare ºi exterioare, de la reprezentanþi ai asociaþiilor româneºti, la cercetãtori
ºi fãuritori de culturã: artiºti plastici, muzicieni,
performeri populari, scriitori dar ºi oameni simpli ai locului sau pe care viaþa i-a dus pe meleaguri strãine, dovadã a faptului cã revista s-a
amplasat corect, acþioneazã pe palierul comun al
trãirii ºi simþirii româneºti ºi se adreseazã stratului profund al conºtiinþei naþionale. Am putut
constata cã revista a coagulat în jurul ei o
comunitate de idei ºi interese, o adevãratã
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ceea ce proiectãm ºi ceea ce înfãptuim se
interpun, uneori, complexe de împrejurãri care
scapã controlului nostru. Benefice sau nu, faste
sau nefaste, ele modeleazã pe noi coordonate
intenþiile cu care pornim la drum. Acestei evidenþe nu ne-am putut sustrage nici noi. Planificatã iniþial la Oradea, locul în care revista a
luat naºtere, Reuniunea ºi-a schimbat, în ultimul
moment, locul de desfãºurare la Baia Mare, din
motive obiective (nu neapãrat ostile ci mai
degrabã þinând de inerþie, indolenþã ºi canale de
comunicare distorsionate). Dar ceea ce putea fi
un handicap de pornire s-a transformat, graþie
mobilizãrii locale de excepþie, în avantajul de a
fi gazde pe teren propriu ºi de a ne face cunoscuþi mai bine. Cu toate neajunsurile schimbãrii intempestive a locului desfãºurãrii, care,
spre regretul nostru, a fãcut imposibilã participarea unor oaspeþi aºteptaþi cu mare drag ºi
interes, ºi ne cerem iertare celor cãrora le-am
creat neplãceri, fãcând retrospectiva acestor trei
zile atât de frumoase ºi pline, putem spune cã
Reuniunea a fost un succes. Participarea a fost
numeroasã ºi de înaltã þinutã, atmosfera a fost
deosebitã, propice dialogului sincer ºi direct,
armonizat graþie unui mod comun de a rezona la
asumarea identitãþii naþionale. Atmosferã deplinã, oameni dornici sã poarte un dialog consistent ºi frumos despre români ºi românism, fãrã
stridenþe naþionaliste, fãrã înverºunare dar ºi fãrã eternele resemnãri, dezamãgiri ºi autoflagelãri, fãrã complexe de inferioritate ºi fãrã puneri
de cenuºã în cap, cu dragoste, cãldurã ºi cu un
optimism robust, într-un efort comun ºi constructiv de a îngloba fenomenul românesc, prezent
pretutindeni în lume, într-un tot unitar – acestea
sunt coordonatele celor trei zile ale Reuniunii
Familiei Române la Baia Mare, 17-19 noiembrie 2011. Într-un veritabil tur de forþã, redac-
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torul-ºef al revistei, dr. Teodor Ardelean, a fost
organizator, moderator al dezbaterilor desfãºurate în eleganta Salã de conferinþe a Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare, ghid în
excursia-pelerinaj prin judeþul Maramureº ºi
gazdã desãvârºitã, susþinut fiind în efortul sãu de
colectivul de redacþie al revistei, colectivul bibliotecii ºi reprezentanþi ai comunitãþii bãimãrene, devotaþi revistei Familia Românã.
Pe o bunã parte din cei care nu au putut fi
prezenþi, deºi doreau acest lucru, i-am simþit
alãturi de noi, graþie mesajelor ºi materialelor
trimise spre prezentare. Le mulþumim! Pentru
toþi aceºtia, ca ºi pentru toþi prietenii ºi susþinãtorii revistei Familia Românã, facem o prezentare amplã a Reuniunii, din dorinþa de a împãrtãºi atmosfera deosebitã, bucuria dialogului
constructiv ºi frumuseþea meleagurilor maramureºene vizitate.
Reuniunea a beneficiat de participarea
unui public alcãtuit din cercetãtori, scriitori, jurnaliºti, membri ai unor asociaþii înrudite prin
aspiraþii cu Familia Românã veniþi din Bucureºti, Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, Topliþa,
Târgu Mureº, Bistriþa-Nãsãud, Ucraina, Austria
etc., la care s-au adãugat personalitãþi locale
marcante.
Pas cu pas, evenimentele au urmat traseul
stabilit în programul Reuniunii, care a cuprins:
- joi, 17 noiembrie 2011 – colocviul Revista
FAMILIA ROMÂNÃ – trecut, prezent ºi perspective, recital de muzicã tradiþionalã din Maramureº:
Maria Casandra Hauºi ºi Cosmin Lauran;
- vineri, 18 noiembrie 2011 – program
special la Popeºti ºi Ciutelec, in memoriam
Constantin Mãlinaº – pentru delegaþia Familiei
Române ºi reprezentanþii din Oradea, în paralel
cu excursia documentarã începutã cu dimineaþã
de rugãciune la Biserica Greco-Catolicã „Sfântul

actorul-regizor Claudiu Pintican ºi un moment
umoristic în compania actorului Sorin Tãnse.
- sâmbãtã, 19 noiembrie 2011 - prezentarea numerelor Familiei Române care au
oglindit activitatea centrelor nodale ale comunitãþilor româneºti din strãinãtate: asociaþii, biblioteci, biserici româneºti ºi colocviul Locul ºi
rolul aromânilor în viaþa culturalã a popoarelor din Balcani. Ziua s-a încheiat cu vizitarea
Muzeului de Mineralogie.
Pe tot parcursul celor trei zile ale Reuniunii, ne-au fost dãruite ºi au fost fãcute prezentãri de cãrþi ºi reviste aparþinând sferei de
interes a revistei Familia Românã.
Ne-am despãrþit de oaspeþii noºtri dragi cu
gândul la viitoare întâlniri, cu idei ºi proiecte
noi, revigoraþi, cu un plus de încredere ºi speranþã în viitor.
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Anton de Padova” ºi la Catedrala Ortodoxã
„Sfânta Treime” din Baia Mare, continuatã cu
vizite la Casa Olarului Daniel Leº din Baia
Sprie, Biserica de lemn din ªurdeºti ºi Mãnãstirea Rohia. În dupã-amiaza aceleiaºi zile, la
bibliotecã, au avut loc urmãtoarele evenimente:
colocviul Parteneriatele româno-române ºi solidaritatea cu românii de pretutindeni, inserþia
cutural-atitudinalã Un român în Europa – Mihai
Nae (Viena) ºi masa rotundã Familia Românã în
perioada orãdeanã ºi impactul revistei asupra
dezvoltãrii schimburilor culturale cu românii
de pretutindeni. Seara a fost încheiatã cu un program cultural-artistic ce a cuprins concertul coral Cântece care ne-au însoþit istoria susþinut de
Corul bãrbãtesc din Finteuºu Mare, Maramureº,
dirijor: prof. Andrei Dragoº, recitalul de poezie
eminescianã Pe mine... mie redã-mã, susþinut de
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Reuniunea Familiei Române în cuvinte,
imagini, cãrþi, evenimente
Ziua întâi - joi, 17 noiembrie 2011
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Deschiderea oficialã
Sosirea primilor oaspeþi a adus cu sine
bucuria vederii ºi revederii. Pentru mulþi dintre
noi a fost ocazia fericitã de a ne împlini cunoaºterea reciprocã – nume prezente deja în
paginile revistei primind chip viu ºi înfãþiºare.
Dialogul s-a legat firesc, parcã niciodatã întrerupt, cu familiaritatea datã de conºtiinþa împãrtãºirii unor idei, sentimente ºi idealuri comune
privitoare la români. Martori ai începuturilor
revistei sau colaboratori de datã recentã s-au
întâlnit ca membri ai aceleiaºi familii, Familia
Românã. Dupã întâmpinarea ritualã, cu pâine ºi
cu sare, participanþii au fost conduºi în Sala de
Conferinþe a bibliotecii, împodobitã cu splendide covoare maramureºene, unde, redactorulºef al revistei ºi directorul Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu”, dr. Teodor Ardelean, a deschis
oficial lucrãrile Reuniunii. Alãturi de acesta, în
prezidiu au luat loc: PS Justin Hodea Sigheteanu
– arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului ºi Sãtmarului, Mircea Man – preºedintele Consiliului Judeþean Maramureº,
Cãtãlin Cherecheº – primarul oraºului Baia Mare
ºi Ion M. Botoº – preºedintele Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”.
Cel mai potrivit mod de deschidere a reuniunii unei reviste ce se defineºte ca „revistã de

culturã ºi credinþã româneascã”, a fost împreuna
rostire a Rugãciunii Domneºti Tatãl Nostru.

Dr. Teodor Ardelean – redactor-ºef al revistei
Familia Românã din anul 2008, director al
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, consilier judeþean,
senator în Parlamentul României (1992-1996)
Teodor Ardelean: Vã mulþumesc tuturor
celor care aþi rãspuns „prezent” la Reuniunea
Familiei Române – sãrbãtoare pe care, de regulã, acest tip de reviste culturale o organizeazã
anual. Dar aceastã revistã are o pecete aparte în
peisajul publicaþiilor româneºti din þarã ºi din
strãinãtate. Dacã ar fi sã aºez lucrurile în cel mai
bun creuzet de modelare a lor,
pentru a pregãti aceastã deschidere de reuniune, mã simt obligat
sã încep prin a spune cã, deºi nu o
formulãm de fiecare datã, fiecare
dintre noi, prin tot ceea ce facem
în cadrul programelor personale
sau publice, înfãptuim voinþa divinã sau ne abatem de la aceasta.
Facem parte din marele proiect al
lui Dumnezeu cu oamenii. ªi dacã
ar fi fost sã rãmânã în varianta
iniþialã, am fi vorbit cu toþii o limbã, n-am fi avut graniþe, n-am fi
avut probleme naþionale, probleme care þin de solidaritatea româ-

cei din jurul þãrii, s-au aºezat PS Justin Sigheteanu, domnul preºedinte Mircea Man, domnul
primar Cãtãlin Cherecheº ºi, în consecinþã, vom
ruga autoritãþile sã binecuvânteze aceastã manifestare cu câteva cuvinte care e firesc sã fie
rostite.

P.S. Justin Hodea Sigheteanu – arhiereu vicar
al Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului ºi
Sãtmarului
S-a nãscut la 23 iunie 1961 în comuna
Rozavlea, judeþul Maramureº, din pãrinþi creºtini
ortodocºi †ªtefan ºi Maria Hodea, fiind cel de-al patrulea
copil al familiei ºi primind la botez numele Ioan.
La vârsta de 14 ani, a intrat ca frate de
mãnãstire, la Mãnãstirea „Sf. Ana” Rohia. A
absolvit în anul 1983 Seminarul Teologic din Cluj
Napoca, fiind hirotonit preot pe seama Mãnãstirii
Rohia, unde a ºi fost tuns în monahism, în anul
1985, avându-l naº de cãlugãrie pe PS Justinian
Maramureºeanul ºi primind numele de Justin.
În ianuarie 1989 a fost numit stareþ al celebrei
mãnãstiri Rohia, pe care o conducea de facto din 1988.
În anul 1992 a absolvit Facultatea de Teologie
„Andrei ªaguna”, Universitatea „Lucian Blaga”
Sibiu.
La 22 martie 1994 este ales arhiereu vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi
Sãtmarului cu titlul de „Sigheteanul”, hirotonirea
fiind sãvârºitã de cãtre IPS Dr. Antonie Plãmãdealã,
IPS Bartolomeu al Clujului ºi PS Justinian al
Maramureºului ºi Sãtmarului, la Mãnãstirea
„Sf. Ana” Rohia, la 17 aprilie, în acelaºi an.
Din 2006 deruleazã studii doctorale la
Universitatea „Babeº Bolyai” din Cluj Napoca,
Facultatea de Teologie Ortodoxã, Catedra de Studii
Biblice, avându-l ca îndrumãtor ºtiinþific pe Pr. prof.
univ. dr. Stelian Tofana. Teza de doctorat are
subiectul: „Personalitatea Sfântului Ioan Botezãtorul
între profeþie ºi mesianism iudaic în descrierea
Evangheliilor ºi a tradiþiei precreºtine” ºi a fost
susþinutã la 25 noiembrie 2011.
Este autor de articole ºi studii cultural-teologice,
onorându-ne ºi cu colaborarea la revista „Familia
Românã”.
PS Justin Sigheteanu: Aº dori sã reiau
firul discursului domnului director de acolo de
unde spune cã Dumnezeu a îngãduit sã se ames-

REUNIUNEA FAMILIEI ROMÂNE

neascã, în interior, cu cei din jurul României ºi
cu românii de pretutindeni.
Dar dacã proiectul divin a fost cel pe
care-l ºtim cu toþii ºi astfel s-a derulat istoria, ne
supunem rânduielilor trecutului apropiat ºi prezentului nostru ºi, în consecinþã, trebuie sã fim ºi
noi în concertul popoarelor ºi sã avem grijã de
aceste lucruri. De aceea vedem cu ochi buni
toate lucrurile ce se sãvârºesc sub egida naþionalismului curat, bun, autentic, frumos, cultivat,
elevat ºi nu salutãm acele ieºiri care n-au nimic
de-a face cu respectul, cultura, alteritatea ºi
demnitatea. Ultimul nostru numãr, Românii din
Covasna ºi Harghita, este ultima noastrã mãrturie în ceea ce ne propunem ºi facem.
Evident, stimaþi prieteni ºi colaboratori ai
revistei, nu mi-am propus sã þin un cuvânt de
întâmpinare ºi nu voi þine aici, deºi mi-e drag sã
þin, un cuvânt de sorginte, de facturã istoricã,
precum cel de la Sãliºtea Sibiului, provocat fiind
de acest oraº, care este un adevãrat miracol
românesc, care a dat Academiei Române 11 sau
12 academicieni – rãmâne de stabilit.
Gândiþi-vã ce minunãþie, ce splendoare
naþionalã existã, de exemplu, în Banatul Sârbesc, la Vladimirovaþ, Petrovasâla, unde revista
Familia de acolo reflectã, oglindeºte tot ceea ce
se întâmplã cu cei plecaþi din Petrovasâla în
lume – dacã s-a nãscut un prunc, dacã un tânãr
ºi-a luat bacalaureatul în Canada sau dacã a
intrat la facultate în Australia etc. – sau la Boianul lui Eminescu, unde românismul nu numai
cã este acasã ºi în forþã, dar întreþine ºi se întreþine cu românismul din Canada, pentru cã
acolo existã un alt Boian, cu o populaþie aproape
dublã faþã de localitatea de sorginte, toþi fiind
plecaþi începând cu 1903-1904.
Iatã cum se adunã toate la flacãra acestui
suflet naþional care existã ºi pulseazã ºi care nu
poate fi oprit. Dincolo de cât o fi PIB-ul, nu ºtim
cât a fost acesta în vremea în care Eminescu
scria Luceafãrul, este evident cã sufletul românesc, în revãrsarea sa tumultuoasã, este elementul autentic ºi exponenþial, care nu poate fi
frânat. ASTRA, cea mai mare construcþie de
suflet, româneascã, premergãtoare Academiei, a
adunat ºi adunã în rândurile sale oameni de
suflet care fac uneori chiar mai mult decât instituþiile finanþate din bani publici.
Am dorit doar sã fac deschiderea pentru a
sãvârºi procedura fireascã pe care o accept ºi o
salut, cea de binecuvântare de cãtre exponenþii
de autoritate aºezaþi în virtutea firii, prin voinþa
lui Dumnezeu sau a naþiunii, în fruntea oamenilor. Alãturi de mine ºi domnul Botoº, stâlpii
acestei Reuniuni, adicã românii din România ºi
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tece, sã se diversifice limbile pãmântului ºi,
dacã Dumnezeu a îngãduit, Hristos a binecuvântat toate neamurile. Iar la sfârºitul veacurilor
se vor prezenta în faþa lui Dumnezeu toate neamurile cu tot ce au creat, cu tot ce au adus ca plus
de frumuseþe ºi valoare umanitãþii ºi pãmântului
dãruit de Dumnezeu, sã-l locuiascã. Acest pãmânt dãruit de Dumnezeu românilor a fost o
vatrã caldã ºi primitoare în jurul cãreia ºi-au
încãlzit sufletele generaþii ºi generaþii. Milioanele de fii ai neamului nostru au trãit la umbra
crucii ºi au zidit altar, pentru cã Hristos ne-a dat
Crucea ca s-o purtãm dar ºi ca sã biruim prin ea
– prin Cruce sã ajungem la biruinþa Învierii. De
câte ori am cãzut sufocaþi sub povara Crucii, de
atâtea ori am înviat mai frumos, mai luminos ºi
cu mai multã nãdejde ºi forþe sporite. Venind la
evenimentul de azi, lansarea celui de-al 43-lea
numãr al revistei Familia Românã, care, prin
competenþa domnului director Teodor Ardelean,
face sã se audã glasul românilor de pretutindeni
în lume, prin ceea ce înmãnuncheazã aceastã
revistã atât de frumos ºi armonios, vom spune cã
poate nimeni nu s-a gândit sã dedice un numãr
întreg strãinãtãþii din pãmântul þãrii noastre –
români care trãiesc printre strãini în pãmântul
moºtenit de la moºii ºi strãmoºii noºtri. Este o
lucrare înþeleaptã, izvorâtã dintr-o minte care
gândeºte ºi pune lucrurile în rânduialã, domnul
Teodor Ardelean aceasta face, le pune în rânduialã ºi le aduce la luminã ºi adevãr ºi sunt
rostite cu toatã forþa pe care ele o au, pentru cã
sunt bazate pe adevãr. M-am bucurat, rãsfoind
paginile acestei reviste, sã constat cã acest numãr vorbeºte atât de elogios despre românii din
Harghita ºi Covasna, despre bisericile de acolo,
despre Întâistãtãtorul pe care, în sfârºit, dupã
douã mii de ani, Biserica Ortodoxã a gãsit rãgazul sã-l aºeze acolo. Lucrurile erau altfel dacã
erau de mai demult un episcop ºi o episcopie
acolo. Românii s-ar fi adunat în jurul acesteia,
pentru cã episcopia nu se face împotriva cuiva,
ci pentru ceva. Episcopul de astãzi, aºa cum aþi
putut constata acolo, la faþa locului, nu deosebeºte românii de maghiari, face bine ºi
copiilor români ºi copiilor maghiari, sãracilor
români ºi maghiari deopotrivã. Nu întâmplãtor a
fost sfinþit întru episcop de sãrbãtoarea Sfântului Ilie, la 20 iulie 1994, la mãnãstirea Topliþa,
pentru cã are chipul proorocului Ilie. Preasfinþitul Ioan de la Harghita are ºi o lucrare de om al
lui Dumnezeu, sfântul prooroc Ilie a fost numit
omul lui Dumnezeu, iar el este acolo omul lui
Dumnezeu. A fãcut lucruri care erau greu de
crezut cã s-ar putea realiza în aceastã parte de
þarã, voind a stabiliza suferinþa ºi deznãdejdea
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românilor de acolo ºi i-a încurajat ºi i-a întãrit ºi
i-a adunat în jur. A substituit instituþiile statului,
care uneori au lipsit, iar românii de acolo nu mai
ºtiau cui sã se adreseze. A fost o alegere de Sus,
nu noi hotãrâm ceea ce facem în viaþã,
Dumnezeu hotãrãºte, iar noi rãspundem voinþei
lui Dumnezeu. Lucrarea care se sãvârºeºte acum
în Harghita ºi Covasna este una cu care Biserica
Ortodoxã Românã poate sã spunã cã-ºi face datoria. Biserica Ortodoxã adunã, nu desparte.
Adunã fiii risipiþi printre neamuri. Am avut înþelepciunea sã trimitem preoþi în toatã Europa ºi în
toatã lumea. Acolo unde au plecat românii, am
plecat ºi noi cu ei, pentru cã singura instituþie
care-i poate aduna la un loc este biserica. Avem
peste cinci sute de preoþi ºi opt episcopi în diaspora ºi în jurul graniþelor. Primul pas cu Basarabia l-a fãcut Biserica Ortodoxã. Ceea ce nu s-a
putut face pe linie guvernamentalã ºi statalã, Biserica a putut, reactivând Mitropolia Basarabiei.
Revenind la Harghita ºi Covasna, ele plâng
de mult, cu douã ºuvoaie: Mureºul ºi Oltul. Unul
udã Þara Româneascã ºi celãlalt udã Transilvania. Aceste râuri poartã durerea, suferinþa,
izbânzile, bucuriile ºi toate împlinirile românilor din Covasna ºi Harghita. Acestea ne dau de
veste cã încã nu li s-au uscat ochii de atâta plâns
ºi cã lacrimile lor ajung mereu la noi, iar noi
suntem datori sã fim sensibili, sã ne aplecãm
asupra durerii lor ºi sã-i înconjurãm spunând:
chiar dacã sunteþi în strãinãtatea þãrii voastre,
sunteþi în braþele þãrii noastre, suntem cu voi.
Acesta este semnalul pe care-l dau Teodor
Ardelean ºi revista Familia Românã ºi în paginile ei veþi gãsi foarte multe lucruri pe care nu
le-aþi citit nicãieri, pentru cã se vorbeºte tot mai
puþin despre Harghita ºi Covasna în presa
noastrã, la televiziune, parcã ar fi ceva de care
ne temem sã ne apropiem, sã ne atingem. Veþi
gãsi toate realitãþile, inclusiv un document uitat,
cu care se încheie revista, un volum de 150 de
pagini: Raportul Covasna Harghita din 1991,
care arãta atunci realitãþile dureroase ale românilor de acolo.
Vã dorim succes ºi sã ajungeþi la numãrul
200, de fiecare datã cu aceeaºi bucurie!
Teodor Ardelan: Ar fi trebuit sã-l aducem pe Înaltpreasfinþitul Ioan aici! Vã mulþumesc cã v-aþi aplecat asupra acestui ultim numãr, ºi e firesc sã fie aºa. Închipuiþi-vã, domniile
voastre, ce privilegiu am avut eu sã pot cina trei
ore ºi jumãtate cu Înaltpreasfinþitul, în iatacul
sãu, ºi sã-mi povesteascã, de exemplu, despre
prima sa ieºire în satele româneºti apropiate de
Miercurea Ciuc ºi întâlnirea, în altarele fostelor
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Mircea Man: Preasfinþite Justin, domnule Botoº, domnule primar, sigur cã nu mai
trebuie sã spun argumentele pentru care am pledat de la început pentru Familia Românã ºi
pentru a asigura bugetul necesar, le-a spus domnul Tedi Ardelean. N-a spus chiar totul, dar pot
sã vã zic cã a fost multe zile în biroul meu, ca sã
mã convingã ºi, încet, sã convingem mulþi consilieri, câþiva fiind foarte deschiºi de la început
la aceastã iniþiativã. Dar nimic nu e prea mult
când aceste lucruri se fac pentru românii de
peste hotare. Astãzi am mai fost în aceastã salã,
la un proiect denumit „Dialogul social”, dupã
care am primit un înalt funcþionar al Ambasadei
ucrainene, l-am primit pe ambasadorul Africii
de Sud ºi, vã rog sã mã credeþi cã, la final, pentru
fiecare oficial din ambasade, dupã ce laudã
Maramureºul ºi recunosc cã acesta reprezintã un
brand al þãrii, dupã ce admirã bisericile, eu vin ºi
completez spunându-le cã ceea ce Maramureºul
are mai valoros sunt oamenii, un tip aparte faþã
de tot ceea ce este în România. Unde se duce un
maramureºean, oriunde în lumea aceasta, ºtie sã
se facã iubit.
Multe dintre lucrurile spuse de Tedi ar
trebui sã le facã organisme ale statului. Eu cred
cã azi Familia Românã, sprijinitã de Consiliul
Judeþean, face mai mult, pe anumite paliere,
decât face Ministerul Culturii sau Ministerul de
Externe, ori aceste lucruri sunt extrem de importante. Am vãzut ºi trebuie sã apreciez munca
senatorului Viorel Badea, a deputatului William
Brânzã, care sunt prezenþi peste tot în lume
acolo unde sunt comunitãþi de români ºi unde se
pot face lucruri frumoase. ªtim cu toþii, din
ecourile din Italia ºi Franþa, cã ne sunt cel mai
des prezentate lucrurile negative despre români,
uitând cã slujbele din construcþii, cele mai grele
meserii pe care localnicii nu voiau sã le facã,
le-au fãcut românii.
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Mircea Man – preºedintele Consiliului
Judeþean Maramureº, preºedinte al Organizaþiei
Judeþene PDL Maramureº, deputat în Parlamentul
României (1990-1992, 2000-2008)
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biserici, cu neamul. „Am mâncat niºte mure –
povestea Înaltpreasfinþitul – ºi le-am spus: «La
anul sper sã nu mai mãnânc de pe voi».” Era în
altar, în alt sat, un frasin ºi i-a spus: „Iartã-mã,
dragul meu, dupã vârsta ta, ai vreo 60 de ani. Ai
slujit destul. De acum vreau sã slujesc eu. Am
fost trimis de Bisericã sã-mi fac datoria în altar
ºi-o sã te tai, dragul meu”. Atât v-am spus, ca sã
vedeþi cum poate zgudui interioarele noastre o
mãrturisire din aceasta, care înseamnã cu adevãrat suflet românesc ce se pune în slujbã ºi nu
în simbrie. N-avem nevoie de simbriaºi nici în
teologie, nici în culturã. Avem nevoie de vocaþie
ºi de simþire ºi numai aºa ne putem îndeplini
mandatul. Vã mulþumesc, Preasfinþia Voastrã,
pentru faptul cã ne onoraþi cu prezenþa la activitãþile noastre, iar în anul care vine, numãrul al
doilea va fi dedicat centenarului Nicolae Steinhardt. Sperãm sã fie unul din cele mai bune
numere, sã adune multe energii. La Oradea revista a început cu 48 pagini, apoi a ajuns la 64,
iar noi am adus-o la 120-130 pagini, acesta din
urmã este al treilea numãr cu peste 150 pagini.
De anul trecut, revista funcþioneazã ca instituþie distinctã în subordinea Consiliului Judeþean Maramureº ºi realizaþi cu toþii cã acest
lucru înseamnã foarte mult. Ne bucurãm cã am
gãsit aici înþelegere ºi acest proiect a trecut.
Avem peste 1.500 exemplare distribuite la fiecare numãr în strãinãtate, la mitropolii, episcopii, protopopiate, parohii, ambasade, consulate,
universitãþi, facultãþi, lectorate, centre ºi institute culturale, asociaþii sau organizaþii care au
elemente româneºti. Toþi primesc revista Familia Românã ºi se bucurã cu adevãrat, considerând-o cea mai importantã publicaþie româneascã pentru românii de pretutindeni ºi singura
cu o distribuþie de masã. În consecinþã, prin
dumneavoastrã, domnule preºedinte, doresc sã
le mulþumesc domnilor consilieri ºi vã invit ºi
aici sã ne spuneþi câteva cuvinte.
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Asemenea gesturi de prezenþã româneascã
în bibliotecile din întreaga lume nu fac decât sã
ne aducã respect pentru cei care muncesc pentru
aceastã revistã. Domnul Teodor Ardelean este o
voce în Consiliul Judeþean ºi va avea în continuare sprijin, cu toate cã va trebui sã sensibilizãm Guvernul României, ministerele de resort pentru cã aceastã muncã trebuie sprijinitã ºi
prin fonduri guvernamentale, pentru cã este nevoie de aºa ceva ºi, atât cât o sã pot ºi o sã mã
ajute Dumnezeu, o sã fac acest lucru pentru cã
este foarte important. Aº mai spune în contextul
de astãzi cã, din pãcate, lucruri foarte serioase
trec foarte repede în zona politicã. În momentul
în care vorbim de regionalizare, imediat venim
ºi spunem, de la un partid, de la altul, cã se va
pierde Maramureºul, ne vom pierde identitatea.
Nimeni nu ne poate lua nimic, Maramureºul este
un exemplu de convieþuire.
Domnule Tedi Ardelean, vã doresc succes
ºi vreau sã vã spun cã în 26 noiembrie am fost
invitat la Slatina (Ucraina) la dezvelirea bustului lui ªtefan cel Mare. Mã bucur sã fiu numit
cetãþean de onoare al localitãþii ºi am un deosebit respect faþã de munca depusã de domnul
primar ºi de colegii lui. Mult succes ºi întreg
sprijinul Consiliului Judeþean, pentru cã ºtiþi
foarte bine cã avem foarte multe paliere de susþinut, dar acolo unde munca se vede ºi este în
sprijinul românilor, nimic nu e prea mult.
Teodor Ardelean: Nu se cuvine moderatorului unei reuniuni sã facã aprecieri ºi comentarii de profunzime, ci doar de complezenþã,
dar eu vreau sã vã mãrturisesc azi, ca adversar
politic al domnului preºedinte, de data aceasta,
cã, în bunã mãsurã, îi dau dreptate în legãturã cu
preocupãrile puterii centrale pentru activitatea
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românilor de pretutindeni - niciodatã
România, din 1913 pânã azi, nu s-a
ridicat la nivel corespunzãtor. Zic din
1913, pentru cã atunci s-a fãcut chiar
un abuz, fãcându-se în Balcani ºcoli
româneºti ºi nu aromâneºti. Din pãcate, întotdeauna sunt alte prioritãþi ºi
nu se face ceea ce trebuie pentru românii de pretutindeni.
Am martor aici pe dr. Ion
Botoº, cel mai mare luptãtor pentru a
se mai face ceva ºi de cãtre Guvernul
României ºi care se bucurã de oricâte
ori îl onoreazã cu prezenþa demnitari
importanþi ai statului, consuli, ambasadori, ºefi de departamente etc.
N-am invitat aici Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, dar l-am
invitat pe Doru Vasile Ionescu, redactor-ºef la
Radio România Internaþional, care a fost
secretar de stat pentru românii de pretutindeni
într-un mandat anterior. Domnia sa l-a sunat pe
ministrul Eugen Tomac ºi m-a rugat sã-l invit.
L-am invitat, dar n-a putut sã vinã, din pãcate.
Mi-a spus multe din lucrurile pe care le-a fãcut
ºi le urmãresc ºi eu. Într-adevãr, dacã în alte
domenii nu s-a fãcut nimic, în acesta ce ne
priveºte s-a fãcut mai mult decât au fãcut guvernele anterioare. Este pentru prima datã când
Parlamentul României are o Comisie pentru
românii de pretutindeni, este pentru prima datã
când bugetul creºte ºi existã programe mai serioase pentru sprijinirea copiilor românilor din
jurul României, prin burse pentru elevi ºi studenþi. De asemenea, sunt susþinute financiar ºi
câteva publicaþii româneºti ale românilor din
jurul României. Orice efect ar avea toate aceste
mãsuri, efortul de nevoie este mult mai mare ºi,
în consecinþã, de multe ori sunt voci care spun cã
nu se face destul.
Mã bucur cã a rãspuns invitaþiei noastre ºi
domnul primar Cãtãlin Cherecheº, cel mai nou
ºi tânãr primar de municipiu din România ºi cu
o deschidere deosebitã, înspre care mã îndrept ºi
eu cu multã speranþã, în ideea transformãrii de
tip european, în perspectiva anilor urmãtori,
când multe din instituþii nu vor mai fi „county”
ci „city”. Îl cultiv, îndrãgesc ºi susþin pentru cã
cred cã putem face multe lucruri bune împreunã.
Avem multe de recuperat, e nevoie de cercetat, e
nevoie de o pace socialã ºi culturalã în comunitate. Bucuria mea este mare în consecinþã ºi îl
invit sã spunã câteva cuvinte.
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Ion M. Botoº – preºedinte al Uniunii
Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”,
membru al Senatului Comunitãþii Româneºti din
Ucraina pentru zona Transcarpatia, redactor-ºef al
publicaþiei „Apºa”, membru în Colegiul redacþional al
revistei „Familia Românã” – o viaþã dedicatã
renaºterii ºi conservãrii identitãþii naþionale a
maramureºenilor din dreapta Tisei. În primul rând,
un om al faptei, dar ºi autor a numeroase lucrãri de
restituire istoricã ºi prezentare a realitãþilor contemporane privitoare la comunitãþile româneºti din Ucraina.

Ion M. Botoº: Preasfinþia Voastrã, onorat
prezidiu, stimaþi participanþi, în primul rând aº
dori sã aducem mulþumiri domnului Teodor
Ardelean pentru invitaþia fãcutã. Azi a sosit aici
la dumneavoastrã, la Baia Mare, o delegaþie din
dreapta Tisei: domnul primar Gheorghe Berinde
de la Biserica Albã, domnul director de la
ªcoala medie din Cãrbuneºti, Ion Smerega, cu
mine ºi douã doamne. Dacã ar fi sã vorbim
despre Familia Românã, aº putea sã spun foarte
multe. Am fost de la început alãturi de aceastã
revistã, alãturi de cei doi redactori-ºefi ºi aº face
o caracterizare a revistei pe perioade: cea orãdeanã, naºterea ca atare, înflorirea revistei, perioada legatã de moartea clinicã ºi renaºterea ei
la Baia Mare. Am avut onoarea sã-l cunosc pe
fondatorul acestei reviste, Constantin Mãlinaº,
sã devenim prieteni de familie ºi chiar mai mult,
ori de câte ori se organiza o activitate prilejuitã de
lansarea numerelor revistei la Oradea erau invitaþi
ºi reprezentanþi ai românilor din Transcarpatia.
L-am petrecut pe ultimul drum pe acel
mare român de la Oradea, Constantin Mãlinaº.
Prin plecarea lui dintre cei vii, românii din jurul
României au pierdut o personalitate marcantã,
au pierdut un bun român. Când revista Familia
Românã era pe cale de dispariþie la Oradea, stãteam de vorbã cu domnul Mãlinaº, cu domnul
Moraru ºi ne povestea cu lacrimi în ochi cum au
fost aruncate revista ºi biblioteca ei din sediul
Bibliotecii Judeþene Bihor. Atunci am spus
domnului Mãlinaº cã numai Maramureºul, numai Teodor Ardelean puteau sã ducã mai de-
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Cãtãlin Cherecheº: Preasfinþia Voastrã,
doamnelor ºi domnilor, sunt onorat sã fiu prezent
azi în mijlocul dumneavoastrã ca reprezentant al
unei comunitãþi iubitoare de culturã. Vã felicit
pentru faptul cã þineþi aprinsã o flacãrã ºi duceþi
mai departe ceea ce alþii odinioarã au creat.
Aceastã revistã, Familia Românã, este o revistã
ce reprezintã, într-un fel, filonul de solidaritate
al românilor de pretutindeni, este o flacãrã a
rezistenþei românilor ºi, de ce nu, un bastion al
spiritualitãþii româneºti. Dacã nu mã înºel, în
urmã cu doi ani, în 2009, în numãrul patru apãrea un articol despre bibliotecile româneºti din
lume ºi modul în care apare carte româneascã în
biblioteci importante din Italia, Franþa, Muntenegru ºi mã gândeam, vãzând care este tema
revistei de acum, cã acum doi ani aþi prezentat
modul în care e reflectatã, prin carte, spiritualitatea româneascã în lume, iar aici, pulsaþia
inimilor româneºti din Harghita ºi Covasna.
Acolo vorbeaþi despre carte, iar aici vorbiþi
despre sânge, iar legãtura este una continuã. Aþi
fãcut un lucru deosebit azi, domnule director, aþi
vorbit despre pace socialã ºi culturalã, indiferent
din ce rãdãcinã vine cultura.
Eu mi-aº dori, profitând de ocazia cã e ºi
domnul preºedinte al Consiliului Judeþean ºi
pentru cã aþi vorbit de transformãrile din viitor,
sã stãm la aceeaºi masã ºi sã discutãm despre
culturã la nivelul Maramureºului ºi al Bãii Mari
împreunã. Sunt convins cã vom avea acea deschidere sã susþinem astfel de proiecte ºi pentru
biblioteci, pentru astfel de reviste, tot ceea ce
înseamnã culturã, religie ºi alte domenii
importante ºi care, indiferent cum vom fi aºezaþi
din punct de vedere administrativ, ne vor þine
uniþi ºi vor menþine aceastã fibrã a Maramureºului. Eu vã felicit ºi apreciez zbaterea dumneavoastrã, iar în mine ºi domnii consilieri veþi
avea un sprijin ºi aºtept sã aparã ºi Consiliul local ca susþinãtor al acestui demers.
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Cãtãlin Cherecheº – primar Baia Mare
(din 2011), deputat în Parlamentul României
(2008-2011)
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parte aceastã revistã. Astfel cred cã s-a luat cea
mai sufleteascã ºi româneascã hotãrâre pentru
revista care a devenit cea mai popularizatã din
lume care ajunge la românii din afara graniþelor.
Cu douã sãptãmâni în urmã, la Cernãuþi, a
avut loc Congresul românilor din lume, unde a
fost prezentat ºi ultimul numãr al revistei. Cu o
sãptãmânã în urmã, la Kiev, am avut o întrunire
cu ministrul de externe al României, domnul
Teodor Baconschi.
Astãzi, revista Familia Românã este distribuitã în Ucraina în 150 exemplare: în Transcarpatia, Cernãuþi, Odesa, Kiev ºi Crimeea. Este
primitã cu multã bucurie revista, de exemplu, de

cãtre comunitatea româneascã din Crimeea, prin
preºedintele comunitãþii moldo-române. Iar românii din jurul României citesc aceastã revistã.
ªi mai cred cã Maramureºul are cel mai mare
succes prin aceastã revistã, este cunoscut în toatã þara ºi în lume. Este o cinste pentru dumneavoastrã cã aþi luat revista în primire, aþi fãcut-o cu mult mai frumoasã, cu multe materiale
destinate românilor de pretutindeni. Aceºtia pot
doar sã vã mulþumeascã pentru ceea ce faceþi, iar
noi, în numele preºedintelui Comunitãþii Românilor din Ucraina, domnul Ion Popescu, vã aducem mulþumiri pentru aceastã revistã. Domnul
sã v-ajute ºi sã puteþi merge împreunã înainte!

FAMILIA ROMÂNÃ

REUNIUNEA FAMILIEI ROMÂNE

Din lucrãrile Reuniunii
Conf. univ. dr. ªtefan Viºovan – a fost lector
universitar la Facultatea de Litere (Universitatea
„Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca, (1993-2002), lector de
limba românã la Universitatea din Bratislava (1994),
redactor-ºef al cotidianului „Opinia” (1998-1999),
prodecan al Facultãþii de ªtiinþe Umaniste
(Universitatea „Vasile Goldiº” - Filiala Baia Mare,
1999-2000), conferenþiar la Universitatea de Nord
Baia Mare (din 2002). Este membru în colectivul de
redacþie al „Buletinului ªtiinþific, Fasc. Filologie, seria
A”, Facultatea de Litere, Universitatea de Nord,
Baia Mare ºi al revistei „Memoria ethnologica”,
membru al Societãþii de ªtiinþe Filologice din
România, al Asociaþiei Slaviºtilor, al Societãþii
Române de Dialectologie. Autor al unor contribuþii de

o deosebitã însemnãtate în cercetarea toponimiei ºi
onomasticii maramureºene: „Interferenþe
româno-ucrainene în toponimia Maramureºului”
(2001), „Monografia toponimicã a Vãii Izei”
(2005), „Studii ºi articole de onomasticã” (2007),
„Dicþionar de frecvenþã a numelor de familie din
Maramureº” (2007 - coordonator), „Toponimia Þãrii
Lãpuºului” (2008).

ªtefan Viºovan: Consideraþii
privind revista Familia Românã
Revista Familia Românã a pornit la drum
în 1999 cu intenþia de a face faþã unei nevoi de
multã vreme ºi de cãtre multe persoane semnalatã ºi anume aceea de a pune bazele unei

publicaþii sobre, realiste ºi de bun-simþ adresate
tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei în lume ºi
orice confesiune sau crez politic ar îmbrãþiºa,
spre a le þine treazã conºtiinþa de neam, de a le
aminti cã fac parte dintr-o familie strãveche ºi
onorabilã, care a dat ºi continuã sã dea lumii
valori de primã mãrime în multiple domenii de
activitate.
Fondatorul revistei a fost regretatul conf.
dr. Constantin Mãlinaº, care a ºi condus colectivul redacþional pânã în 2006, perioadã în
care au apãrut 27 numere, s-au publicat 415
materiale, multe susþinute de o graficã ºi de
imagini deosebit de sugestive, bine alese. (Ultimul numãr din perioada orãdeanã a apãrut în
decembrie 2005.)
S-a optat pentru o concentrare tematicã, în
sensul ca fiecare numãr sã dezbatã cât se poate
de amãnunþit, desigur, în funcþie de resursele
umane ºi materiale avute la dispoziþie, câte o
temã de larg interes pentru românii din þarã ºi de
peste hotare. Este bine sã se precizeze cã ideea
centralã a revistei a fost sã fie, înainte de toate,
„o oglindã a românilor de pretutindeni, sã exprime cultura, literatura ºi dificultãþile românilor, care sunt despãrþiþi în mai multe þãri”
(Vasile Ilica - Oradea, membru al Societãþii culturale „Mihai Eminescu” din Cernãuþi).
Revista îºi construise un drum al sãu, avea
o anumitã direcþie ºi periodicitate, atrãsese colaboratori de prestigiu din rândul unor intelectuali
de elitã din þarã ºi din strãinãtate, dar odatã cu
schimbarea, pe criterii politice, a regretatului
Constantin Mãlinaº de la conducerea Bibliotecii
Judeþene din Oradea, revista a fost pur ºi simplu
suprimatã, nefiind pe placul unora din noua conducere ºi neservindu-le interesele. Ba mai mult,
dând dovadã de o condamnabilã lipsã de înþelegere faþã de fenomenul cultural românesc, au

Aceastã concepþie editorialã impune ca într-o
secþiune consistentã a fiecãrui numãr sã fie dezbãtutã cu competenþã ºi obiectivitate câte o problemã de mare actualitate pentru români, atingând, aºa cum deosebit de sugestiv sublinia
doamna Ioana Dragotã (a cãrei implicare în
coordonarea, realizarea ºi difuzarea revistei a
fost de la început una cât se poate de beneficã,
de responsabilã ºi de lucrãtoare), atingând
„douã structuri profunde ale sufletului acestora:
partea de credinþã ºi partea de apartenenþã”. Aºa
se face cã putem vorbi despre numere tematice,
intenþia redacþiei în acest sens fiind fãcutã din
vreme cunoscutã cititorilor, care sunt invitaþi sã
participe cu materiale, ºtiri, sugestii etc. la realizarea practicã a revistei. Iatã ce teme incitante,
de real interes pentru orice român adevãrat, au
devenit subtitluri sugestive ºi atractive totodatã
ale diferitelor numere ale revistei Familia
Românã: Nouãzeci de ani de ani de la unirea
Basarabiei cu România, Revista Transilvania –
140 de ani de la apariþie, Alba Iulia – 1 Decembrie 1918. 90 de ani de la Marea Unire,
Grigore Vieru (1935-2009), Biserici de lemn
din Maramureº, Biblioteci româneºti în lume,
Mihai Eminescu – 160, Asociaþii româneºti, ªtefan Popa Popa’s, Aromânii, Iosif Vulcan – 170,
ASTRA – 150, Românii din Covasna ºi Harghita. În cadrul secþiunilor tematice sunt incluse
aproape douã sute de contribuþii semnate de
peste o sutã de autori.
În secþiunea File de istorie sunt publicate
45 de studii ºi articole elaborate de 39 de autori,
în majoritate specialiºti, doctori în ºtiinþe sau
doctoranzi, veterani de rãzboi, participanþi la
diferite evenimente cruciale din istoria României etc. Sunt abordate teme referitoare la istoria
Basarabiei ºi în general a þinuturilor de peste
Prut, la Unirea din 1918, la regimentele grãnicereºti nãsãudene, la vechimea românilor, la
rezistenþa anticomunistã, la eliberarea nord-vestului Transilvaniei în anii 1918-1919, la politica
externã a României în perioade critice. Sunt
evocate mari personalitãþi politice, militare, eroi
ai neamului, precum Avram Iancu, Vasile Lucaciu, Artur Artemiu Anderco, regina Maria,
Carol al II lea, Andrei ªaguna etc.
Secþiunea cea mai amplã a revistei este
intitulatã Actualitatea româneascã (începând cu
numãrul 33-34 – Români în lume). Ea însumeazã, în numerele bãimãrene, 174 de studii ºi
articole, semnate de aproape ºaptezeci de colaboratori, la care se adaugã membrii redacþiei,
acoperind o arie tematicã largã, actualã ºi de
mare interes. Se trateazã în aceastã secþiune
chestiuni privind religia românilor, episcopiile
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distrus arhiva revistei, împreunã cu mulþime de
documente ce reflectau viaþa românilor de pe tot
cuprinsul lumii ºi care urmau sã se constituie
într-un Fond Cultural al Românilor de Pretutindeni.
Aflatã la cel de-al patruzeci ºi treilea numãr ºi în al doisprezecelea an de existenþã, revista
Familia Românã se prezintã ca o publicaþie sobrã, profesionistã, cu obiective clare, îndrãzneþe
ºi realiste, difuzatã peste tot în lume unde existã
comunitãþi de români, condusã de un colectiv
redacþional responsabil ºi bine ancorat în problematica românilor de pretutindeni, având un
numãr impresionant de colaboratori selectaþi, în
special, dintre românii de peste hotare, cu un
acut sentiment al apartenenþei etnice ºi dispunând de importante ºi reale rezerve de patriotism. Revista cunoaºte douã perioade de apariþie: una orãdeanã (iunie 1999 – iulie 2006,
numerele 1-27) ºi alta bãimãreanã, începând cu
anul 2008.
Între cele douã perioade existã un hiatus,
generat de probleme administrative, unele purtând conotaþii asupra cãrora nu dorim sã ne
oprim în aceastã scurtã prezentare. Este de subliniat însã cã orientarea generalã a publicaþiei,
grupurile-þintã ºi obiectivele majore nu au suferit modificãri substanþiale. Dimpotrivã, a crescut în mod evident gradul de acoperire ºi s-a
produs o clarificare conceptualã ºi programaticã
datoratã, înainte de toate, preocupãrilor insistente ale redactorului-ºef, profesorul dr. Teodor
Ardelean, care a imprimat revistei un curs modern,
incisiv, rãzbãtãtor, conferindu-i acesteia o personalitate aparte în peisajul publicistic românesc. Preluând revista, redactorul-ºef Teodor
Ardelean a asigurat finanþarea acesteia, a reactivat colectivul de colaboratori interni ºi externi,
a angajat, prin concurs, persoane competente
pentru posturile de execuþie, a precizat obiective
ºi responsabilitãþi, a lãrgit plaja problematicii
abordate, a ridicat semnificativ coeficientul de
acoperire ºi i-a extins raza de difuzare.
Structura revistei este una modernã, în
perfectã concordanþã cu tematica abordatã ºi cu
obiectivele propuse. Ea este susþinutã de câteva
secþiuni permanente, de real impact informaþional ºi de coeziune etnicã: File de istorie, Cununa de aur a României, Actualitatea româneascã / Români în lume. De evidenþiat sunt, în
acest context, cele douã rubrici: Revista presei –
mass-media despre români ºi Am primit la redacþie, conduse de Laviniu Ardelean ºi, respectiv, Simona Dumuþa. Fiecare numãr al revistei este axat pe o problematicã importantã,
actualã ºi de larg interes pentru toþi românii.

13

FAMILIA ROMÂNÃ

FEBRUARIE 2012

FAMILIA ROMÂNÃ

REUNIUNEA FAMILIEI ROMÂNE

14
ºi mitropoliile din afara þãrii, asociaþiile culturale ale românilor, bibliotecile româneºti în
lume, librãrii cu carte româneascã, evenimente
editoriale, manifestãri culturale. Pagini interesante se dedicã artei teatrale, filmului, poeziei,
picturii, se prezintã, se întocmesc biografii, se
insereazã interviuri, note de cãlãtorie, itinerarii
spirituale etc.
În structura revistei Familia Românã apare începând cu nr. 2-3 pe 2008, o secvenþã deosebit de interesantã, având un generic sugestiv
Cununa de aur a României, prin care colectivul
redacþional îºi propune sã punã mai pregnant în
luminã realizãrile de orice fel ale românilor stabiliþi dincolo de graniþele þãrii, pe care o înconjoarã din toate pãrþile asemeni unei veritabile coroane spirituale. Îºi gãsesc aici locul
materiale interesante, scrise cu pricepere ºi implicare, despre români valoroºi, talentaþi ºi inteligenþi, care fac cinste deopotrivã þãrii de
origine ºi þãrii de adopþie.
Se încadreazã în aceastã secþiune în jur de
o sutã douãzeci de materiale semnate de apro-
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ximativ cincizeci de autori, peste jumãtate
dintre ei aparþinând diasporei.
Douã rubrici restrânse ca spaþiu, dar cât se
poate de utile ºi întregitoare problematicii atacate de revistã sunt Am primit la redacþie pentru
biblioteca Familia Românã ºi Revista presei:
mass-media despre români, conduse de Simona
Dumuþa, respectiv, de Laviniu Ardelean. Prima
face cunoscute cititorilor titlurile cãrþilor ºi ale
altor publicaþii despre români primite de la prietenii revistei, iar cea de-a doua prezintã o selecþie, fãcutã cu inteligenþã ºi simþ civic, a
articolelor din mass-media lumii în care este
vorba despre românii din þarã sau din afarã.
Aceastã rubricã se constituie într-un rãspuns
elegant ºi subtil dat manifestãrilor denigratoare
la adresa conaþionalilor noºtri ºi atrage atenþia
tuturor cã românii, dincolo de pãcatele lor, sunt
o naþiune din sânul cãreia s-au ridicat numeroase valori de primã mãrime în toate domeniile
ºi cã, prin realizãrile lor, pot sta cu fruntea sus în
faþa judecãþii Europei ºi a lumii întregi, chiar
dacã din când în când sunt nevoiþi sã aplece,
totuºi, privirea la auzul unor fapte mai puþin
demne sãvârºite de cãtre unii dintre ai lor.
Revista Familia Românã beneficiazã de o
difuzare impresionantã, ajungând la comunitãþile de români din cele mai îndepãrtate colþuri
ale lumii ºi fiind cu insistenþã solicitatã nu doar
de românii trãitori în afara graniþelor þãrii, ci ºi
de oameni de culturã, politicieni, lingviºti,
istorici, etnologi etc. din România. La reuºitele
revistei vin cu contribuþii însemnate români ºi
prieteni ai acestora din numeroase þãri: Australia, Austria, Belgia, Canada, Elveþia, Estonia,
Germania, Italia, Israel, Republica Moldova,
Noua Zeelandã, Scoþia, Serbia, Spania, SUA,
Suedia, Ucraina, Ungaria etc.
Fiecare dintre cele paisprezece numere ale
revistei Familia Românã, seria bãimãreanã, a
beneficiat de lansãri reuºite, nu doar în oraºul de
apariþie, ci ºi în altele, cum sunt, bunãoarã
Oradea, Bistriþa, Satu Mare, Sfântu Gheorghe
etc. Aceste lansãri s-au constituit în adevãrate
evenimente culturale de suflet, la care au participat nenumãraþi prieteni ºi susþinãtori ai revistei, reprezentanþi ai organizaþiilor româneºti
din lume, oficialitãþi, personalitãþi cultural,
ºtiinþifice sau politice. Presa scrisã, mass-media
în general, atât cea localã, cât ºi cea centralã, a
acordat spaþii generoase fenomenului Familia
Românã, salutând cu bucurie fiecare apariþie a
revistei ºi prezentându-i conþinutul cu multã
aplecare. Ne permitem sã spicuim câteva cuvinte de apreciere rostite de jurnaliºti, oameni de

Teodor Ardelean: Întreaga analizã fãcutã ºi aprecierile mãgulitoare le primesc cu luciditate ºi le împart cu colegii mei. Aici a fost
citatã Ioana Dragotã ºi apreciatã ºi o fac ºi eu,
dar a lipsit constatarea pentru actualul redactor-ºef adjunct, Ioana Petreuº ºi o fac eu acum.
Ea nu este prezentã, e la o consfãtuire naþionalã,

la Cãlimãneºti, în Vâlcea, ºi nu poate fi cu noi în
zilele acestea.
Nu se poate face nimic de unul singur,
dacã nu reuºeºti sã-þi faci o echipã. Noi n-am
fost oameni de presã, când zic noi, spun redacþia
– eu am fost, am început în presã –, dar au
învãþat ºi colegii mei. Noi avem ºi o experienþã
acumulatã, pentru cã în aceastã instituþie de bazã, Biblioteca Judeþeanã, existã mai multe reviste ºi, ca atare, încet-încet, aici e o ºcoalã de
presã. Ne-am bizuit mult pe colaboratori ºi e
firesc s-o facem. ªi cred cã numerele care au mai
mare pondere în colaborare chiar sunt cele mai
reuºite. Eu îl consider cel mai reuºit numãr pe
cel cu aromânii, au venit cele mai multe ecouri
din întreaga lume.
Am cãlãtorit, în varã, în interesul revistei,
dar în timpul personal, în concediu fiind, în Serbia, Macedonia, Albania ºi Muntenegru ºi am
avut bucuria sã gãsesc cã acolo revista Familia
Românã era la aromânii de frunte, graþie prietenului ºi susþinãtorului acestui numãr, Stere
Samara, cel mai mare om de afaceri aromân din
Constanþa, din România, care le-a distribuit
câteva sute de numere românilor din Balcani.
E o bucurie sã te întâlneºti cu aromâni care
nu ºtiu româneºte ºi sã începi exerciþiul de comunicare ºi de înþelegere pe baza unui algoritm
care înseamnã o mare tainã: limba românã ºi
graiul vechi din mine. Adicã îmi ajustez limbajul
folosind cuvinte cât mai vechi ºi atunci ne înþelegem perfect, nu ne trebuie niciun translator.
Conform programului, acum domnul profesor Ilie ªandru ne va spune câteva cuvinte
despre ultimul numãr, pe care l-am dedicat românilor din Covasna ºi Harghita. Pentru cine
nu-l cunoaºte, profesorul Ilie ªandru, profesor ºi
ziarist în acelaºi timp, ºi-a dedicat întreaga viaþã
altarului culturii. Este cel mai de seamã exponent cultural al Topliþei ºi al zonei, ºi când spun
Topliþa, gândiþi-vã de la Miron Cristea încoace
câþi s-au ridicat de acolo ºi pe toþi îi are Ilie
ªandru ºi la inimã, dar ºi la conºtiinþã.
Ilie ªandru, jurnalist, scriitor ºi istoric literar.
Învãþãtor (1953-1955) ºi profesor suplinitor
(1957-1961) în comuna Bilbor, judeþul Harghita, director al Casei Raionale de Culturã Topliþa ºi profesor
(1968-1978) la liceul din aceeaºi localitate, unde
îndrumã revista „Cântecul vârstelor”. Redactor principal la ziarul „Informaþia Harghitei” (din 1978) ºi la
Adevãrul Harghitei (1990). Debuteazã publicistic în
1970. Colaboreazã la „Transilvania”, „Vatra”,
„Tribuna învãþãmântului”, „Adevãrul Harghitei”,
„Curierul de Transilvania” (Târgu Mureº), „Totuºi
iubirea”, „ªcoala noastrã” (Miercurea Ciuc),
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culturã, academicieni, români de peste hotare
etc. la adresa acestei prestigioase publicaþii.
„Revista Familia Românã este una dintre
cele mai bune reviste tematice apãrute în ultima
vreme.”
„Ne aduce patria mai aproape prin
reportajele ºi mãrturiile din fiecare numãr.”
„O revistã ce se citeºte ºi cu sufletul.”
„Oferã cititorilor o varietate de articole
trudite cu gând bun ºi suflet curat, de autori din
þarã ºi din strãinãtate.”
„Este tot mai solicitatã în comunitãþile de
români.”
„Un numãr (41 n.n.) care plaseazã publicaþia în ºirul celor de excelentã condiþie privind conþinutul ºi fibra patrioticã, ponderatã,
aducãtoare a unui spor de demnitate ºi frumuseþe datorate profesorului doctor Teodor Ardelean ºi întregii redacþii.”
Iatã ce reacþie are academicianul Alexandru Surdu în legãturã cu revista Familia Românã: „Parcurgând sumarele revistelor primite,
sumare concepute la un înalt nivel ºtiinþific ºi cu
o paletã tematicã de larg interes, am constatat,
cu multã bucurie intelectualã, aplecarea atât a
redacþiei, cât ºi a autorilor articolelor, asupra
cunoaºterii ºi aprofundãrii trecutului neamului
românesc. Funesta sintagmã potrivit cãreia popoarele care nu-ºi cunosc istoria nu au viitor,
Dumneavoastrã, stimate domnule dr. Teodor
Ardelean, prin ceea ce realizaþi în paginile revistei Familia Românã, o transformaþi într-o
altã sintagmã, cu un alt mesaj, mesaj optimist,
dãtãtor de încredere ºi anume: popoarele care-ºi
cunosc istoria au un viitor. ªi poporul român are
un viitor!”
Ce ar mai fi de spus? Oricum, este în afara
oricãrei îndoieli cã revista Familia Românã îþi
dã un sentiment de siguranþã, îþi oferã un real
confort intelectual ºi spiritual totodatã,
creându-þi sentimentul cã, în ciuda numeroaselor adversitãþi, multe create de neîndemânaticii noºtri guvernanþi, românii nu sunt singuri,
cã nu sunt o naþie autodevoratoare, ci cã, dimpotrivã, ºi-au conservat sentimentele de iubire,
de solidaritate ºi întrajutorare, cã deþin un potenþial creator uriaº ºi sunt capabili de înfãptuiri
mãreþe.
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„Românul”, „Naþiunea”, „Vremea”, „Cuvântul
Liber”, „Condeiul ardelean”.
Publicistica bogatã este completatã de lucrãrile
în volum: „Octavian C. Tãslãuanu” (în colaborare,
1978), „Sub cumpãna veacului” (1995), „Pe urmele
lui Octavian C. Tãslãuanu” (1997), „Un nume
pentru istorie - Patriarhul Elie Miron Cristea” (în
colaborare cu Valentin Borda, 1998), „Oameni ºi
locuri din Cãlimani” (2000), „Binecuvântatã a fost
clipa...” (2002), „Basarabia iarãºi ºi iarãºi” (2003),
„O stafie bântuie prin Ardeal” (2005), „O victimã a
extremismului maghiar. Aºezãmântul «Sfântul Iosif»
din Odorheiu Secuiesc” (2006), „Alte mãºti, aceeaºi
piesã, Alte guri, aceeaºi gamã...” (2009), „Inima
timpului” (2010) º.a.

Este organizator al mai multor manifestãri
culturale, artistice ºi ºtiinþifice de înaltã þinutã, printre
care se numãrã Festivalul-concurs al cântecului
pãstoresc „Mioriþa”, Zilele „Miron Cristea”, cu
publicaþia „Sangidava”, Zilele „Octavian Codru
Tãslãuanu”.
Este Cetãþean de onoare al oraºului Topliþa.
Sãrbãtorit cu dragoste în acest an, la împlinirea
vârstei de 76 de ani, ºi-a lansat cea de-a cincisprezecea
carte, „Vremuri ºi destine”, „O carte bine scrisã... în
care gazetarul lasã loc definitiv scriitorului,
condeierului. Scriitorul ªandru nu are vârstã, nu þine
cont de modã ºi orientãri literare, scrie cum ºtie mai
bine, mai mult cu sufletul animat de sentimente
patriotice ºi inspirat de amintire... scrie ca un ardelean
împãtimit de limbã, de oamenii ºi locurile atât de dragi
domniei sale - Topliþa ºi zona Mureºului superior...
Este unic în felul sãu. Este un cronicar al
evenimentelor locului din ultimele patru-cinci decenii,
este cel care reînvie memoria unor oameni de seamã
care au avut ceva de spus pentru cultura,
spiritualitatea ºi chiar politica acestui neam, este
scriitorul care þine treazã flacãra vie a românismului,
amintind mereu de jertfa celor care au contribuit la
eliberarea acestui colþ de Românie, este un patriot, în
sensul adevãrat ºi bun al cuvântului ºi care ne repetã
mereu, iarãºi ºi iarãºi, cine suntem ºi ce îndatoriri
avem faþã de neam, de eroi, de familie ºi de strãmoºi.”
(Dionisie ªerban - profesor, Topliþa, surse:
www.crispedia.ro, Condeiul ardelean)
Ilie ªandru: Stimaþi prieteni, mã bucur
nespus cã astãzi sunt la Baia Mare, în Maramureº, unde mã simt în România. S-a vorbit aici
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despre situaþia românilor din jurul României.
Din pãcate, nu este uºoarã, nu este veselã, dar aº
vrea sã spun cã nici a noastrã, din centrul României, nu este mai rozã. Pentru cã dacã n-ar fi
fost aceastã Episcopie a Covasnei ºi Harghitei,
despre care s-a vorbit aici, astãzi – ºi, poate cã,
vorba Preasfinþitului, trebuia fãcutã cu mult mai
devreme, dar, vorba ceea, niciodatã nu e prea
târziu, bine cã s-a fãcut mãcar atunci, în 1994 –
aceastã Episcopie a reuºit, cumva, sã ne adune
pe puþinii români care mai trãim în zonã sub cupola sa ºi astfel au fost posibile aceste realizãri,
care sunt astãzi prezentate în acest numãr de
revistã, dedicat efectiv nouã, românilor din
Covasna ºi Harghita.
N-am sã vã povestesc despre revistã, o
deþineþi aproape toþi. În conþinutul ei se regãsesc
instituþiile care s-au nãscut, asociaþiile culturale,
instituþiile bisericeºti, mãnãstirile, bisericile
care s-au fãcut. Aº vrea doar sã vã spun cã
atunci, în 1994, când a luat fiinþã Episcopia
Covasnei ºi Harghitei, toatã Episcopia asta nu
avea la un loc atâtea parohii cât are Protopopiatul Topliþa în momentul de faþã. Vã daþi seama cam care era situaþia noastrã atunci. Dumnezeu probabil ni l-a adus pe Înaltpreasfinþitul
Ioan, care de vreo câteva ori era gata-gata sã
plece, candidând pentru diverse funcþii bisericeºti mai înalte, dar tot Dumnezeu l-a þinut sã nu
plece de-acolo ºi sã rãmânã la noi.
Când a luat fiinþã, în 1994, Episcopia, eu
eram consilier eparhial la Alba Iulia ºi, drept sã
vã spun, când am auzit de înfiinþarea noii Episcopii Covasna Harghita, la început n-am prea
fost de acord. Nu credeam cã va fi ceva. Îmi era
groazã, îmi era chiar penibilã ideea cã se va
naºte o episcopie care se va face de ruºine în faþa
concetãþenilor noºtri de altã etnie, cu douã protopopiate sãrace, amãrâte, prãpãdite, vai de
capul lor. Ei, uite, cã pânã la urmã m-am convins
de adevãr. Am semnat ºi eu actul care trebuia
semnat de noi, sã ne desprindem de Episcopia
Albei Iulia, sã formãm noua Episcopie ºi Dumnezeu a fost sã fie cu noi ºi a venit Preasfinþitul
Ioan.
Duminica trecutã, domnul Teodor Ardelean era în Catedrala Episcopalã de la Miercurea
Ciuc, eram împreunã. Acolo s-a fãcut lansarea
acestui numãr al revistei Familia Românã. Are
un conþinut extraordinar, dar ceea ce trebuie sã
vã spun neapãrat este cã astã-varã, la Zilele
„Miron Cristea” de la Topliþa, a XIV-a ediþie, la
care am avut plãcerea ºi onoarea sã-l avem ca
oaspete pe domnul Teodor Ardelean, ca ºi la a
XIII-a ediþie, de altfel, acolo, când s-a dezvelit
bustul lui Grigore Vieru, ºi-a luat aceastã

sarcinã, de a face un numãr al revistei Familia
Românã ºi pentru noi, românii din Harghita ºi
Covasna. N-am crezut cã se va face aºa de repede, am crezut cã se va face cândva, poate la
anul. S-a fãcut într-un timp foarte scurt, ºi acest
lucru numai datoritã domnului Teodor Ardelean.
Bineînþeles cã ºi nouã, care am dat materialul
necesar pentru conþinutul revistei, dar, dacã nu era
voinþa de aici, numãrul nu apãrea.
Acolo, la umbra bardului poeziei româneºti din Basarabia, Grigore Vieru, ne-am luat
câteva legãminte, noi toþi, împreunã, ne-am angajat sã facem tot ce-i posibil sã menþinem acest
spirit românesc ºi în Harghita ºi Covasna. Dar,
sã vã spun drept lucrurile de aici: ceea ce nu face
statul român, face biserica, cât poate, iar lucrurile nu merg spre bine deloc. Noi nu simþim
acest lucru deloc, din contrã, ceea ce am avut
acum zece sau cincisprezece ani, nu mai avem

acum. Suntem un fel de nimeni ai nimãnui
acolo. Guvernul României ºi-a luat mâinile de
pe noi, suntem un fel de români de sacrificiu ai
þãrii, pentru interesele politice ale unora ºi altora, din pãcate. ªi acest lucru, poate cã dumneavoastrã nu-l puteþi simþi, dar noi îl simþim direct, ºi-l simþim mereu.
Zicea acum câteva zile actualul preºedinte
al Consiliului Judeþean, îºi lua angajamentul cã
va avea un dialog permanent cu românii, ca sã
vadã ºi el cam ce doresc, ce vor ºi aºa mai
departe, ca ºi cum ar fi de vreo douã-trei zile sau
de o sãptãmânã la conducerea judeþului, ºi nu de
doi ani. Dar cum vrea sã fie reales, acuma s-a
gândit cã ar fi bine sã aibã ºi un dialog cu noi,
dar acest dialog n-a fost, nu este ºi nu va fi nici în
viitor, pentru cã totul este o fanfaronadã ieftinã,
politicianistã.
Eu încã o datã îmi exprim bucuria de a fi
aici, în mijlocul dumneavoastrã, de a veni la
Baia Mare ºi încã o datã vã spun cã tot ceea ce
este aici, în acest numãr al revistei, este deosebit. Sunt realizãrile noastre, pe care poate
uneori nici nouã nu ne vine sã credem cã le-am
fãcut. Dar totuºi sunt extraordinar de multe în
ultimii douãzeci de ani ºi mai ales în ultimii
cincisprezece ani, de când a luat fiinþã Episcopia. Dacã Dumnezeu ar fi dat ca Înaltpreasfinþitul Ioan sã fie aici, în mijlocul nostru, ne-ar fi
spus mult mai multe. Dar eu o sã vã citez numai
douã-trei rânduri din cuvintele dumnealui:
„Se bate azi tot mai mult la «Înalta Poartã
Europeanã», care necunoscând frãmântata istorie a neamului românesc, printr-o aprobare
tacitã ar putea sã ducã la anularea unuia dintre
cele mai importante idealuri ale românilor ºi
anume acela de stat naþional unitar.
Prea am fost obiºnuiþi în ultimul timp cu
expresii ca acestea: pierderi istorice, pierderi
colaterale, compromis istoric etc.; aceste expresii au fost strãine poporului român care ºi-a
scris istoria cu sângele sutelor de mii de feciori
cãzuþi în luptele de apãrare a acestei þãri, þarã
care se aºterne ca o poalã de mireasã în jurul
Carpaþilor.
Doamne, oare nu-i fi Tu de vinã cã ai creat
prea mândrã aceastã þarã, sau noi cã nu mai
suntem vrednici sã þinem în mâini acest potir?!”
Teodor Ardelean: Închipuiþi-vã, dragii
mei, cã la Topliþa, în parcul oraºului este Aleea
Clasicilor. Închipuiþi-vã, dragii mei, cã Topliþa a
fost primul oraº românesc care l-a fãcut cetãþean
de onoare pe Grigore Vieru ºi cã, dupã aceea, la
cel mai scurt timp, i-a ridicat un bust. Închipuiþi-vã, aºadar, cã, în ciuda faptului cã sunt

REUNIUNEA FAMILIEI ROMÂNE

ÎPS Ioan vorbind la lansarea ultimului numãr
al revistei „Familia Românã”
în Catedrala Ortodoxã din Mircurea Ciuc
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DIN PUBLICAÞIILE PRIMITE CU OCAZIA REUNIUNII – ILIE ªANDRU

Grai Românesc : foaie de spiritualitate ortodoxã a Episcopiei Covasnei ºi Harghitei, an
XIII, nr. 3 (52)/2011.
Comitetul de redacþie al revistei este format din: ÎPS Ioan Selejan – preºedinte
fondator, consilier cultural pr. Dr. Ciprian Staicu, prot. Gligore Vizoli, prot. Dumitru Apostol,
prot. Florin Tohãnean, prot. Ioan Bercu, dr. Ioan Lãcãtuºu, iar redacþia al cãrui sediu este la
Miercurea-Ciuc este alcãtuitã din: pr. drd. Petre Cãtinean, prof. Nicoleta Ploºnea, consilier
adm. pr. Teodor Bijec, prof. dr. Luminiþa Cornea, colaboratorii ei fiind: pr. Dumitru Panaite,
prof. Ilie ªandru, pictor Aurora Oltean, Ioana Staicu.
Revista, având o frumoasã þinutã editorialã, debuteazã cu studiul Viaþa în Hristos dupã
experienþa isihastã româneascã semnat de pr. drd. Petre Cãtinean în care este pusã în
evidenþã profunzimea teologiei hristologice a pãrinþilor români Ilie Cleopa, Daniil Sandu Tudor ºi Arsenie Boca ºi se încheie cu Convorbiri duhovniceºti cu pãrintele Atanasie Floroiu,
stareþul schitului românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, consemnate de pr. Ciprian
Staicu. Între aceste douã repere se desfãºoarã o cronicã a vieþii bisericeºti ºi culturale a
românilor din zonã ºi realizãrile lor din a doua jumãtate a anului 2011: copiii celor douã ºcoli
româneºti din Miercurea-Ciuc, pregãtiþi în atelierele Centrului Cultural „Miron Cristea” al
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi Harghitei în colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Harghita, au obþinut trei locuri întâi ºi un loc doi la Olimpiada Naþionalã „Meºteºuguri
Artistice Tradiþionale” (Apostoli ai tradiþiei ºi ai valorilor noastre culturale ºi spirituale din
judeþul Harghita – articol semnat de prof. Nicoleta Ploºnea): s-au desfãºurat taberele de
picturã de icoane pe sticlã la Corbu, Protopopiatul Topliþa (prof. Mihaela Vãtãmanu
Alexandrescu); au avut loc: simpozionul teologic „Familia ºi valorile ei la începutul secolului
XXI”, la Centrul Eparhial din Miercurea-Ciuc, cu scopul elaborãrii unui Ghid care „sã rãspundã,
în chip ortodox, tinerilor de astãzi la întrebãrile pe care ei ºi le pun” (pr. dr. Ciprian-Ioan
Staicu); ediþia a XIV-a a Zilelor „Miron Cristea”, la Topliþa; ediþia a XVII-a a Sesiunii naþionale de
comunicãri ºtiinþifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Culturã. Civilizaþie.”, în
municipiul Sfântu Gheorghe (dr. Ioan Lãcãtuºu): sãrbãtorirea a 150 de ani de la înfiinþarea
ASTREI (Luminiþa Cornea); sunt consemnate apropierea de finalizare a construcþiei bisericii
din Araci, Covasna (pr. paroh Fãrcaº Iuliu), sfinþirea bisericii din Zencani, Topliþa (pr. drd.
Petru Cãtinean), sfinþirea bisericii din parohia Sângeroasa, Protopopiatul Topliþa (protopop
Dumitru Apostol).
Douã pagini sunt dedicate Itinerariilor pastorale ale ÎPS Arhiepiscop Ioan al Epscopiei
Covasnei ºi Harghitei, iulie-septembie 2011, mai grãitoare decât orice cronicã elogioasã.
Un articol impresionant este dedicat memoriei arhimandritului Gheorghe Avram, de la
care ÎPS Ioan Selejan ºi-a luat rãmas-bun cu cuvintele: „pãrinte Gheorghe, îþi dau, în acest moment, cel mai înalt rang românesc: Tricolorul nostru sfânt. ªi de vei ajunge acolo, cu bine la
Dumnezeu, în raiul bucuriei, îþi dau poruncã sã începi ºi acolo o mãnãstite ºi sã pui alãturi de
crucea lui Hristos, pe vârful ei, ºi tricolorul românesc, ca sã se adune acolo toþi românii din
Rai” – orice comentariu este de prisos. (Mihail Erich Broanãr).
Alãturi de acest florilegiu românesc sunt publicate ºi articole cu caracter mai larg:
Oamenii de ºtiinþã ºi originea Universului (pr. drd. Petru Cãtinean), icoane din vieþile sfinþilor
Ciprian ºi Iustina, Nectarie din Eghina, Spiridon al Trimitundei (Ioana-Alina Staicu), Pledoarie
pentru o esteticã liturgicã (pr. Ioan Morar, Gherla), Canonizarea pãrintelui Iustin Popovici
din Serbia (Mihail Erich Broanãr).
În ansamblul ei, revista este o mãrturie a grijii Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ºi
Harghitei de a da hranã spiritualã pãstoriþilor ei ºi a implicãrii active în viaþa comunitãþii
româneºti ca factor catalizator al vieþii cultural-spirituale.

nunãþie ce s-a întâmplat acolo ºi noi cam asta am
vrut sã arãtãm prin acest numãr al Familiei
Române.
Conform programului, îi invit pe doamna
Eugenia Guzun ºi pe Adrian Marchiº aici, împreunã. Trebuia sã fie ºi Doru Vasile Ionescu, el
nu a mai putut veni. Radioul Românesc, dupã
pãrerea mea, face cele mai mari servicii românilor de pretutindeni, punându-i pe unii ºi pe
alþii în comuniune.

Eugenia Guzun – o voce, o conºtiinþã
„Fac parte dintr-o generaþie miracol. Când
erau programaþi sã disparã undeva, prin depãrtãri
siberiene, sau de foame acasã, în Basarabia, pãrinþii
îndrãzneau sã se iubeascã ºi sã ne dea viaþã. În
adâncul sufletului fiecãrui român basarabean nãscut în
acei ani se regãsesc sedimente din spaima trãitã de
mamele ºi taþii noºtri în acele vremuri.” – spune
Eugenia Guzun într-un interviu acordat lui
Mircea-Cristian Ghenghea. Reporter la Radio
România Actualitãþi, în prezent, realizatoare a
emisiunii „Români în lume”, ºi-a început activitatea
la Radio Chiºinãu. În toamna anului 1994, pe
fundalul regresului miºcãrii de renaºtere ºi a ofensivei
agrarienilor împotriva a tot ce era românesc, ea a fost
cea care a dat citire, în Piaþa Marii Adunãri
Naþionale, în faþa protestanþilor, declaraþiei de
solidarizare a unui grup de ziariºti, în calitate de
membri ai Uniunii Ziariºtilor din R. Moldova, cu
miºcãrile studenþeºti de protest, ignorate total de
mass-media aservitã puterii. Exemplul lor a fost
urmat ºi de alte grupãri, autoritãþile de atunci fiind
forþate, astfel, sã ia în considerare revendicãrile
greviºtilor. Represaliile însã nu s-au lãsat aºteptate.
Semnatarii declaraþiei au fost chemaþi la conducerea
Raionului ºi mustraþi, iar Eugeniei Guzun, dupã ce
s-au liniºtit apele, i s-a desfãcut contractul de muncã pe
motiv cã „pune accente politice” în emisiunile pe care le
realizeazã în calitate de comentator în probleme de
culturã la Radio Chiºinãu.
„A fost un moment despre care îmi amintesc
greu, pentru cã atunci am avut impresia cã, efectiv,
totul se nãruie în jurul meu. La acea orã, în Moldova
de peste Prut, nu exista un alt post de radio, unde
mi-aº fi putut face în continuare meseria. Aºa am
ajuns la Bucureºti, la Radio România Actualitãþi.
Era la sfârºitul lunii mai 1995. A trebuit sã încep
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doar o mânã de oameni, pe ici pe colo, faptele pe
care le fac sunt demne de istorie. ªi avem de
învãþat de la ei.
Parafrazez un titlu de carte, pentru bronzul eroilor se va gãsi materie primã, dar e nevoie
ºi de multã idee. Închipuiþi-vã cã l-am întrebat în
tainiþã, acolo, cinând cu Înaltpreasfinþitul:
— Dar fraþii noºtri greco-catolici cum se
descurcã pe aici?
— Pãi, tot aºa de greu, sau chiar mai greu,
cã sunt mai puþini ºi ca atare e mai greu. A venit
într-o zi la mine un preot greco-catolic numit în
satul cutare. Nu þin minte, dar închipuiþi-vã cã
nu-mi permit sã-mi imaginez ceea ce nu mi-a
spus. ªi a zis:
— Preasfinþia voastrã, eu am fost repartizat în satul cutare, am fost pânã acolo cu maºina, cu nevasta ºi cu cei doi prunci ºi nu am nici
la cine sta peste noapte. Eu am fost trimis acolo...
— Nu-i bai, dragã, stai aºa! Am sunat la
mãnãstire, la Izvorul Mureºului ºi am zis:
Mulgeþi vacile, preþ de vreo 5 litri de lapte.
— Pãi, vacile sunt la pãºune, nu le putem
mulge.
— Treaba voastrã, pânã ajung la voi sã
vãd laptele. În cuptor aþi copt ceva ?
— Da.
—- Vreau o pâine din aceea mare de 3 kg.
I-am dus la mãnãstire, i-am culcat acolo ºi acolo
s-au culcat pânã când ºi-au gãsit o gazdã în satul
repartizat lor. ªi dupã aceea când nu avea ciment
tot la mine venea, cã Blajul este un pic mai
departe, când nu avea cherestea tot la mine
venea ºi ºi-a fãcut bisericã.
— Te pomeneºti cã atunci când s-a sfinþit
biserica nici nu v-au chemat...
— Dar cum sã nu mã cheme? M-au chemat, dar pentru cã nu am avut asigurate aprobãrile ºi învoielile ºi celelalte, am stat lângã
clopot ºi am cântat alãturi de clopotar, acolo, cã
el era slab în voce. Evident cã m-au invitat sã
spun ºi eu câteva cuvinte.
Aºa e în Covasna ºi Harghita. Este multã
durere, este multã politicã, dar nu am vrut prin
acest numãr al revistei Familia Românã sã ne
rãfuim cu cineva, ci chiar sã oferim o lecturã
unora care cred cã adevãratã culturã se face
numai la Iaºi, la Bucureºti, Craiova sau la Timiºoara. Evident cã oraºul cu cele mai multe
statui ºi busturi este Bucureºtiul ºi urmeazã
Iaºul ºi clasamentul continuã. Dar nu ºtiu câte
þinuturi româneºti compacte pot sã vinã în faþã
sã spunã: am dat un mitropolit, am dat opt episcopi, am dat atâþia oameni de culturã, avem
atâtea aºezãminte culturale astãzi, atâtea biserici, atâtea mãnãstiri, atâtea schituri. E o mi-
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totul de la zero. Un an ºi jumãtate am lucrat cu contract de colaborare, aºa cum lucreazã studenþii care vin
la practicã, apoi m-am prezentat la concurs ºi am fost
angajatã ca reporter. Între timp, mi-am luat a doua
licenþã, la Universitatea de la Oradea, pentru cã a
existat o perioadã când România nu recunoºtea
studiile efectuate în Moldova... ªi tot aºa am ars
etapele, pentru ca astãzi sã fac parte din familia
postului public Radio România Actualitãþi.”
Formaþia intelectualã, sensibilitatea ºi empatia
caracteristice, potenþate de detaliul biografic, fac din
Eugenia Guzun unul dintre cei mai avizaþi ºi
implicaþi cunoscãtori ai fenomenului românesc în lume,
din care ºi-a fãcut o profesiune de credinþã. Mãrturie
în acest sens stau nenumãratele materiale realizate.
Însã, acestea reprezintã o infimã parte din ceea ce
Eugenia Guzun a trãit ca experienþã directã ºi
cunoaºte: oameni, situaþii, fapte, gânduri, întâmplãri,
mãrturii emoþionante a tot ceea ce înseamnã spirit
românesc. A sta în preajma ei ºi a o asculta cu cât
suflet povesteºte despre toate acestea rãmâne o
experienþã de neuitat.
Eugenia Guzun: Domnul director Doru
Ionescu îºi cere scuze cã nu a putut ajunge. În ultima clipã a apãrut ceva în agenda domniei sale
ºi nu a putut ajunge la aceastã Reuniune. ªi-a
dorit foarte mult, dar m-a rugat sã transmit
pentru Biblioteca „Petre Dulfu” Baia Mare, din
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partea Radio România, Societatea Românã de
Radiodifuziune, o diplomã de excelenþã ºi lista
nu se terminã aici. Revistei Familia Românã, o
altã diplomã de excelenþã... ªi domnului dr.
Teodor Ardelean „o viaþã închinatã Familiei Române de pretutindeni”.
Teodor Ardelean: Mulþumesc, nu mã
aºteptam, dar mã onoreazã.
Adrian Marchiº – jurnalist radio. Radio
România Actualitãþi a fost, de-a lungul timpului, prin

FEBRUARIE 2012

emisiunile sale, un canal de comunicare prin care s-a
configurat una dintre cele mai puternice legãturi cu
þara-mamã a comunitãþilor româneºti din jurul
României, în rândul cãrora cunoaºte cote
impresionante de popularitate. Cel mai cunoscut ºi
îndrãgit ambasador al acestui post de radio pe
meleagurile Maramureºului din dreapta Tisei este, cu
siguranþã, jurnalistul radio Adrian Marchiº. Prezent
la evenimentele majore ale comunitãþii româneºti,
martor ocular ºi cronicar al unor extraordinare
momente istorice, dar ºi excelent cunoscãtor al
oamenilor ºi problemelor vieþii lor de zi cu zi, el a
parcurs alãturi de ei drumul sinuos al devenirii întru
conºtiinþã româneascã, timp de mai bine de douãzeci
de ani. O cãlãtorie împreunã cu Adrian Marchiº în
Maramureºul istoric îþi dã senzaþia cã însoþeºti un om
care se întoarce acasã – peste tot are prieteni, cunoscuþi
ºi este întâmpinat cu bucurie. Pare sã ºtie tot despre
toate – de la personalitãþi marcante, la oameni
obiºnuiþi, de la topografia locului, la
amplasamentul monumentelor ºi realizatorii
lor, pânã la politica minoritãþilor, aspecte
confesionale ºi câte ºi mai câte. Alãturi de
Adrian Marchiº, nicio întrebare privitoare la
fraþii sãi maramureºeni nu rãmâne fãrã
rãspuns.
Adrian Marchiº: Eu o sã vã
spun dintru bun început: Bunã sã vã
fie inima tuturor! În cei aproape 20 de
ani, de când slujesc postul naþional
public de Radio, am avut parte de un
eveniment extraordinar de fericit, o
satisfacþie moralã ºi profesionalã cum
aº dori-o fiecãruia dintre dumneavoastrã sau, în special, colegilor de
breaslã. În urmã cu paisprezece ani
am participat la naºterea primei emisiuni de la
Radio România Actualitãþi, denumitã Ora
românilor de pretutindeni. Nu întâmplãtor am la
mine revista Familia Românã de acum peste
zece ani, respectiv martie 2001, nr. 3. Ce s-a
întâmplat atunci? Am descoperit comunitãþile
de volohi. În toamna anului 1997, îl însoþeam în
Ucraina pe directorul Muzeului Judeþean Satu
Mare, Viorel Ciubotã, care avea o colaborare
mai veche cu Institutul de Cercetãri Carpatice

70 de ani. „Are cincisprezece copii. ªapte fete ºi
opt bãieþi. Una dintre fete s-a mãritat la Lvov, cu
un ucrainean. Nu i-a plãcut la oraº ºi s-a întors
acasã, la Poroºcovo, la poalele pãdurii de foioase”. Pe Iula am obligat-o oarecum, am insistat sã ne horeascã, pentru cã cel mai bine îi
simþi atunci, interpretând folclor românesc autentic, de-al lor.
Ai du-te dor ºi iarã vinã,
Nu ºãde-n þarã strãinã.
Toatã lumea-i dintr-un neam,
Numa’ io pã nimeni n-am,
ªi pe cine am avut
O pus faþa la pãmânt.
Asta mi-a cântat acea femeie, Iula, din
delegaþia pe care domnul Botoº a adus-o acum
doi ani la Baia Mare, familia Horvat. ªi-au adus
aminte de mine imediat, m-au ºi recunoscut.
Însã iatã ce ne spune profesorul Marina care
este, de altfel, profesor de istorie. „Este foarte

greu sã prezentãm ceea ce am descoperit ºi þin sã
precizez cã este cu adevãrat o descoperire
pentru noi, deoarece, conform statisticilor oficiale – ale noastre ºi ale celor mai vechi, slovace
sau maghiare – aceºti români nu figureazã nicãieri. Mai mult decât atât, la înfiinþarea satelor,
la 1548 – din datele pe care le deþinem noi –
aceºti volohi nu sunt pomeniþi. Apoi, faptul cã
ºi-au pãstrat limba este un lucru minunat. De
asemenea, este foarte greu sã ne pronunþãm
despre perioada vieþuirii lor pe aceste locuri.
Sunt lucruri care ne vor preocupa mai mult ºi
vom continua buna colaborare cu Muzeul Judeþean Satu-Mare. Încã un lucru: aþi vãzut în
paºapoarte cã au câte douã nume de familie –
Voloºin ºi Kanolos. În traducere înseamnã:
valah-lingurar. Foarte impresionat am rãmas ºi
de faptul cã singurul lucru care îi leagã de þarã,
de România, este Radio Bucureºti, pe care îl
ascultã cu mare plãcere.”
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din Ujgorod. Era cu noi ºi profesorul universitar
Vasile Marina, prorector al Universitãþii
Naþionale din Ujgorod acum, care lucra la
Institutul de Cercetãri Carpatice din Universitatea Naþionalã Ujgorod – român maramureºean
din dreapta Tisei, din Strâmtura, cu care ne
cunoºteam mai bine ºi, împreunã cu directorul
de la Satu Mare, am ajuns sã luãm cunoºtinþã de
existenþa comunitãþilor de volohi. Am fost primele persoane din România care au ajuns la ei.
În concret, cum s-a întâmplat anume? Soþia domnului profesor Marina, fiind în bazarul din
municipiul reºedinþã al regiunii Transcarpatia, a
auzit vorbindu-se româneºte ºi mi-a atras atenþia.
Douã femei comunicau între ele. Le-am întrebat:
— Dar vorbiþi româneºte?
— Pãi, dacã suntem românce...
Ofereau spre vânzare linguri, linguri de
lemn.
— ªi de unde sunteþi?
— Din Mircea.
— Dar unde este satul Mircea?
— Ehe, undeva la 50 km de aici.
— ªi mai sunt români acolo?
— Mai sunt.
Aºa s-a întâmplat cã am fãcut deplasarea în zona comunitãþilor de volohi. Mulþi dintre dumneavoastrã ºtiþi
cã Radio România Actualitãþi transmite o datã pe lunã, în zi de duminicã,
emisiunea Ora românilor de pretutindeni. Aceastã emisiune, ulterior, a
fost continuatã de colega mea, Eugenia
Guzun ºi este închinatã sufletului etern
românesc, spiritului care nu cunoaºte
graniþe, fiind realizatã cu ºi despre românii din þarã, dar ºi din afara graniþelor ei.
Puþini însã ºtiþi cã prima emisiune, difuzatã pe
12 martie 1998, s-a nãscut datoritã unei coincidenþe fericite.
Ceea ce vreau sã vã spun aici este extrem
de relevant, pentru cã am rãmas de-a dreptul
impresionaþi vorbind cu aceºti oameni. Eu credeam cã nu o sã reuºim sã ne înþelegem cu ei în
limba românã. Dar vocabularul principal pe care
îl folosesc este limba românã, amestecatã, desigur, dar, fãrã ºcoalã, fãrã nimic – nici bisericã nu
au – au reuºit sã o pãstreze. Însã, iatã ce scria în
materialul din revistã:
„Plãcut surprinºi am fost când am aflat cã
la ei acolo, pe graniþa cu Slovacia, recepþioneazã
Radio România ºi cel mai mult le place muzica
popularã, folclorul românesc. În acel moment se
face liniºte în casã, iar în sufletul lor se întâmplã
ceva, dupã cum îmi spunea o femeie mai tânãrã.” Iula este o femeie mai în vârstã. Împlinise
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Sigur, acuma noi spunem cã suntem aici
doi reprezentanþi ºi al treilea este Emil Dreptate,
de la Bistriþa, care este în salã. Mulþumim, Emil!
Trebuie sã spunem cã pânã în ‘90 ºi pentru
românii, prietenii noºtri maramureºeni de peste
Tisa, singura legãturã cu patria-mamã, a fost
postul naþional de radio. Mulþumesc!
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prima datã acolo. Când am ajuns ºi i-am cunoscut, vã spun sincer, abia am aºteptat sã mã
reîntorc la ei. Cunoscând bine aceastã comunitate mare de români maramureºeni din Transcarpatia, de acum 18 ani, ºi pentru cã se apropie
1 Decembrie, Ziua Naþionalã a României, ziua
tuturor românilor, aº vrea sã-l întreb pe domnul
Botoº care este salutul în Transcarpatia? „Trãiascã
Eugenia Guzun: Emisiunile nu þineau Naþia!” Rãspunsul?
cont de graniþã! ªi, în acest sens, îmi aduc
Ion M. Botoº: Sus cu ea!
aminte unul din primele mele interviuri pe care
l-am realizat în ‘95, cu Ion Ungureanu, fostul
Adrian Marchiº: Revin la volohi, pentru
ministru al culturii din Republica Moldova. cã am fãcut foarte multe deplasãri acolo, cu
Dânsul a fãcut parte din prima promoþie de echipe de cercetãtori de la Universitatea „Baactori, de regizori moldoveni care s-au ºcolit la beº-Bolyai” din Cluj, de la Muzeul Satului din
Moscova. Erau copii de þãrani - idee nu aveau de Bucureºti, etnografi, care au cercetat foarte
MoliPre sau de Shakespeare, au fost selectaþi multe sate. Am ajuns ºi pe graniþa cu Slovacia ºi
pentru cã aveau talent – ºi s-au întors de la în multe alte locuri, cercetare extinsã de cãtre
Moscova o echipã de intelectuali români. cei de la Muzeul Judeþean Satu Mare. A fost cu
Acesta era miracolul: sã trãieºti la Moscova ºi sã noi ºi colegul de breaslã de aici, de la Baia Mare,
te întorci de acolo intelectual român. L-am în- Gheorghe Pârja, desigur îl cunoaºteþi, care scritrebat cum se explicã acest miracol. În primul sese un editorial, Seismograful de pe prima
rând, la Moscova era o librãrie cu carte ro- paginã: În cãutarea românilor pierduþi ºi am
mâneascã, dar cel mai important lucru era Radio mers la ei cu ziarele. Eu i-am spus:
România, Teatrul radiofonic pe care îl ascultau
— Mãi, fratele meu, degeaba mergem cu
studenþii români de la actorie, în fiecare searã. ziarele la aceºti oameni, dacã abia vorbesc roAscultau rostirea corectã româneascã. ªi-au fã- mâneºte, decum sã citeascã. ªi a luat Gheorghe
cut ºi o puºculiþã ºi, pentru fiecare greºealã, Pârja ziarul, pe litere mari, titlul, ºi i-a zis unui
plãteau bãnuþul în puºculiþã. În felul ãsta au localnic:
învãþat limbã românã aºa cum trebuie ºi s-au
— Frate, citeºte aici: În cãutarea româîntors acasã, în Basarabia, ca o echipã de innilor pierduþi, adicã titlul.
telectuali români.
— No’, zice, i-aþi aflat!
Iar în ceea ce priveºte balada pe care a
înregistrat-o colegul meu, ºi îmi amintesc de
Eugenia Guzun: Uneori întâlnirea cu roacel impresionant reportaj difuzat în Ora românilor, o experienþã similarã am trãit-o în mânii din afarã graniþelor devine o lecþie de
Valea Timocului, în satele româneºti de acolo, românism pentru cei din þarã. ªi pentru cã
unde bãtrânii se întâlnesc ºi se salutã între ei Adrian Marchiº ºi-a amintit de un Întâi De„Trãiascã Þara Româneascã!”. Am înregistrat o cembrie, mi-am amintit ºi eu, în aceastã ordine
de idei, ºi cu aceasta încheiem, cã poveºtile
baladã; textul este urmãtorul:
noastre ar putea dura pânã mâine dimineaþã, cã
Dunãricã, apã linã
la un Întâi Decembrie eram într-un sat, Sãrcia, în
Eu m-am nãscut în þarã strãinã
Banatul Sârbesc. Acolo, la sfârºitul lunii noFãrã mamã, fãrã tatã
iembrie era Ziua sau Zilele Naþionale ale IuParc-aº fi fãcut din piatrã
goslaviei. Se tãiau porcii în gospodãrie, era o
Fãrã fraþi, fãr’ de surori
sãrbãtoare adevãratã, dura trei zile în care se
Parc-aº fi fãcut din flori
termina cu lucru fizic. Pentru cã Întâi DecemDunãricã apã linã
brie era Ziua Naþionalã a României, ºi românii
Eu m-am nãscut în þarã strãinã.
serbau, nu fãceau nimic, era sãrbãtoare totalã.
Dar sã-i ascultaþi cum cântã ei aceastã Eram în casa unei familii de români ºi, fireºte,
baladã! Þi se rupe inima!
toþi priveau TVR 1, Televiziunea Românã. Se
fãcea un sondaj de opinie pe stradã. Întrebau
Adrian Marchiº: Aº vrea sã o completez tineri, sau oameni mai în vârstã, de la Bucureºti,
pe colega mea Eugenia Guzun, apropo de nu- ce zi e 1 Decembrie? ªi lumea nu ºtia ce zi e
meroasele deplasãri la prietenii din Transcar- 1 Decembrie. Pânã, la un moment dat, cineva a
patia – împreunã cu Doru Ionescu am trecut rãspuns cã este ziua PRO TV-ului. ªi, în clipa
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aceea, domnul Iancu Morãrescu, în casa dom- astãzi putem sã declarãm, sau sã ne referim la
niei sale eram, m-a întrebat:
românii nu numai din Maramureºul istoric ci ºi
— Doamnã Eugenia, ce se întâmplã în la românii din Transcarpatia. Vã mulþumesc!
România?
ªi nu am ºtiut ce sã-i rãspund. Mi-a fost
greu sã îi rãspund.

FAMILIA ROMÂNÃ

Ion Botoº: Aº dori sã adaug cã, marþi,
sãptãmâna aceasta, pentru prima datã în istoria
României, un voloh de la Poroºcovo a fost în direct la Radio România Sighet: Vasile Lãcãtuº. A
fost întrebat:
— Domnule Vasile, cum merge ºcoala cu
copiii la Poroºcovo? - la Poroºcovo, pe lângã
Biserica Baptistã, a fost fondatã o clasã cu predare în limba românã, se ocupã de aceºti copii
domnul Ion Pãtraº de la Cernãuþi ºi soþia lui din
Victoria ºi Isidor Berbecaru, Parohia
România.
Ortodoxã Românã Botiza – Maramureº
ªi Vasile Lãcãtuº zice:
A vorbi despre familia Berbecaru din Botiza,
— Peste o sutã de copii ºtiu alfabetul roMaramureº – Victoria, profesoarã ºi Isidor, preot –
mânesc astãzi.
devine un exerciþiu de admiraþie, ilustrare elocventã a
— Câþi copii umblã la ºcoala aceasta?
faptului cã omul sfinþeºte locul. Fiecare dintre ei, în
— Avem cam o sutã cincizeci de copii
expresii ºi pe cãi diferite, demonstreazã cã omul, atunci
care umblã la ºcoalã.
când îºi mobilizeazã energiile creatoare, animat de
Sã mã înþelegeþi corect, este un succes
dragoste ºi credinþã, poate sã schimbe în bine viaþa
foarte important ce se întâmplã astãzi la Pounei comunitãþi, indiferent de conjuncturile istorice,
roºcovo, când o sutã de copii ºtiu alfabetul rosociale ºi economice. Viaþa ºi munca stãruitoare
familiei Berbecaru lasã urme de neºters în devenirea
mânesc astãzi. Este un succes foarte mare cã, pe
Botizei. Stau mãrturii elocvente o bisericã vie ºi o
lângã Biserica Baptistã, bisericã româneascã,
tradiþie renãscutã – arta covorului maramureºean.
existã acolo, la Poroºcovo, aceste clase unde
copiii învaþã alfabetul ºi încearcã de acuma sã
Victoria Berbecaru: M-am stabilit în
înveþe a citi. Noi am dus material didactic. Am
Ma
ramureº
în 1973, urmându-l pe soþul meu,
dus manuale ºi abecedare ºi am amenajat
care
a
mers
preot acolo, pentru o perioada mai
aceastã clasã prin intermediul Departamentului
Românilor de Pretutindeni ºi ne bucurãm cã scurtã, sã construiascã o bisericã, urmând sã ne
întoarcem pe meleagurile noastre bistriþene.
Lucrând la ºcoalã, unde am fost profesoarã, ºi fãcând vizite acasã la elevi, am
observat cã în casele unde existau mai multe
generaþii, bãtrânele aveau aranjatã casa cu totul
altfel. Discutând cu ele, am aflat cã au covoarele
pãstrate cu sfinþenie de la mamele lor, cu motive
tradiþionale din Maramureº, vopsite cu plante.
M-am gândit cã este de datoria mea, ca dascãl,
sã încerc sã readuc în actualitate motivele maramureºene ºi tradiþia apusã demult, înlocuitã cu
motive florale din zonele limitrofe ºi cu fibrele
sintetice gata vopsite. Desigur, am încercat sã
cunosc mai întâi plantele ºi florile cu care se
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Adrian Marchiº: Acuma, sigur, vã veþi
întreba ce au astea cu Familia Românã? Au,
pentru cã multe din aceste materiale radiofonice
difuzate rãmân aici. Radioul are cea mai mare
durere: s-a dus, s-a difuzat, s-a pierdut. La Familia
Românã rãmân. La mulþi ani, Familia Românã!
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poate vopsi – am folosit flori ºi plante numai din
flora spontanã a Botizei – ºi, timp de 2-3 ani,
începând din ‘75, am reuºit sã obþin o gamã
mare de culori ºi sã recuperez o parte din motivele ornamentale pe care le-am mai gãsit numai în muzee, la Muzeul din Sighet, la Muzeul
din Baia Mare sau la Muzeul Satului din Bucureºti. Am încercat sã lucrez cu femeile din sat,
pregãtind eu lâna pentru vopsit ºi creând anumite modele, folosind ºi motivele maramureºene, ºi am gãsit, cu destulã greutate, femei care
îºi mai aminteau þesutul în ciur, o veche tehnicã
tradiþionalã.
Am gãsit înþelegere mai ales la bãtrânele
din sat ºi, împreunã cu câteva mai inimoase, am
început sã lucrãm. Culorile fiind pastelate, la
început nu prea au prins la femeile de acolo dar,
cu timpul, s-au obiºnuit ºi au reuºit sã înveþe ºi
ele alãturi de mine sã vopseascã. Primele lucrãri
mari dateazã de când s-a construit biserica. Am
antrenat un numãr foarte mare de femei sã vinã
sã lucreze cu mine pentru bisericã ºi, astfel, ele
au învãþat tehnica vopsitului ºi au învãþat ºi cele
tinere de la bãtrânele din sat sã þeasã în ciur, aºa
cum era vechea tradiþie. La început, desigur cã
nu m-am bucurat de succes, pentru cã socoteau
cã aº putea sã fac altceva mai bun, decât sã-mi
pierd vremea fierbând niºte buruieni sau fãcând
ceaiuri ºi sã-mblãt lâna în apã. Mai târziu am
încercat sã expun covoarele pe care le-am realizat. M-am bucurat mai întâi de puþinii turiºti
care îmi mai treceau pragul casei pe vremea
aceea ºi mi le admirau ºi îmi dãdeau curaj. N-am
reuºit sã expun prea mult pentru cã, soþie de
preot fiind, am avut întotdeauna o opreliºte în
mai multe acte culturale pe care doream sã le fac
la Botiza, considerându-se cã eu am o altã mentalitate, diferitã de cea a colegelor de la ºcoalã
sau a femeilor din sat.
Prima mare expoziþie a fost la Muzeul
ASTRA din Sibiu, realizatã de Corneliu Bucur,
cu presã, radio, ºi atunci am reuºit sã ies în lume
ºi sã arãt care este arta adevãratã din Maramureº. Am continuat la Muzeul Satului, la muzeele din Baia Mare ºi Sighet, unde am expus
colectiv, fãrã sã fiu amintitã, tot datoritã originii,
pe care unii o socoteau o piedicã.
Dupã ce am învãþat sã obþin culorile ºi am
stãpânit bine tehnica vopsitului cu plante, am
înfiinþat la ºcoalã un cerc de artã tradiþionalã, cu
fetele, ºi am expus pe urmã împreunã, la ºcoala
noastrã ºi la ªcoala nr. 14 din Baia Mare. Expoziþia s-a bucurat de succes.
Dupã munca depusã au venit mai târziu ºi
succesul ºi mulþumirea, dupã Revoluþie, când în
Maramureº au venit foarte mulþi turiºti ºi au fost
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interesaþi de aceste covoare. Numeroase femei
din sat, observând acest lucru, au început sã
lucreze ºi ele ºi-au reuºit sã-ºi întregeascã veniturile familiei. Pot sã spun cã acum, la Botiza, ºi
nu numai – pentru cã, peste tot pe unde am
expus, am oferit cu mare plãcere reþetele pe care
eu le-am redescoperit, ca sã înveþe ºi sã-ºi împodobeascã casele ºi sufletul cu frumuseþea maramureºeanã – existã un mare numãr de practicante ale acestui meºteºug.
Am reuºit sã expun pe urmã în foarte multe oraºe din România, fiind invitatã în special la
muzee. Întotdeauna am luat cu mine ºi femei din
Botiza, sã vadã cã ceea ce facem noi este de
mare preþ. A venit apoi rândul plecãrilor în strãinãtate, singuri sau în grup cu alþi artizani, cu
care lucram la muzee, ºi am expus aproape în
toate þãrile din Europa. În ultimii ani am avut
norocul sã fiu invitatã la Londra. Anul trecut am
fost în Lituania, cu un grup de femei, la Vilnius,
iar anul acesta am trecut peste Ocean, urmându-mi doar soþul, pentru cã aºa a fost invitaþia, ºi
am expus la Institutul Cultural Român de la
New York ºi pe urmã la Ambasada României de
la Washington.
Am expus ºi la Ambasada Franþei, unde
am avut un spaþiu foarte generos, ducând un
numãr mare de covoare, împreunã cu un artist
care trãieºte la Paris. ªi acolo am lucrat cu elevii
de la o ºcoalã, unde am niºte gherghefuri ºi lânã
vopsitã cu plante. I-am învãþat pe copii sã lucreze ºi a prins. Copiii au fost încântaþi, profesorii care i-au însoþit, la fel, ºi au promis cã vor
veni în România. Au revenit, dar maturi. În vara
aceasta am avut un grup de femei din America,
care au venit sã înveþe la Botiza sã vopseascã ºi
sã þeasã, ºi, bineînþeles, alte familii cu copii care
vin ºi stau în pensiuni ºi învaþã arta maramureºeanã. Dupã munca pe care am depus-o la
început, m-am bucurat la apus de succes ºi de
satisfacþie.
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Fiind primul „dintr-un ciclu de lucrãri dedicate oamenilor de valoare ai României, care fac cinste
þãrii, dar cãrora nu li se recunosc meritele, nu apar în prim-planul vieþii publice, ci îºi desfãºoarã
activitatea lor – deseori genialã – în anonimat, cu modestie ºi talent” (Notã asupra ediþiei, Viorel Gh.
Speteanu), consistentul volum omagial îl celebreazã în paginile sale pe omul care ºi-a înscris numele în
cartea de onoare a celor care ºi-au adus contribuþia la salvarea patrimoniului cultural-spiritual al
românilor: dr. ing. Eugen Iordãchescu. Titlul conþine sintagma simplã „un salvator al monumentelor de
arhitecturã”, dar Eugen Iordãchescu a fãcut mult mai mult decât gãsirea, punerea la punct, în premierã
în România, ºi aplicarea unui procedeu tehnic, care a permis translarea, între anii 1982-1989, a
douãzeci ºi trei de obiective: biserici, monumente, construcþii civile din Bucureºti ºi din þarã, unele având instalaþiile
Translarea Bisericii Sf. Gheorghe
în stare de funcþionare ºi locatarii în ele, salvându-le de la
din Capra, monument istoric din
demolãrile devastatoare ale acelor ani. Sigur cã multe din ele
sec. al XVIII-lea
aparþin patrimoniului arhitectural, dar fiind vorba de biserici,
salvarea lor din faþa poftei devoratoare a unui sistem ateu de
a distruge tot ceea ce aparþinea fibrei intime a poporului
român – demolarea bisericilor se completa cu distrugerea
satelor româneºti – este încãrcatã cu semnificaþii mult mai
adânci. Ea a demonstrat unei populaþii aflate la capãtul
puterilor cã regimul nu este infailibil, cã poate fi oprit. Iar
oamenii, vãzând imaginea halucinantã a bisericilor care îºi
schimbau imperceptibil poziþia, vãzând ceea ce pãrea
imposibil, devenit realitate, au prins speranþã, au prins curaj
ºi au vãzut peste aceste biserici mâna ocrotitoare a Lui
Dumnezeu.
Prefaþa scrisã de prof. univ. emerit ing. Panaite Mazilu,
membru de onoare al Academiei Române, este urmatã de o
serie de aprecieri elogioase la adresa dr. ing. Eugen
Iordãchescu, fãcute de personalitãþi din toate domeniile, de
la Ion Iliescu, la ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeºului ºi
Muscelului, ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunãrii de Jos, Adrian
Pãunescu, Dinu Sãraru, dr. arh. Alexandru Budiºteanu etc.
Partea I, Eugeniu I. Iordãchescu ºi activitatea sa –
bogat ilustratã cu fotografii din epocã (din timpul lucrãrilor), planuri, schiþe – ne dã o imagine completã
a vieþii ºi operei teoretice ºi practice a acestui inginer român remarcabil. „Începând din anul 1980, a
proiectat numeroase lucrãri cu caracter special, privind deplasarea, ridicarea, rotirea clãdirilor, ceea ce a
constituit o excepþie în domeniul costrucþiilor, prin introducerea unor metode moderne de calcul ºi tehnologii noi. Þara noastrã, prin dr. ing. Eugen Iordãchescu, a fost printre primele þãri din lume, care a
reuºit sã rezolve ºi sã aplice astfel de procedee.” Pentru a avea o imagine asupra amplorii lucrãrilor, iatã
câteva date concrete: Biserica Schitul Maicilor, monument istoric din sec. al XVII-lea – greutate 745 t,
ridicare 1,67 m, deplasare 245 m, 2 rotiri cu 13°49' ºi 36°30', o coborâre de 0,25 m (prima lucrare de
translaþie); Biserica Olari, monument istoric din sec. al XVIII-lea – greutate 1.278 t, deplasare 80,35 m,
rotire de 28°18'; Biserica Sfântul Ilie, monument istoric din sec. al XVIII-lea – greutate 2.100 t,
deplasare 49 m; Biserica Mihai Vodã, monument istoric din sec. al XVI-lea – greutate 3.100 t,
clopotniþa 289 t, deplasare 289 m, 6 miºcãri în spaþiu; Palatul Sinodal de la Mãnãstirea Antim, monument istoric ºi de arhitecturã, greutate 9.000 t (patru nivele, 52 m lungime, 25 m lãþime), deplasare 33
m, rotire 13°; Biserica Sfântul Ioan cel Nou, monument istoric din sec. al XVII-lea – greutate 3.100 t,
deplasare 23 m pe pantã ascendentã de 28° ºi sub un unghi de 44°; Biserica Sfântul Gheorghe Capra, monument istoric din sec. al XVIII-lea – greutate 900 t, deplasare 89 m ; Biserica Sfântul ªtefan
– Cuibul cu barzã, monument istoric – greutate 1.650 t, deplasare 16 m, toate din Bucureºti.
Partea a II-a, Mass-media este o culegere de interviuri radio ºi articole publicate în presa
româneascã (Flacãra, Tribuna României, Telegraful Român, România, Tinerama, România liberã,
Lumea credinþei, Ziarul, Libertatea, Adevãrul, Scânteia, Opinia naþionalã, Informaþia Bucureºtiului, Lumina, Ziua, Financiarul) dar ºi în presa din Grecia ºi Israel.
Partea a III-a, Documentar: acte, dedicaþii, fotografii, diplome, întregeºte acest merituos volum,
cu un bogat material ilustrativ.
Lucrarea a fost editatã cu sprijinul financiar al Uniunii Arhitecþilor din România, câºtigând
concursul de finanþare a proiectelor culturale ºi sociale, din fondul timbrului arhitecturii, organizat în
perioada 22 februarie – 21 martie 2011.
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Dr. ing. Eugen Iordãchescu - Un salvator al monumentelor de arhitecturã, îngrijitor ediþie
arh. Viorel Gheorghe Speteanu, Fundaþia Culturalã „Gheorghe Marin Speteanu”, 2011 (798 p).
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Pr. Isidor Berbecaru: Onorat domnule
director, onoratã asistenþã, eu am fãcut pe badea
Cârþan. Ce-a fãcut el trecând munþii, am fãcut ºi
eu trecând graniþele. Am dus aceastã pâine de
suflet, Familia Românã, pe unde am umblat cu
cucoana preoteasã, prin Europa. În Germania, în
Franþa, în Anglia, în America, peste tot am luat
cu mine câte 4, 5, 10 exemplare din Familia
Românã, pentru cã este o adevãratã pâine pentru
suflet pentru toþi românii de pretutindeni, cum
s-a spus aici. Eu am la mine mai multe reviste
bisericeºti, pe care le scot eparhiile noastre, care
seamãnã sãmânþa cea bunã în ogorul sufletesc al
inimilor bunilor credincioºi din þara aceasta, dar
vãd cã ºi strãdania dumneavoastrã este la cele
mai înalte cote de istorie ºi de naþionalism adevãrat românesc, sincer ºi curat, aºa cum trebuie
sã fie, cum o faceþi dumneavoastrã cu colaboratorii dumneavoastrã. Am devenit ºi eu cu
preoteasa mea sprijinitori ai Familiei Române ºi
prin aceea cã redactor-adjunct este o fiicã credincioasã din Botiza, profesoara Ioana Petreuº,
fosta elevã eminentã a profesoarei Victoria Berbecar, acolo, la ºcoala din Botiza. Ne-am bucurat de aceastã plãcutã invitaþie pe care ne-aþi
fãcut-o ºi am încercat sã ne prezentãm ºi noi cu
ceea ce facem acolo. Dorim ca Familia Românã
sã aibã longevitatea Telegrafului român, de 167
de ani, fãrã întrerupere, de la Andrei ªaguna
pânã în prezent, ºi cât va þine ºi va dãinui neamul
românesc ºi creºtinesc. Vã dorim la mulþi ºi
fericiþi ani!
Þin sã vã mai spun cã am avut în România
un oaspete deosebit, în persoana Preafericitului
Teodor al II-lea al Alexandriei, Întâistãtãtorul ºi
Patriarhul Alexandriei ºi al întregii Africi, un
mare apostol al Evangheliei lui Hristos în toate
þãrile Africii. În cincizeci ºi patru de þãri ale
Africii rãspândeºte cuvântul Evanghliei lui
Hristos acest mare patriarh, Teodor al II-lea,
care a fost la Bucureºti. De la Bucureºti m-am
dus la Sibiu, la canonizarea celui mai mare mitropolit al Ardealului, supranumit „apostolul românilor din Transilvania”, pãrintele Mitropolit
Andrei ªaguna, iar apoi la Alba Iulia, unde un
alt mare cãrturar, mitropolitul Simion ªtefan, a
fost canonizat, de asemenea. Cu acest prilej, plin
cu clipe de fericire, am avut privilegiul sã-l
întâlnesc, sã-l cunosc, sã dau mâna cu salvatorul
a douãsprezece biserici din Bucureºti, mutate
din faþa buldozerului acela nimicitor care construia Bulevardul Victoria Socialismului ºi Casa
Poporului, devenitã astãzi Palatul Aleºilor.
Deci, acolo l-am întâlnit pe acest mare inginer
de 82 de ani, cu care poþi prinde iepuri, aºa de
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vesel ºi de viguros este, care a salvat în total
treisprezece biserici (una ºi din Reºiþa), începând cu Schitul Maicilor. De aceea am adus aici,
sã îmbogãþim zestrea bibliotecii din Baia Mare,
o carte despre dânsul, salvatorul bisericilor ºi al
monumentelor de artã religioasã din Bucureºti ºi
din þarã. L-am rugat, dacã dumneavoastrã
binevoiþi sã-l invitaþi, sã vinã sã prezinte aceastã
carte de mare valoare. O carte vie, se poate
spune. Toate cãrþile sunt vii, prin ceea ce se scrie
în ele, dar aceasta conþine povestea adevãratã a
acestui om de excepþie din Bucureºti, domnul
Eugen Iordãchescu.

Onuc Nemeº-Vintilã, filolog, atestat ca
jurnalist de Uniunea Ziariºtilor din România, fost
director al Bibliotecii Judeþene ASTRA Sibiu.
Conducãtor de instituþii culturale, redactor cultural la
diverse publicaþii („Nãzuinþa”, „Tribuna Sibiului”,
corespondent al ziarului „Scânteia” pentru judeþul
Sibiu, „Tribuna”, „Transilvania”, „Cultura
naþionalã”, „Rostirea româneascã”, „Silvania”),
cadru didactic asociat – lector la Facultatea de
Jurnalisticã a Universitãþii „Lucian Blaga” Sibiu
(2001-2004), coordonator ºi redactor de carte – peste
15 volume editate la Casa de Presã ºi Editura
„Tribuna”, iniþiator ºi organizator al „Clubului
presei” la Sibiu – sunt câteva din reperele unui traseu
cultural remarcabil.
Toate aceste sunt completate de pasiunea pentru
pictarea icoanelor pe sticlã ºi fotografia de presã ºi
antropologicã. A avut numeroase expoziþii personale
în þarã (Sibiu, Sfântu Gheorghe, Oradea,
Cluj-Napoca, Zalãu etc.) ºi strãinãtate: Althofen –
Austria (1996), Adria – Italia (1998), Remscheit –
Germania (1999), Stockholm – Suedia (2001),
Porto – Portugalia (2002), Bafia – Italia (2002).
Împãtimit colecþionar de carte – a donat peste 700 volume
din biblioteca personalã Bibliotecii Judeþene ASTRA
Sibiu.
Dintre volumele publicate, numim: „Zidind
iubire, urci în icoanã” (2003), mini-albumele
„Tradiþii populare din judeþul Sibiu” (2000), „Icoane
din colecþia Muzeului de Icoane pe Sticlã din Sibiel”
(2003), calendarele: „Muzeul de Icoane pe Sticlã din
Sibiel” (1995 ºi 1996), „Omul ºi zodiile” (2000),

FEBRUARIE 2012

27

DIN PUBLICAÞIILE PRIMITE CU OCAZIA REUNIUNII – ONUC NEMEº VINTILÃ

„Satul românesc pe pãmânt ºi în cer” (2002) ºi are
pregãtite spre publicare alte câteva volume de
publicisticã ºi poezie.
Onuc Nemeº-Vintilã: Din clipa în care
am intrat în aceastã instituþie, pe care o cunosc ºi
o admir, cu întreg personalul ºi cu domnul director al acestei instituþii, nu trãiesc decât momente
de mare emoþie. ªi eu am fost coleg cu Teodor
Ardelean, acum câþiva ani buni. Aveam biroul
unul lângã celãlalt, lucram în presã ºi ne-am
despãrþit, la un moment dat: el a luat calea aceasta, sã vinã aici, la Baia Mare – ºi dumneavoastrã sunteþi fericiþi sã aveþi un astfel de
om – iar eu am luat calea Sibiului ºi ne-am
întâlnit, foarte târziu, la Râmnicu Vâlcea, la o
sesiune de comunicãri a bibliotecarilor, dumnealui fiind foarte mândru cu ceea ce a realizat
la Baia Mare. Vã mãrturisesc cã nu existã ceva

similar cu ceea ce aveþi dumneavoastrã aici, în
þarã. Foarte puþine þãri din Europa au aºa ceva –
ºi am vãzut ºi eu, cum a vãzut ºi dumnealui,
destule, numai cã dumnealui a fost mai norocos
fiindcã a vãzut cincizeci de biblioteci mari din
toatã lumea, înainte de a porni proiectul acesta.
Deci, puþine biblioteci din Europa sunt atât de
frumoase. ªi-i spuneam chiar astãzi, ceea ce
admir îndeosebi, nu-i atât frumoasa construcþie
în sine, cât frumoasa construcþie din interior,
construcþia umanã. Sã ai un astfel de colectiv de
oameni atât de pasionaþi, atât de serioºi, de gravi
în ceea ce fac, asta înseamnã o rãsplãtire. ªi fac
parte, cum spunea dumnealui chiar în deschiderea acestei minunate zile, fac parte din planul
divin al lui Dumnezeu, pentru cã Dumnezeu îºi
pune amprenta în fiecare gest al nostru. Fiecare
gest e ctitor de ctitorii. E adevãrat cã eu spun
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Eleganta revistã a Despãrþãmântului Central Sibiu, însumând 32 pagini, are un conþinut bogat ºi variat. Ea debuteazã cu ingeniosul editorial Cãlãtorind... semnat de Mirela
Ocinic, urmat de amplul material 150 de ani de la fondarea
Asociaþiunii ASTRA. Despãrþãmântul Central Sibiu între trecut
ºi prezent realizat de prof. univ. dr. ing. Octavian Bologa,
preºedintele despãrþãmântului, care face o trecere în revistã a
bogatei activitãþi desfãºuratã de la renaºterea despãrþãmântului, în 1990, ºi pânã în prezent. Îi urmeazã, în mod firesc
Istoricul R. W. Seton-Watson (1879-1951) de Radu Racoviþan,
care prezintã aspectele cele mai importante ale activitãþii
acestui mare prieten al românilor, în sprijinirea drepturilor lor.
Avem plãcuta surprizã sã descoperim interviul cu olarul
maramureºean Daniel Leº, prezent în fiecare an la Târgul
Olarilor de la Sibiu, unde se bucurã de un mare succes –
Daniel Leº sau când lutul întâlneºte sufletul de Alina Bako.
Sub genericul ASTRA, ieri ºi azi sunt grupate articole ce
acoperã o largã arie tematicã: Vizita canonicã a Mitropolitului
Nicolae Bãlan în Basarabia ºi Transnistria (1941). Reflecatrea
ei în presã de Bogdan Andriescu care supune atenþiei cititorului un moment istoric mai puþin cunoscut – vizita Mitropolitului Ardealului în teritoriile româneºti de curând eliberate; Muzeele etnografice – valenþe turistice , valenþe identitare de Andreea Buzaº; Cãlãtoria, eseul
psihoterapeutului Tatiana Benchea, care îºi asumã rolul de „ghid” în cãlãtoria iniþiaticã a pacienþilor sãi;
Zuanfenul meu cu România de Li Xin, China (zuanfen = legãturã subliminalã) – o frumoasã declaraþie
de dragoste pentru România a autoarei, care a studiat limba românã la Universitatea din Sibiu: „Prietenii
mei chinezi au învãþat o regulã în faþa celor care lucreazã cu limba românã, ca mine: nu se poate spune
niciun cuvânt rãu despre România. Iatã ce afecþiune avem faþã de aceastã þarã!” Am putea învãþa ºi noi,
românii, acest fel de a fi.
Sumarul revistei se încheie cu Aspecte inedite din comunitãþile de istroromâni de la jumãtatea
secolului al XX-lea. Fotografii din arhiva cercetãtorului Petru Neiescu de Elena Ramona Potoroacã,
lucrare ce prezintã „câteva aspecte inedite surprinse în decursul cercetãrilor de dialectologie întreprinse
de cãtre cercetãtorii clujeni ai Institutului de Lingvisticã din Cluj-Napoca, Emil Petrovici ºi Petru Neiescu,
în anii ‘60 în cadrul comunitãþilor de istroromâni.”
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ASTRA : revista Asociaþiunii Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura poporului
român. Despãrþãmântul Central Sibiu. An III, nr, 9, iulie-septembrie 2011.
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despre biblioteca aceasta cã-i cea mai frumoasã.
Dumnealui spune despre biblioteca noastrã, pe
care o cunoaºte foarte bine, cã-i cea mai frumoasã din þarã. ªi niciunul dintre noi nu minþim.
Spunem adevãrul pentru cã ne preþuim unul pe
celãlalt. Avem vocaþia aceasta a construcþiei, a
zidirii prin cuvânt, prin ceea ce facem ºi nu cea
care demoleazã, care anihileazã propria noastrã
fiinþã. Ce-am ascultat astãzi aici, când l-am vãzut pe preºedintele Consiliului Judeþean, care se
adreseazã dumneavoastrã, domnule director, cu
„dragã Tedi”, ãsta e un lucru uluitor. Câþi directori de bibliotecã sau de instituþii au privilegiul acesta, sã comunice atât de frumos? Dar
ca sã spunã preºedintele „dragã Tedi”, asta înseamnã cã Tedi a investit o încredere extraordinarã în tot ceea ce face ca sã poatã sã se bucure
de formula aceasta. Am vãzut, de asemenea,
cum l-aþi cucerit pe primar. Primarul acesta nou,

care a venit aici, foarte elegant ºi cu discurs
minunat, l-aþi cucerit dintr-o datã ºi a devenit ºi
el ocrotitor a ceea ce faceþi. Iar revista aceasta e
o minune.
Vã mãrturisesc cã eu l-am cunoscut, fie
iertat!, ºi pe Constantin Mãlinaº. L-am cunoscut
mai ales în momentele acelea de înfrângere a lui,
înfrângere de boalã ºi de rãutate umanã. ªi cred
cã mai învins de toate a fost de destinul acestei
reviste, care nu ºtia cui rãmâne. ªi când mi-a
spus: „i-o dau lui Teodor Ardelean”, am simþit
în vocea lui deja un semn de vindecare, de vindecare interioarã a sufletului sãu, pentru cã la
noi, din nefericire, e dominantã nevoia aceasta
diabolicã de a distruge, de a destrãma orice
lucru. Iar aici nu a fost doar un gest de colegialitate din partea domnului Ardelean, de a
prelua destinul acestei reviste, ci un semn de
demnitate naþionalã, de asumare a demnitãþii
naþionale ºi prin aceastã revistã. Vreau sã vã
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spun cã revista aceasta o primim la noi, la bibliotecã, aºa cum ea e difuzatã în toatã lumea,
cãci e cea mai rãspânditã revistã ºi-am arãtat-o
foºtilor prieteni saºi, care-s plecaþi din Sibiu în
strãinãtate ªi vã mãrturisesc cã s-au regãsit în
revista aceasta, pentru cã ºi ei fac parte din acest
spaþiu cultural. Acum ei trãiesc în Germania,
cea mai mare parte dintre ei – aºa cum spune
englezul: „un om între douã scaune” – nu mai
aparþin nici culturii de aici, din care s-au desprins, nici culturii celeilalte, germane, în care au
intrat, cã nu au avut timp sã se ancoreze în ea ºi
sunt „oameni între douã scaune” ºi asta le dã
sentimentul acesta al demnitãþii lor ºi al locuirii
în limba românã.
Teodor Ardelean a scris o lucrare monumentalã. Mi-am adus aminte de ea azi-dimineaþã, venind cu maºina, când am dat drumul
la radio ºi am ascultat un eseu despre jignirea
limbii române, despre murdãrirea limbii române. Asistãm la un fenomen – ascultaþi limbajul
acesta al strãzii, e diabolic – care nu mai are
nimic comun cu limba noastrã. ªi atunci mi-am
adus aminte de tot ce a fãcut ASTRA, pe care a
pomenit-o domnul Ardelean chiar în acest an al
aniversãrii a 150 de ani de la întemeierea ei, ºi
de ce a fãcut ea pentru limba românã, pentru
salvarea limbii române. ªi unirea Transilvaniei
cu România, o datorãm tot ASTREI. Dumnealui
are lucrarea aceea monumentalã, Limba românã
ºi cultivarea ei în preocupãrile ASTREI, ºi am
simþit în emisiunea de la radio durerea lui
Ardelean când îºi vede limba românã atât de
terfelitã în þarã, de noi, care ar trebui sã o avem
ca rugãciune. ªi de aceea vã spun cã aceastã
revistã face foarte mult, nu atât poate pentru noi,
cât vibraþia este mai mare în strãinãtate.
Eu am vãzut comunitãþile româneºti din
Europa ºi mai ales pe cele din America ºi sunt
convins cã în multe case din America aceastã revistã este un abecedar, aºa cum a fost Abecedarul lui Creangã. Sunt convins cã va fi un
abecedar pentru mulþi copii care trãiesc într-o
altã culturã – ºi foarte puþini au timp de instruire
în limba românã, noroc cu ºcolile acelea de duminicã, de dupã programul bisericii, pe care le
au, dar nu e suficient – ºi atunci ei vor creºte în
spiritul limbii române prin ceea ce vor citi pãrinþii ºi prin ceea ce vor citi ei în aceastã revistã.
Eu vã felicit, domnule Ardelean, pentru curajul
acesta. Dumneavoastrã nu sunteþi un om, dumneavoastrã sunteþi un om-instituþie, pentru cã o
instituþie de stat se face cã face. Vã felicit pentru
tot ceea ce faceþi ºi aveþi admiraþia mea ºi a
colegilor sibieni!
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Despre români, în compania unei interprete de excepþie:
Casandra Maria Hauºi

Cu mult talent ºi un repertoriu ales cu
inteligenþã, care a completat ºi ilustrat muzical
atmosfera ºi idealurile care au însufleþit dezbaterile Reuniunii, artiºtii au cucerit inimile
auditoriului. N-au lipsit din recital: Bardul de la
Mirceºti – dedicat victoriei de la Montpellier,
din 1878, a lui Vasile Alecsandri; Barbu Lãutaru, cunoscutul cântec despre care au rãmas
mãrturii cã lui Mihai Eminescu însuºi îi fãcea
mare plãcere sã-l cânte, când avea ocazia; Atât
de fragedã – pe versurile marelui poet; vechi
cântece maramureºene, care au fãcut sã tresarã
în noi adâncile rãdãcini ºi, fiind Postul Crãciunului, minunate colinzi. Recitalul s-a încheiat cu Balada lui Pintea, moment de mare emoþie ºi tensiune dramaticã, ce a adus lacrimi în
ochii ascultãtorului.
În intervalul care a trecut de la Reuniune,
Casandra Maria Hauºi a lansat CD-ul Doina (Horea lungã – cântec arhaic românesc din Maramureº) o superbã colecþie de cântece maramureºene strãvechi, interpretate în manierã autenticã.
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Seara primei zile a Reuniunii s-a încheiat
în acordurile vocii profunde, învãluitoare, plinã
de dramatism a Casandrei Maria Hauºi, câºtigãtoarea Trofeului Festivalului „Maria Tãnase”

– Craiova, ediþia 2009, acompaniatã cu inspiraþie de Cosmin Lauran, invitaþi sã susþinã un
microrecital.
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De Ziua Europei la Teatrul Naþional „Mihai
Eminescu” din Chiºinãu, eu am început sã recit, tu ai
început sã cânþi, ºi nu ºtiu cât de aproape i-am adus
noi pe moldovenii de dincolo de patria mamã, dar
atunci când te-au auzit pe tine cântând, au început sã
plângã, aducându-ºi aminte de þara de care au fost
desprinºi. Momente emoþionante am trãit la viaþa mea,
dar cum a fost ãsta de la Chiºinãu, mai rar,
Casandra. Îþi mulþumesc pentru momentele frumoase.
(Constantin Cotimanis)
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Ziua a doua - vineri, 18 noiembrie 2011
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În cea de-a doua zi a Reuniunii, participanþii s-au împãrþit în douã grupuri. Unul, format din
delegaþii de la Oradea, reprezentanþii comunitãþii româneºti din Transcarpatia ºi membri ai
redacþiei Familia Românã s-a deplasat în localitãþile Popeºti ºi Ciutelec, Bihor, pe urmele lui
Constantin Mãlinaº, unde a iniþiat ºi a participat la acþiuni menite a asigura regretatului om de
culturã bihorean, posteritatea meritatã. Celãlalt grup, condus de dr. Teodor Ardelean, a urmat
traseul binecuvântat al unei excursii documentare prin Maramureº.
Dupã revenirea la Baia Mare, s-au schimbat impresii despre evenimente ºi locurile vizitate.
Apoi, dezbaterile în plen au continuat cu aceeaºi însufleþire.
Seara s-a încheiat cu douã momente artistice de înaltã þinutã ºi cu... o surprizã!

Omagiu Constantin Mãlinaº
Dr. Constantin Mãlinaº, cinstit la Popeºti
Anca GOJA
Reuniunea Familiei Române,
programatã iniþial a avea loc la Oradea,
s-a desfãºurat pânã la urmã, din pricina
unor probleme organizatorice, în Baia
Mare. Însã apropiaþii bihoreni ai revistei nu au renunþat întru totul la planurile pe care le aveau pentru perioada
17-19 noiembrie, astfel încât vineri, 18
noiembrie, au organizat o deplasare în
comuna Popeºti.
Delegaþiile au fost primite
de primarul localitãþii Popeºti
Delegaþiei bihorene, conduse de
Tiberiu Morar, preºedintele Asociaþiei
„Morãriþa”, i s-a alãturat delegaþia maramureºeanã a Familiei Române, condusã de dr. Ion Botoº, preºedintele Uniunii
Regionale a Românilor din Transcarpatia
„Dacia”. Ajunºi în Popeºti, cu toþii au fost
primiþi de primarul localitãþii, Adrian Maga, cãruia i-au cerut sã iniþieze un proiect de hotãrâre
de Consiliu Local prin care Grupului ªcolar Industrial al comunei, instituþie unde dr. Constantin Mãlinaº a predat, sã îi fie atribuit numele
acestuia. Ion Botoº i-a propus primarului ca
Popeºtiul sã se înfrãþeascã cu localitatea Apºa
de Jos din Maramureºul istoric de dincolo de
Tisa, comunã al cãrei cetãþean Botoº este. Pentru
început, acesta l-a invitat pe Adrian Maga sã
viziteze localitatea maramureºeanã, pentru a-ºi
putea face o idee despre realitãþile acesteia.

Constantin Mãlinaº, coborâtor dintr-o
veche familie nobiliarã
De la Primãrie, întreaga adunare s-a deplasat la Grupul ªcolar Industrial, unde, dupã
sosirea ºi a altor oaspeþi, printre care mãicuþa
fondatorului revistei Familia Românã, Laura
Maria Mãlinaº, în vârstã de 91 de ani, ºi sora lui
Constantin Mãlinaº, Otilia ªtefanovici, a pãtruns în sala festivã. Aici aºteptau o mulþime de
tineri, elevi ai liceului, mulþi dintre ei rãsfoind
diverse numere ale revistei Familia Românã,
familiarizându-se cu „copilul de suflet” al fostului profesor Constantin Mãlinaº. Alãturi de cei
prezentaþi deja, în faþa adolescenþilor curioºi
s-au mai aºezat Victor Raþ, preºedintele Fun-

Discursul emoþionat al unei mame
Dupã încheierea comunicãrii, Gheorghe
Ciobai a primit, din partea Asociaþiei „Morãriþa”, o diplomã de onoare „pentru statornicia în
promovarea culturii Vãii Bistrei prin sacrificiu
ºi devotament”. Tiberiu Morar a punctat: „Noi
aici, pe Valea Bistrei, simþim nevoia unor personalitãþi care sã ne reprezinte. Atribuirea numelui lui Constantin Mãlinaº acestei ºcoli, cu
siguranþã o va personaliza, îi va conferi o altã
greutate, va mobiliza cadrele didactice ºi, mai
ales, pe elevi.” Cu siguranþã, cel mai emoþionant
moment al întâlnirii cu elevii a fost cel în care
mãicuþa Laura Maria Mãlinaº le-a vorbit
acestora: „Noi suntem legaþi de satul Popeºti ºi

þin foarte mult sã le mulþumesc celor care au
avut aceastã iniþiativã. Copilului meu i-a plãcut
cartea; oriunde s-a dus ºi oricât timp liber a avut,
cartea i-a fost nedespãrþitã. Cartea este cel mai
bun ºi devotat prieten al omului. Sã vã fie îndemn! Vã mulþumesc din tot sufletul, ca mamã,
celor care aþi avut bunãvoinþã, cãci am pierdut
un copil care mi-a fost tare drag ºi nu pot sã nu-l
plâng, oricât aº încerca. El întotdeauna cãuta
calea cea bunã ºi de aceea l-am iubit foarte
mult!” Ion Botoº i-a înmânat mamei o diplomã
de excelenþã gãsitã în arhiva Asociaþiei
„Morãriþa”, ºi care fusese transmisã, la 12 decembrie 2009, lui Constantin Mãlinaº, din partea
preºedintelui comunitãþii românilor din Ucraina, dr.
Ion Popescu.
Constantin Mãlinaº –
un mare suflet de român
A venit rândul lui Ion Botoº sã ia cuvântul, iar acesta a început prin a transmite
adunãrii salutul dr. Teodor Ardelean, redactorul
ºef al revistei Familia Românã. „Este cea mai
popularã revistã româneascã din lume; Familia
Românã se difuzeazã în toate colþurile de pe
mapamond unde trãiesc români. La fel, dacã
ºcoala voastrã va primi numele lui Constantin
Mãlinaº, va fi popularizatã în întreaga lume, în
zonele româneºti. Trebuie sã ºtiþi cã cel al cãrui
nume îl va primi liceul vostru a fost unul dintre
cei mai mari români”, le-a spus Ioan Botoº tinerilor din salã. Tot acum am aflat cã a fost
semnat un protocol de colaborare pentru anul
2012 între Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor, Uniunea Regionalã a Românilor din Transcarpatia
„Dacia” ºi Asociaþia „Morãriþa”. În final, Victor
Raþ, preºedintele Fundaþiei Franco-Române din
Oradea, a þinut sã spunã cât de mult a însemnat
dr. Constantin Mãlinaº pentru sine ºi pentru
organizaþie, numindu-l „cel mai mare român, cel
mai mare francofon ºi cel mai mare cãrturar”.
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daþiei Franco-Române, poetul Vasile Ilica,
inspectorul de limba ºi literatura românã Adela
Porge, pãrintele Gheorghe Ciobai. Acesta din
urmã a afirmat: „Profesorul Constantin Mãlinaº
nu este aºezat acolo unde trebuie. Am venit aici
pentru a-i aduce un omagiu”, adãugând apoi:
„Constantin Mãlinaº a fost coborâtor dintr-o
veche familie nobiliarã a Transilvaniei, cea a
Bruchenthalilor de Vest. L-au preocupat istoria
Iluminismului românesc în Transilvania ºi clasicii literaturii române. A fost un bibliotecar de
vocaþie, care a publicat numeroase cãrþi ºi studii
în domeniul bibliologiei ºi biblioteconomiei. A
fost încoronat cu rangul de Cavaler al bibliotecii.” Mai departe, pãrintele Gheorghe Ciobai a
susþinut o comunicare avându-l în centru pe
bunicul din partea mamei al lui Constantin Mãlinaº, Ioan Mielea. Acesta a primit, la 15 septembrie 1921, la Sibiu, diploma de membru pe
viaþã al ASTREI, coordonând activitatea asociaþiunii pe Valea Bistrei. Fire energicã, mobilizatã de sentimente patriotice, Ioan Mielea avea
o bibliotecã personalã de 300 de cãrþi. Nu e de
mirare, aºadar, cã pãrinþii lui Constantin Mãlinaº l-au crescut pe acesta în spiritul iubirii faþã
de carte.

31

FAMILIA ROMÂNÃ

FEBRUARIE 2012

32

FEBRUARIE 2012

De la ºcoalã, o parte dintre invitaþi au mers
în satul vecin Ciutelec, unde este casa în care a
copilãrit Constantin Mãlinaº. Aici, Laura Maria
Mãlinaº i-a primit pe prietenii fiului sãu cu multã ospitalitate, iar aceºtia au agãþat pe peretele

casei o jerbã omagialã, promiþând ca, în data de
24 februarie 2012, când se vor comemora doi
ani de la moartea lui Constantin Mãlinaº, sã
dezveleascã o plachetã comemorativã în acelaºi
loc.

Laura Maria Mãlinaº:
„Orice rezultat cultural a avut Titel, întotdeauna mi l-a spus”
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interviu realizat de Anca GOJA
Am cunoscut-o pe mama lui Constantin
Mãlinaº, acum în vârstã de 91 de ani,
dar perfect lucidã, la Popeºti, în data de
18 noiembrie, cu ocazia manifestãrilor
omagiale de acolo. Dupã încheierea
evenimentului, ne-am deplasat cu toþii la
Ciutelec, la casa natalã a lui Titel, unde
am realizat ºi interviul de mai jos.
Reporter: L-aþi nãscut pe Constantin Mãlinaº în 1943, când eraþi refugiaþi la Buzãu.
Dumneavoastrã aveaþi atunci, cred, 23 de ani…
Laura Maria Mãlinaº: Pe strada Salvãrii,
numãrul 21.
R: Aveaþi 23 de ani ºi mai aveaþi un copil
de un an.
L.M.M.: Da, Dumitru.
R.: V-a fost greu?
L.M.M.: A fost greu, pentru cã am fost
refugiaþi ºi oamenii de acolo ne considerau oarecum cã suntem unguri. Ne fãceau „bondine”,
acesta era dialectul lor, spuneau „ãia toþi îs bondine de acolo, din Ardeal”. Dar noi nu ne-am
sesizat. Ne-au zis, ne-am vãzut de treabã. Soþul
meu era militar, lucra în cadrul Armatei. Soþul
meu, noi de aici ne-am cunoscut, a lucrat la
cazematele dinspre Ungaria ca ºi diriginte de
ºantier. A fost subinginer militar. A fãcut ºcoala
de geniu ºi ºantierul era la Diosig, pe graniþã.
Venind anul ‘40, a trebuit sã se retragã cu toate
materialele în centrul þãrii ºi o parte s-au retras la
Blaj, altã parte s-au retras la Râmnicu Sãrat.
Noi am fost trei fraþi. Cel mai mare frate
era concentrat la Marinã. Celãlalt, care a murit
acum ºase luni, a fost la ªcoala normalã de
învãþãtori la Carei. Aºa au hotãrât pãrinþii cã
ne-om refugia, dar au trecut cele 14 zile… aºa
era ordinul, cã în 14 zile, cine vrea sã meargã, sã
meargã, fãrã acte. Dar cu gospodãria, cum vedeþi, aici am avut vacã, am avut porci… Eu eram
logoditã, vroiam sã-mi fac nunta în toamna
aceea. Tata s-a dus într-o vineri la Marghita de a
vândut o scroafã. ªi a fost aºa o secetã cum a fost

în toamna asta. I-a fost tare sete ºi s-a dus la
„Margareta”. A fost un local mare acolo, aºa
l-au numit, „Margareta” ºi s-a dus sã bea o bere.
În ziua aia, maghiarii au ridicat pe preoteasa de
aici din Lot, pe pãrintele de la Voievozi ºi în
noaptea urmãtoare i-au omorât pe ãia de la Ip.
Tata vrând sã-ºi bea berea, ãia erau la masa
vecinã. Tata cunoºtea bine limba maghiarã,
fiindcã a fãcut ºcoala de jandarmi maghiarã la
Budapesta. ªi în timp ce tata vroia sã-ºi bea
berea, a venit o delegaþie la el ºi a zis sã se
înroleze înapoi în armatã, cã îl primesc. Tata
avea 76 de ani. ªi s-a pensionat de la Miºca,
dintr-un sat vecin de aici. Dar tata le-a spus
drept, aºa cum a fost: „Am vârsta asta, mã dor
picioarele, nu mã simt în stare, maºinã n-am,
cãruþã n-am, sã fac iar naveta de aici ºi pânã în
satele vecine.” Însã scopul lor n-a fost acesta, ci
sã-l foloseascã drept informator împotriva românilor. Or tata nu a acceptat asta sub nicio
formã. ªi a fost destul sã ne treacã pe lista
neagrã.
R.: Tatãl dumneavoastrã era un mare patriot. Era astrist.
L.M.M.: Da. Mielea îl chema. Tata a auzit
în limba maghiarã: „Acum pe preoteasã a luat-o,
pe învãþãtor l-a luat, sã mergem la jandarmul
acela de la Ciutelec cã acela nu vrea nicicum sã
se înroleze în armata noastrã.” Tata a tãcut, a
plãtit berea ºi a ieºit. ªi a mers la mama la cãruþã
ºi a zis: „Mergem acasã”. Nu i-a spus nimic, s-a
temut sã-i spunã, sã nu o sperie ºi au venit acasã,
dar n-au venit pe ºosea, au venit peste câmp ºi au
ajuns foarte târziu. Acasã eram eu cu fratele mai
mic, care a murit acum, de ºase luni ºi tata când a
venit a zis: „Dragii mei, cãutãm actele, ne îmbrãcãm cu ce putem, dar bagaj nu luãm nimic, cã
nu ºtim cum om ajunge, ºi putea-om trece sau
n-om putea trece.” ªi pânã la ora 12 noaptea
ne-am pregãtit, am fript niºte pui, de merinde, ºi
atunci l-am rugat pe un om care stãtea pe ºosea,
cu cãruþa lui, cu caii lui, ne-a dus la trenul de 4
dimineaþa ce merge spre Oradea. ªi am stat

Laura Maria Mãlinaº

el probleme. Numai când i-am dat la liceu, n-au
avut loc la Oradea, cã a fost foarte mare concurenþa. Deºi copiii au învãþat bine, nu am pus
problema cã nu vor reuºi. Dar ºtiþi cum e, ºi
atunci au fost membri de partid, comuniºtii au
avut întâietate. ªi zic cãtre soþul meu: „ªtii ce,
Dumitre?” Nu aveam bani, eram sãraci. „Du-te
tu la Beiuº ºi vorbeºte cu Mihai, cã el totuºi fiind
profesor acolo, nu trebuie sã le þinã protecþie cã
n-au învãþat sau cã n-or ºti, nu l-or face de
ruºine, dar cel puþin sã poatã intra ºi în al doilea
trimestru sã îi aducem înapoi la Oradea.” Aºa
am ºi fãcut. ªi au intrat imediat, ºi unul ºi
celãlalt. Cã între ei a fost foarte puþinã diferenþã,
între Dumitru ºi Titel…
R.: Un an.
L.M.M.: Da, dar Titel clasa I nu a fãcut
niciodatã. A ºtiut ce a „furat” de la frate-sãu. El
când a mers în clasa I a ºtiut sã scrie, sã socoteascã ºi mergea ºi îi fura caietul la celãlalt ºi
aºa se orienta ºi el. Clasa I nu a fãcut, a mers direct în clasa a II-a. Tot aºa ºi la facultate. Au
reuºit deodatã amândoi. Dumitrel a fãcut la electromecanicã, Titel a fãcut la uman.
R.: I-aþi încurajat sã meargã mai departe,
la facultate?
L.M.M.: Absolut. ªi am zis: studiaþi ce vã
place. Titel, îþi place literatura? Pune mâna pe
carte. Ei nu se certau, nu se bãteau cum am vãzut
alþi copii. Aºa au fost de prieteni ºi aºa se iubeau
de mult unul pe celãlalt!
R.: Dl. Constantin Mãlinaº era pasionat
de colecþionarea diverselor lucruri: medalii,
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ascunºi la popa Gheorghe din Oradea care a fost
învãþãtor ºi preot la Ioºia ºi ne-am depus cerere
pentru paºaport. Nu l-am cãutat, dar sã ºtiþi cã îl
am, paºaportul de la unguri. Dar numai dupã
douã sãptãmâni l-am primit. ªi am mers pe jos
pânã la Ciumeghiu, apoi cu trenul spre Beiuº.
Dar mã descãlþasem, cã îmi era cald, eram obositã, nedormitã, ºi cineva mi-a furat bocancii.
Am ajuns la Beiuº desculþã. Acolo îl aveam pe
compozitorul ºi profesorul Bruchenthal Mihai.
Era nepotul mamii, bãiatul fratelui mamei. ªi ei
ne-au primit frumos, la ei am stat douã sãptãmâni. Ei s-au interesat dacã mai sunt locuri la
refugiaþi în Arad. Noi am fost refugiaþii din
Ardeal cu numãrul 14.000 în Arad. Ni s-a dat o
camerã la un doctor neamþ, frate-meu a mers la
ºcoalã, ºi eu cu pãrinþii am rãmas acolo. Eu cu
bãrbatul meu, noi ne fãcusem înainte cerere
pentru cãsãtorie – cã aºa era legea atunci, sã ai o
dotã – dar a fost respinsã de Antonescu, cã nu
mai constituie pãmântul þãrii averea României ºi
a fost refuzat. Ni s-a spus sã facem altã cerere,
cu dispensã de dotã. ªi am fãcut altã cerere, a
semnat-o (Antonescu, n.r.), ne-am cãsãtorit. ªi
sã vã spun unde: la Ada Kaleh am fãcut cununia
civilã. Acolo ne-am cununat legal la bisericã.
Am stat acolo o varã. De acolo am venit la
Gãeºti, cu unitatea – aºa umblam cum mergea
unitatea. La Gãeºti mi s-a nãscut cel mai mare
bãiat, Dumitru, în 1942. Aici am stat un an ºi
ceva. Vara ne-au mutat la Buzãu. L-au trimis
delegat cu aprovizionarea pe soþul meu la detaºamentul evreilor care era în Buzãu. Am primit locuinþã ºi la anul l-am nãscut pe Titel
(Constantin Mãlinaº, n.r.). Pe strada Salvãrii
numãrul 21, acolo ne-a fost locuinþa.
R.: Cum era Titel când era copil?
L.M.M.: Cuminte a fost. Eu nu pot sã mã
plâng de copiii mei. Aud multe necazuri la multe
familii, dar am fost foarte severã cu ei. Ce e bine,
e bine, ce nu e bine, nu le-am îngãduit. Baruri,
baluri… pânã au terminat liceul ºi s-au dus la
facultate, nu au avut copiii mei ce cãuta la întruniri tinereºti. Nu i-am lãsat ºi nu s-au dus. Sau
dacã a fost vreo piesã de teatru sau un spectacol,
pânã la ora 12. La ora 12 a trebuit sã fie acasã.
Aºa a fost legea în familie.
R.: Îi plãcea cartea încã de copil?
L.M.M.: Da, de mic copil. Eu am þinut
gâºte, am þinut curci. Ziceam: „Mãi Titel, du-te,
dragã, cu gâºtele. Du-te pe deal cu gâºtele, dar ia
ºi cartea.” „Mã duc, mamã.” Se ducea. Sau când
se tãia grâul: „No, du-te pe meriºtinã cu gâºtele,
sã mãnânce un pic de grâu, cã vezi cã nu avem
mãlai.” Totdeauna m-a ascultat. Nu am avut cu
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numismaticã. De când aþi observat cã îi plãcea
sã strângã obiecte?
L.M.M.: De mic. Dar i-a plãcut a citi.
Aveam o ºurã acolo unde sunt acum magaziile
alea, fãcutã de bãtrâni, înaltã, ºi era în grãdinã
fân. Se urca pe fân ºi acolo citea. De multe ori
acolo ºi dormea. ªi venea la mine ºi-mi zicea:
„Am citit cartea asta sau cealaltã.” „Dar spune-mi ºi mie ce ai citit din ea.” ªi îmi povestea, îi
plãcea sã povesteascã ºi eu îl ascultam… atât era
de satisfãcut cã eu îl ascultam. „Mamã, amu
terminã-þi lucrul ºi hai ºi mã ascultã, cã vreau
sã-þi spun ceva.”
R.: Dar dumneavoastrã de unde aveþi
acest cult pentru carte, acest respect pentru
învãþãturã?
L.M.M.: De-aþi avea timp sã vã dau cronica lui Bruchenthal, acela a fost învãþãtor 50 de
ani aici în sat. Mama a fost învãþãtoare aici în
sat.
R.: Dumneavoastrã ce aþi lucrat?
L.M.M.: ªtiþi ce am fãcut? Ministrul culturii ºi al domeniilor pe vremea aceea avea ºcoli,
cã nu au avut pãrinþii bani sã mã dea, cã la

Casa din Ciutelec

educatoare am vrut sã mã duc, la Beiuº, dar se
plãtea. ªi m-am dus la ºcoala asta, asta se autofinanþa. Dar în fiecare varã fãceai o lunã de zile
practicã. În rotaþie pe clasã, s-au fãcut patru ani.
Trei ani de studiu ºi al patrulea an de practicã. ªi
eu mi-am ales menajul. Ca ºefã de cantinã m-am
pensionat de la Popeºti. Dar întâi am lucrat în
învãþãmânt, pe baza unui examen. Doamnã, am
fãcut o ºcoalã..., am avut o directoare ºi un director, agronom adevãrat. Nu cum sunt ãºtia de
astãzi. Dar acela mi-a descris structura pãmântului. „Uite, aici merge cultura asta, aici merge

cultura asta, acolo merge cultura asta… Degeaba pui de cealaltã.”
R.: Deci era un om învãþat.
L.M.M.: Da. Doamna era profesoarã de
limba românã. Aºa cã eu am fãcut toate: românã,
istorie, geografie, agriculturã, horticulturã, puericulturã, educaþia moralã, pot sã vã arãt certificatul de ºcoalã. ªi am terminat ºcoala, am
venit acasã. Dar ca sã ocup o slujbã trebuia sã
urmez ºi ciclul doi. Ciclul doi era la Severin, dar
nu m-au mai lãsat pãrinþii. Cã eram singurã la
pãrinþi, oleacã de avere am avut…
R.: Dupã ce a terminat Constantin Mãlinaº facultatea, a lucrat ca profesor.
L.M.M.: A lucrat aici în sat, doamnã.
R.: Cum v-a plãcut sã îl aveþi aici, aproape?
L.M.M.: Acesta mi-a fost visul, doamnã,
sã am un bãiat acasã. Dar a avut o decepþie. ªi
s-a dus la Popeºti. Imediat l-au primit ºi au fãcut
o piesã de teatru: O scrisoare pierdutã, în care a
fost ºi regizor, ºi compozitor, ºi interpret. A luat
medalie de aur pe þarã ºi Oradea odatã l-a
chemat.
R.: La Casa de Culturã l-au chemat.
L.M.M.: Da. Aºa a ajuns el la Oradea. Tot prin munca lui.
R.: Soþia lui, Elena, a fost tot bibliotecarã.
L.M.M.: Ea a terminat liceul, a lucrat ºi în învãþãmânt ºi el a trimis-o la
cursul de specializare al bibliotecarilor,
la Bucureºti.
R.: Cum se înþelegeau?
L.M.M.: Bine se înþelegeau. A
iubit-o foarte mult.
R.: Am înþeles cã a suferit foarte
mult când ea a murit.
L.M.M.: Da. A iubit-o foarte mult.
Eu nu m-am amestecat în casa lor. Cum
au zis ei, cum au fãcut ei, aºa a fost. ªi a ajuns la
Oradea. M-am simþit foarte bine cã am avut pe
cineva la Oradea orice problemã am avut. Am
avut probleme cu pensia, în ‘77 m-am pensionat.
Am avut probleme cã a fost musai sã intru
într-un serviciu, cã nu mai puteam sã-i þin pe
ãºtia doi la facultate, pe Marin, care e preot, ºi pe
Otilia.
R.: Otilia ce lucreazã?
L.M.M.: Ea a fãcut ISE-ul ºi acum are,
împreunã cu bãiatul, firmã de imobiliare, la Marghita.

R.: Ce v-a spus Constantin Mãlinaº
despre revista Familia Românã? A fost ca un
copil pentru el. Era foarte ataºat de revistã. V-a
adus revista sã o vedeþi?
L.M.M.: Cum sã nu, întotdeauna mi-o
aducea. Uitaþi-vã în bibliotecã câte numere am.
Orice rezultat cultural a avut Titel, întotdeauna
mi l-a spus. L-a discutat cu mine. Mi-a spus
„Mamã, a fost aºa ºi aºa.”
R.: Sã vã bucuraþi alãturi de el.
L.M.M.: Absolut. M-am bucurat de multe
ori. ªi cât a stat aici, în doi ani de zile, domniþã
dragã, atâta de bine s-a simþit acasã ºi zicea cãtre
mine: „Mamã, prost am fost cã am plecat de aici.
Liniºtea asta de aici mie atâta de bine îmi face!
Cãldura din casã…” Cã mie dupã pãrinþi mi-a
rãmas pãdure ºi o bucatã de pãmânt pe care iar
am pãdure plantatã de tata ºi, cum sã vã spun,
noi n-am fost oameni bogaþi, dar am fost foarte

chibzuiþi. ªi din asta ne-au crescut pe noi, aºa
i-am crescut ºi eu pe ei.
R.: Era un om curajos?
L.M.M.: Da. Sã vã spun o întâmplare în
liceu. Un grec s-a bãtut cu un român. Lui i-a
pãrut rãu de român, cum sã-i batã grecii pe
români? S-a bãgat între ei. I-a despãrþit. Dar
dirigintele, pedagogul, nu ºtiu care, a interpretat
altfel ºi l-a pedepsit pe Titel. Cã nu trebuia sã te
bagi, nu ºtiu ce, nu ºtiu cum. ªi l-a eliminat pe
douã sãptãmâni. Fratele meu cel mare era
administrator la ºcoala de ucenici. ªi locuia în
Oradea. Îmi dã telefon: „Uite, Laura, ce mãgãrii
a fãcut Titel, cã s-a bãgat între ei ºi acum ce sã
fac, cã nu-i dã cantinã.” „Pãi, ia-l la tine, Romi,
cã þi-om plãti noi.” ªi a fost la el douã sãptãmâni, apoi s-a lichidat problema. Nota la purtare
nu i-a scãzut-o, numai atât cã l-a eliminat din
internat. Probabil ca sã nu se mai ciorovãiascã.

Periplu maramureºean
Cel de-al doilea grup al participanþilor la
Reuniune, urmând un itinerar cu chibzuinþã ales,
a avut prilejul sã facã cunoºtinþã cu câteva dintre
cele mai semnificative obiective cultural-turistice ºi cu frumuseþea peisajului din partea sudicã
a judeþului Maramureº, pus în valoare de ziua
frumoasã ºi limpede de toamnã. Rolul de ghid ºi
l-a asumat dr. Teodor Ardelean, secondat pe
alocuri de pãrintele Isidor Berbecaru ºi prof.
Pamfil Bilþiu.
Biserica Greco-Catolicã „Sfântul Anton de
Padova” din Baia Mare
Ziua a început cu o dimineaþã ecumenicã
de rugãciune. Înainte de a pãrãsi oraºul Baia
Mare am poposit, urmând ordinea datã de amplasarea obiectivelor, la Biserica
Greco-Catolicã „Sfântul Anton de
Padova”, unde am fost întâmpinaþi de
pãrintele paroh Simion Mesaroº, care,
în câteva cuvinte deschise ºi limpezi
ne-a prezentat o scurtã istorie a aºezãmântului aflat în faza de finalizare a
lucrãrilor exterioare. Piatra de temelie a
sfântului locaº a fost pusã la 13 iunie
2001, ziua patronului spiritual, Sfântul
Anton – Sfântul Minunilor, dupã mai
bine de zece ani de celebrare a Sf.
Liturghii în aer liber, la Monumentul
Ostaºului Român. Biserica are o arhitecturã modernã ºi îndrãzneaþã, care
atrage atenþia prin cupola piramidalã
din sticlã ºi beton. Intrarea este strãjuitã

de o superbã statuie din marmurã de Carrara ce
îl reprezintã pe Sf. Anton de Padova cu Pruncul
Iisus în braþe, operã a cunoscutului sculptor
bãimãrean Mircea Rusu. Faptul cã sculptorul
aparþine confesiunii ortodoxe nu face decât sã
sublinieze o datã în plus atmosfera de toleranþã
ºi respect reciproc, caracteristicã dominantã a
comunitãþii bãimãrene în ansamblul ei, de-a lungul timpului. Aceluiaºi sculptor îi aparþine
sculptura de marmurã a altarului – douã mâini
împreunate în rugãciune ºi cutremurãtorul „Mare
Crucifix” sculptat din lemn de nuc, imagine vie
a durerii ºi suferinþei, aflat în partea dreaptã a
altarului.
Ne-am recules ºi ne-am rugat împreunã ºi
am cântat o colindã.
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Episcop Alexandru Mesian. Despre familie ºi cãsãtorie. Mãrturii. Baia Mare, Editura Surorilor Lauretane, 2011 (120 p.).
Lucrarea Episcopului Greco-Catolic de Lugoj, Alexandru Mesian (n.
Alexandru Mesaroº) abordeazã o temã de maximã importanþã, cu atât mai
mult în vremurile noastre, când existenþa familiei este supusã uneia dintre
cele mai mari presiuni, care pare sã-i ameninþe chiar existenþa, într-o societate care exacerbeazã individualismul, egoismul, libertinajul ºi pare sã fi
abandonat cu totul valorile tradiþionale.
Cartea este structuratã în trei pãrþi distincte. Prima parte, Familia în
viziunea Bisericii Catolice, cuprinde texte doctrinare ºi mesaje pe aceastã
temã aparþinând Papei Benedict al XVI-lea. A doua parte, Întâlniri Mondiale
ale Familiilor, cuprinde relatarea evenimentelor ce au avut loc cu prilejul
Întâlnirii Mondiale a Familiilor, Filipine, 2003, ºi impresiile Episcopului Alexandru Mesian, care a participat la manifestãri, din partea Bisericii Greco-Catolice. Întâlnirea a beneficiat de înaltul patronaj al Papei Ioan Paul al
II-lea, al cãrui mesaj cu privire la familii este reprodus, de asemenea. Aceste
Întâlniri Mondiale au fost iniþiate de Ioan Paul al II-lea, în 1994, Anul
Internaþional al Familiei. Prima întâlnire de acest fel a avut loc la Roma. I-au urmat cele de la Rio de Janeiro (1997), Roma, din nou, (2000), Manila (2003), Valencia (2006), Madrid (2009).
Partea a treia, Mãrturii, aduce în faþa cititorilor aspecte din viaþa unei familii de credincioºi
greco-catolici, Alexandru ºi Ana-Nanei Mesaroº, uniþi prin Sacramentul Cãsãtoriei în anul 1926, cãsãtorie ce a durat 56 de ani, doar moartea i-a putut despãrþi. Au avut opt copii, patru fete ºi patru bãieþi,
dintre care doi: Alexandru ºi Simion, s-au fãcut preoþi – este vorba de Alexandru Mesianu, Episcop de
Lugoj ºi Simion Mesaroº, preot paroh la Biserica „Sfântul Anton de Padova” din Baia Mare. În prezent
aceastã familie binecuvântatã de Dumnezeu, care, de 18 ani încoace, se reuneºte în fiecare an, numãrã
104 persoane (34 de noi familii) ºi a dat Bisericii Greco-Catolice, pânã în prezent, 5 preoþi, un episcop ºi
câþiva studenþi teologi. Printr-o fericitã întâmplare, în 22 ianuarie 1994, cei doi fraþi preoþi s-au aflat
împreunã la Roma, convocaþi fiind la o întâlnire de lucru. La despãrþirea de Papa Ioan Paul al II-lea,
acesta, aflând cã sunt fraþi, a exclamat: „Bunã familie!”, amintire pãstratã cu veneraþie de autor.
Lucrarea Despre familie ºi cãsãtorie. Mãrturii constituie o lecturã foarte folositoare ºi un sprijin
pentru toþi cei care fac parte dintr-o familie sau doresc sã-ºi întemeieze una, iar prin mãrturiile
referitoare la remarcabila familie Mesaroº, un model vrednic de urmat, dãtãtor de speranþã în viitorul
familiei creºtine.
Cartea se bucurã de condiþii grafice de excepþie, graþie Tipografiei aceloraºi Surori Lauretane.

Catedrala Ortodoxã Episcopalã
„Sfânta Treime” – Baia Mare
Întãriþi sufleteºte, ne-am îndreptat spre
grandioasa Catedralã Ortodoxã Episcopalã
„Sfânta Treime”, aflatã ºi ea în construcþie. În-

drumaþi de pãrintele arhid. drd. Nifon Motogna,
de la Mãnãstirea Rohia – administrator, am admirat muþi de încântare lucrarea înduhovnicitã a
bisericii de la primul nivel, o adevãratã „catedralã în catedralã”, îmbinând tradiþia bizantinã
cu elemente specifice locului. Placatã cu cãrãmidã de Oradea, pavatã
cu gresie porþelanatã din Spania, înzestratã cu icoane în mozaic de Murano, cu candelabre din fier ºi mobilier din stejar masiv, cu scãrile
monumentale de la cele douã intrãri
ºi cele douãsprezece coloane care
sprijinã cupola centralã ºi nava principalã, întreaga incintã poartã pecetea grandorii ºi mãreþiei. În partea
din spate a bisericii am putut admira
Sala Bizantinã, destinatã expoziþiilor de icoane. Suprafaþa totalã a
acestui nivel este de 1.000 mp.
Purtând hramul „Pogorârea Duhului
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Sfânt”, biserica a fost târnositã la 9 septembrie
2003, cu ocazia vizitei istorice pe care cei doi
patriarhi – Teoctist al României ºi Petros
al VIII-lea al Alexandriei ºi Egiptului – au
fãcut-o în Maramureº. Am sãvârºit cu reculegere împreuna rugare. Am colindat cu drag,
s-au cântat pricesne. Am fost foarte impresionaþi de una dintre ele, Mamã, nu uita cântatã cu
har de Vlad Verdeº, student în anul II, la Catedra
de teologie ortodoxã ºi asistenþã socialã a Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii de
Nord Baia Mare.

Refren:
Mamã nu uita, nu uita, nu uita,
Datoria ta,
Nu uita rãspunsul greu cãtre Dumnezeu!

Piatra de temelie a Catedralei Ortodoxe
Eparhiale fost pusã la data de 20 iulie 1990, în
urma reactivãrii Episcopiei de Maramureº (12
februarie 1990), reºedinþa noii Eparhii fiind stabilitã la Baia Mare. Întâmpinând greutãþi insurmontabile în anii de început, lucrãrile au intrat
pe un fãgaº firesc abia în anul 1999, când destinele construcþiei au fost încredinþate actualului arhiereu vicar, PS Justin Hodea Sigheteanu,
care a desemnat o echipã de specialiºti de primã
mânã, verificatã în cursul realizãrii bisericii Mãnãstirii Rohia. Autorul noului proiect a fost arhitectul Dorel Cordoº, împãtimit al artei tradiþionale maramureºene, care a lucrat anterior la
restaurarea Palatului Cotroceni ºi a Mãnãstirii
Sâmbãta de Sus ºi avea în palmares proiectele
Mãnãstirii Sãpânþa-Peri ºi Mãnãstirii Bârsana.
Cotele finale ale lucrãrii vorbesc de la sine: 85 de
metri lungime, 50 de metri înãlþime, 96 de metri
în vîrf, la Cruce. În momentul de faþã construcþia
Catedralei a atins cota de 38 metri. Finalizarea
acestei construcþii fãrã pereche este sprijinitã ºi
aºteptatã de numeroºii credincioºi care o înconjoarã cu devotament.

Mamã nu uita cã fiul care-l þii la piept
Poþi sã-l creºti ca pe-un netrebnic ori un
suflet drept,
Poþi sã faci din el un înger sau un pãcãtos
Pentru asta vei rãspunde-n faþa lui Hristos!
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Mamã ºtii tu oare, mamã, datoria ta,
ªtii tu cât de sfântã este, dar ºi cât de grea,
ªtii tu oare ce aºteaptã Dumnezeu sã fii,
Pentru El ºi pentru lume, între-ai tãi copii?
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Casa Olarului Daniel Leº – Baia Sprie
Urmãtorul popas ne oferã prilejul de a-l cunoaºte pe Daniel Leº, olarul de notorietate internaþionalã, „ultimul dac liber”, unic posesor ºi practicant al tainelor unei tehnici vechi de sute de ani.
La celebra de-acum Casã a Olarului din
Baia Sprie, suntem întâmpinaþi cu o þuicã veche
de Maramureº, cu pitã, slãninã ºi caº, care îndulcesc frigul dimineþii de noiembrie.

FEBRUARIE 2012
În curtea frumoasã a casei, amenajatã de
mânã de artist, în care pot fi vãzute primele
obiecte de ceramicã, troneazã roata olarului,
care atrage toate privirile ca un magnet. Pe un
fundal muzical armonios, Daniel Leº ne face o
demonstraþie. ªi începe sub ochii noºtri minunea fãuririi vasului de lut, care primeºte valenþe
arhetipale. Bulgãrele de pãmânt trântit cu un
gest scurt, hotãrât, pe roata care începe sã-l
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ã consider un om fericit, împlinit. Marea realizare a vieþii mele este cã simt protecþia lui
„M
Dumnezeu ºi am pace interioarã, ceea ce nu se poate cumpãra cu bani. Dacã e ceva de
valoare în viaþa mea, este faptul cã am descoperit aceastã pace lãuntricã ºi ceea ce înseamnã munca în
liniºte ºi în tihnã, fãrã ºefi pe cap, fãrã sã te întrebe cineva de ce n-ai ajuns la muncã la o anumitã orã.
Ãsta este luxul vieþii mele. A doua mare împlinire în viaþa
mea este familia. Dumnezeu m-a hãrãzit cu un copil
talentat ºi cu o soþie credincioasã, care mã iubeºte. Am o
familie reuºitã. Nu pot sã spun decât cã sunt fericit, cu
adevãrat fericit.” (consemnare de Ioan Botiº, Canoanele
ceramicii vechi – un maramureºean foloseste o tehnicã
veche de 4-500 de ani în Gazeta de Maramureº)
Daniel Leº s-a nãscut în 1972, în familia pictorului
ºi ceramistului Ioan Leº, care l-a iniþiat, de la cea mai
fragedã vârstã, în desen ºi ceramicã, pregãtind terenul
fertil pe care s-a nãscut ceramica figurativã pe care o
realizeazã.
La terminarea uceniciei în ale olãritului, conform
unei strãvechi tradiþii de breaslã, a avut voie sã-ºi ia un
obiect din atelierul maestrului. Singurul lucru pe care ºi
l-a dorit, a fost piatra de ºlefuit a tatãlui sãu, pe care o
pãstreazã ºi o foloseºte mereu.
Începând cu anul 1997 a participat la nenumãrate expoziþii în þarã ºi strãinãtate, a primit numeroase
premii de excelenþã ºi originalitate, a fost desemnat, în
repetate rânduri, ceramistul anului. A reuºit performanþa, atât de rarã la noi, de a trãi liber, din artã.
Dar, semn al vocaþiei autentice, care distinge maDaniel Leº
rii artiºti, Daniel Leº simte cã are datoria de a lãsa descendenþi artistici, de a nu lãsa meºteºugul sã piarã, de a reînvia tradiþia centrului ceramic Baia Sprie (în
1780 se consemneazã cã în oraº existau cincizeci de olari), astfel încât a început sã organizeze cursuri
de olãrit pentru generaþiile tinere. De-a lungul celor peste zece ani de când acestea au loc, au trecut prin
mâna lui sute de copii ºi tineri. Alte mii de iubitori de artã au asistat la demonstraþiile de olãrit organizate
în þarã ºi în strãinãtate.
Un pas important a fost inaugurarea în anul 2005, a Casei Olarului, unde îºi gãzduieºte oaspeþii
români ºi strãini cãrora, alãturi de ospitalitatea desãvârºitã, ambianþa rusticã ºi un rãgaz de liniºte ºi
reculegere, trãit dupã vechi rânduieli, le oferã demonstraþii ºi lecþii de olãrit ºi modelaj. Pe lângã cursuri,
organizeazã aici tabere internaþionale de olãrit ºi de picturã peisagisticã, cu participanþi din Ungaria,
Germania, Serbia...
ªi mai existã o faþetã a artistului demnã de interes. În Sãptãmâna Mare din Postul Paºtelui, face o
procesiune, „Drumul Crucii – Via Crucis”, interpretând rolul Mântuitorului – cel mai dificil rol din viaþa sa,
dupã cum mãrturiseºte. Este felul în care înþelege sã-ºi exprime recunoºtinþa pentru drumul spre
Dumnezeu pe care l-a gãsit dupã o tinereþe tulburatã, este felul în care încearcã sã aducã aminte
semenilor cã Iisus a suferit pentru fiecare dintre noi ºi încã suferã pentru pãcatele noastre, cã e nevoie
sã cãutãm fiecare un drum al credinþei. Pânã acum, a refãcut traseul „Drumului Crucii” la Baia Mare,
Cluj-Napoca, Târgu Mureº, Alba Iulia ºi alte oraºe din þarã, peste tot unde a fost chemat, singura platã
fiind asigurarea transportului ºi o cinã pentru cei 70 de actori care îl însoþesc.
Ce-ºi mai poate dori Daniel Leº?
„Îmi doresc sã nu mã schimb ºi, dacã o sã trãiesc 80 sau 100 de ani, sã fac tot artã, ceea ce simt cã
vine din interior, sã pun pe paleta de lucru trãirile mele.” (consemnare de Ioan Botiº, loc cit.)

poveºti de demult, lecþii de olãrit” (www.casaolarului.ro) ºi ne pãtrundem de ambianþa ei
rusticã, cu vechi fotografii de þãrani maramureºeni închinându-se, cu sticle ciudate, acoperite de ceara lumânãrilor arse, cu obiecte uitate
demult, cu cergi ºi mobilier din lemn, beneficiind de toate utilitãþile moderne, bine mascate, ºi apoi cunoaºtem atelierul în care sunt expuse nenumãrate lucrãri ce pot fi achiziþionate
pe loc, de la vase de uz cotidian, pânã la personajele copilãriei sale, amintiri fixate în lut, celebrele statuete care i-au dus faima în întreaga
lume ºi poartã amprenta artei lui inconfundabile.
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învârteascã asemeni rotirii bulgãrelui pãmântului nostru prin Univers, ne transportã brusc în
timpuri imemoriale, când lutul aºtepta înfiorat
mâna Marelui Olar sã-l fãureascã pe om – vas în
care a turnat Duhul Sãu Sfânt.
Asistãm uimiþi ºi încântaþi la scoaterea
vasului din miezul de lut, cu gesturi ritualice,
gesturi de alunecare pline de senzualitate, gesturi de rugãciune. Îi înalþã creºterea ºi i-o opreºte
cu miºcãri când mângâietoare, când aspre, pânã
când mâinile lui ºtiu cã vasul e gata.
Vizitãm casa-pensiune, care oferã oaspeþilor sãi „cine de neuitat la lumina lãmpaºelor,
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Biserica de lemn din ªurdeºti
Drumul ne poartã prin strãvechea Þarã a
Chioarului, spre ªurdeºti, unde pãrintele Marius
Tomoº ne aºteaptã sã vedem biserica de lemn,
bisericã monument istoric, inclusã în patrimoniul cultural mondial UNESCO, din anul 1999.
Construcþia de stejar îºi poartã cu vrednicie cei
aproape trei sute de ani de existenþã. Înconjuratã
de cimitirul bisericii, cu mormintele lui vechi,
pierdute printre ierburi, biserica împrumutã spaþiului înconjurãtor un aer de împãcare, pace ºi
liniºte, sporind blândeþea unei zile care va deveni de neuitat pentru noi.
Este rândul prof. folclorist Pamfil Bilþiu,
autor, colaborator ºi contributor la apariþia a
peste patruzeci de volume de culturã, etnografie
ºi folclor ºi a nenumãrate articole de specialitate, sã-ºi etaleze cunoºtinþele, spre câºtigul
cultural al auditoriului.

Biserica de lemn din ªurdeºti –
obiectv turistic major al judeþului Maramureº
Pamfil BILÞIU
Satul ªurdeºti, aparþinãtor comunei ªiºeºti, este aºezat în aºa numita zonã a Fisculaºului, pe
ºoseaua Baia Sprie-Cavnic, la 19 km. de municipiul Baia Mare ºi 10 km. de oraºele Cavnic ºi Baia Sprie.
Fiind un sat de deal, cu un sol neprielnic agriculturii, locuitorii se ocupau cu creºterea animalelor, pomicultura, dar nu puþini practicau cãrãuºitul, transportând, pânã la construirea funicularului, minereu de la Cavnic la Topitoria Ferneziu. În sat s-au practicat ºi meserii precum prelucrarea pietrei,
dulgheritul, tâmplãria, morãritul etc.
Satul este atestat documentar la 1411, când fãcea parte din domeniul Baia Mare, alãturi de
alte 14 sate. La 1717, ªurdeºtiul este invadat de tãtari, care au incendiat biserica de lemn ºi casele
acoperite cu paie, situate de-a lungul ºoselei. Drept urmare, iobagul Teodor Crãciun, cu o sutã cinzeci
de sãteni, atacã, împreunã cu bãieºii Cavnicului, oastea tãtãreascã, reuºind sã opreascã nãvãlirea ei,
la locul numit Erºtiol. Obeliscul ridicat în acel loc are o inscripþie care rezumã semnificativ evenimentul petrecut: „Anno 1717 usgue hic fuerunt tartaris” (În anul 1717 pânã aici au ajuns tãtarii).
Rãmaºi fãrã bisericã, ºurdeºtenii s-au vãzut nevoiþi a construi alta. Au ridicat-o pe acelaºi loc,
dupã 1720 – construcþie monumentalã, impresionantã prin arhitectura ei desãvârºitã ºi mai ales prin
turnul-clopotniþã, veritabilã sãgeatã aruncatã cãtre cer, vrând parcã sã-l lege cu pãmântul, având o
înãlþime de 54 m. De la sol pânã la vârful turlei, biserica mãsoarã 72 m, fiind consideratã, multã vreme, cea mai înaltã construcþie de lemn din Europa, pânã la construirea bisericii Mãnãstirii Sãpânþa-Peri ºi a bisericii Mãnãstirii Bârsana, ale cãror turle sunt mai înalte.
Biserica de la ªurdeºti a fost construitã de un meºter dulgher genial, Toma Macarie, arhitect ºi
meºter popular desãvârºit, care a realizat ºi decorul exterior ºi care a ºtiut consolida ºi turla cu un
sistem de contrafiºe de lemn de carpen, elastic, putând învinge furtunile ºi vânturile nãprasnice.
Date despre acest genial meºter nu deþinem, dar cercetãrile noastre ne-au facilitat descoperirea, la Cetãþele, a unei cruci-autograf, decoratã cu rozete, pe care am descifrat inscripþia:
„Toma meºter, 1742”. Crucea era amplasatã la baraca pentru adãpostirea mesei moºilor de la
bisericã, construitã iniþial de Toma Macarie ºi refãcutã ulterior. Crucea slujeºte drept dovadã cã
meºterul a fost activ în prima jumãtate a secolului al XVIII-lea.
Biserica este construitã dupã modelul celor din Maramureº, cu acoperiº în pantã repede, destinat eliminãrii rapide a zãpezii ºi intemperiilor, cu streaºinã etajatã. Etajele streºinii sunt despãrþite
de un rând de ferestre cu rost luminãtor.
Turnul-clopotniþã are coiful piramidal, flancat de patru turnuleþe, având în vârf crucea cu semilunã. La baza coifului, turnul este împãrþit în douã câmpuri dreptunghiulare, cel de sus fiind decorat
cu motivul bulinei, semnificând sfârºitul a toate câte sunt.

Tradiþia oralã ne sugereazã cã cele patru turnuleþe sunt o dovadã cã biserica avea odinioarã
drept de judecatã, ele reprezentând cele patru vânturi ale lumii. În ele se urcau cei din sfatul
bãtrânilor, cu scopul de a oficia dreapta judecatã.
Pãrerea cã semiluna avea ca scop derutarea tãtarilor, în situaþia în care ar fi putut reveni, este
exageratã. În realitate, turle de biserici cu cruce ºi semilunã întâlnim în multe þãri europene, semnificând victoria creºtinismului asupra Islamului.
Costrucþia are un plan rectangular, cu absida pentagonalã, orientatã cãtre rãsãrit. În interior
absida de rãsãrit e despãrþitã de navã prin tâmpla de lemn. Pronaosul sau tinda femeilor e despãrþit
de naos printr-un perete de lemn cu o uºã de comunicare ºi ferestre rectangulare. Balconul este un adaos ulterior, sprjinit pe coloane de piatrã. Acoperiºul este din draniþã decoratã în coadã de rândunicã, fiind uºor ondulat la locul de îmbinare a porþiunilor hãizaºului, care îi conferã eleganþã.
Decorul exterior al portalului este alcãtuit din funia rãsucitã, aºezatã în benzi, având capetele
terminate în câte o rozetã în cinci cercuri concentrice, realizate prin incizie. Corpul bisericii este
împrejmuit de funia împletitã, bine scoasã în relief, un argument al funcþiei magice a decorului. Iniþial, frânghia a avut la bazã ºerpii încolãciþi, dar funia care leagã ºi dezleagã exprimã un principiu al
captivitãþii.
Pictura, de facturã popularã, deterioratã pe alocuri, este realizatã de ªtefan de Fiºeºti, zugrav ºi
copist de manuscrise, la 1783, dupã cum reiese dintr-o inscripþie din altar: „Acest sfânt altar s-a zugrãvit în zilele împãratului Iosif, anul Domnului 1783.” Iconostasul este pictat de o altã mânã ºi este
bine conservat.
Pictura din tinda femeilor
este rezervatã, în mare parte, Judecãþii de Apoi, cu cântarul sau
cumpãna dreptãþii, încadratã de
parabola celor zece fecioare. Pictarea în pridvor a Judecãþii de Apoi
este datoratã faptului cã este ultima secþiune a bisericii pe care o
pãrãseºte credinciosul ºi, astfel,
scenele înfricoºãtoare ale judecãþii
divine îi rãmân întipãrite pe retinã.
Naosul are pictat pe boltã
Sfânta Treime, înconjuratã de nori
ºi de îngeri iar în cele patru colþuri
sunt pictaþi evangheliºtii. Alãturi
de portretul Maicii Domnului rugãtoare, descoperim pe Sfântul
Ilie în carul de foc, dedesubt pe
Proorocul Elisei iar la sud vedenia
lui Petre din Alexandria, Sfinþii Gheorghe ºi Dimitrie ºi parabola vameºului.
În pronaos sunt reprezentate visul ºi scara lui Iacov, Toma necredinciosul, samarineanca la
fântânã, vindecarea slugii sutaºului, parabola celor cinci fecioare cuminþi.
Pictura acestei biserici cuprinde unele motive rare. Aºa este îngerul cu cap solar, cu capul împrejmuit de raze care, prin culoare, sugereazã lumina solarã. Motivul se mai întâlneºte doar la biserica de lemn din Plopiº. Acestui motiv i se mai adaugã balaurul cu ºapte capete umane, pe care îl
întâlnim, de asemenea, tot la biserica din Plopiº, pictatã de acelaºi zugrav. Pe balaur stã aºezat Arhanghelul Mihail, cu fãclia în mânã, ridicatã ca semn al înfrângerii balaurului. Motivul îl întâlnim ºi la biserica de lemn din ªieu, cu deosebirea cã balaurul are capete animaliere. De asemenea, îl întâlnim ºi
la biserica „Sfinþii Arhangheli” din Rogoz, unde balaurul cu capete animaliere nu are reprezentat
Arhanghelul.
În cimitirul bisericii, ne frapeazã varietatea formelor de cruci de piatrã, lucrate de meºteri localnici, unele morminte fiind acoperite cu sarcofage, dupã modelul celor romane. Sunt asemenea
aceluia descoperit în Þara Româneascã, în gropniþa princiarã de la Argeº. Ele repetã modelul sarcofagului de la Cozia, în care este înmormântat domnitorul Mircea cel Bãtrân. Cel dintâi dateazã din secolul al XIII-lea iar cel de-al doilea din secolul al XIV-lea.
Sarcofagele din ªurdeºti sunt originale prin formã ºi tehnicã ºi dateazã din Evul Mediu. Cercetând crucile ºi sarcofagele de la ªurdeºti, am putut stabili, prin descifrarea inscripþiei „Ion Cotoz de
Onani, 1702” cã aparþin acestei perioade.
Cercetãrile noastre de teren au dus la descoperirea a câte unui singur sarcofag, având aceeaºi
formã, la bisericile din Plopiº, Cetãþele, unul aflându-se ºi în cimitirul de la Chiuzbaia. Aºa cum men-
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þioneazã I. D. ªtefãnescu, Panonia medievalã, vecinã cu Chioarul, ºi Cehoslovacia au cunoscut tradiþia acestor sarcofage.
Prin încãrcãtura artisticã, structura arhitectonicã de mare eleganþã ºi frumuseþe, biserica de
lemn din ªurdeºti, cu hramul „Sfinþii Arhangheli” se reþine ca o capodoperã de artã popularã, constituind ºi un punct turistic de maximã importanþã.

Mãnãstirea „Sfânta Ana” Rohia
Pãtrundem în Þara Lãpuºului. Punctul
culminant al excursiei documentare îl constituie
popasul evlavios la Mãnãstirea Rohia, al cãrei
stareþ arhim. dr. Macarie Motogna ne primeºte,
ca pe toþi nenumãraþii oaspeþi ºi pelerini, cu
doesebitã bunãvoinþã.
Aºezatã pe o coamã de deal, într-un loc
binecuvântat, mãnãstirea este un important loc
de pelerinaj, un obiectiv turistic deosebit de atrãgãtor ºi un centru cultural în plinã expansiune. De numele ei se leagã viaþa ºi activitatea
ÎPS Justinian Chira Maramureºeanu, a PS Iustin
Sigheteanu, amândoi foºti stareþi ai mãnãstirii,
precum ºi a marelui poet Ioan Alexandru, care
venea aici sã creeze ºi sã se reculeagã ºi a lui N.
Steinhardt, care ºi-a petrecut aici ultima parte a
vieþii, în cãlugãrie, fiind autorul, printre multe
altele, a celebrului volum Jurnalul fericirii, operã cutremurãtoare de conºtiinþe. Existã la Rohia
o bibliotecã impresionantã unde N. Steinhardt a
fost bibliotecar ºi existã o preocupare intensã
pentru valorificarea moºtenirii spiritual-culturale a acestuia: a fost înfiinþatã Fundaþia „N.

Steinhardt”, s-au editat Caietele de la Rohia, iar
unul dintre cele mai însemnate proiecte ale Editurii Mãnãstirii Rohia, care desfãºoarã o activitate semnificativã, este restituirea, în ediþie
criticã, în colaborare cu prestigioasa editurã Polirom din Iaºi, a operelor complete ale monahului-cãrturar. În momentul de faþã, în incinta
mãnãstirii se construieºte Complexul ecumenic
„Nicolae Delarohia”. Însã, pentru cã Mãnãstirii
„Sfânta Ana” Rohia intenþionãm sã-i dedicãm

DIN PUBLICAÞIILE PRIMITE CU OCAZIA REUNIUNII –
EPISCOPIA ORTODOXÃ A MARAMUREºULUI ªI SÃTMARULUI
ÎPS Justinian Chira Maramureºeanu, Arhiepiscop al Maramureºului ºi Sãtmarului. Colo’n sus
în vremea aceea : florilegii. Editura Mãnãstirii Rohia, 2010 (291 p.).
„Bucuria mea este Rohia, / Mândria mea este Rohia, / Mângâierea
mea este Rohia, / Grija mea este Rohia, / Dragostea mea este Rohia, /
Cinstea mea este Rohia” – sunt cuvintele aflate în deschiderea cãrþii ÎPS
Justinian Chira Maramureºeanu, o selecþie din însemnãrile fãcute de-a
lungul timpului în Cartea de aur a mãnãstirii ºi în caietul „Comoara mea”
a ÎPS Justinian, care recompun un tablou al mãnãstirii ºi al vieþii monahale de aici ºi dau mãrturie despre importanþa ºi locul pe care mãnãstirea îl ocupã în inimile credincioºilor.
Dupã un grupaj de versuri dedicate Rohiei, putem citi Însemnãrile Episcopului Justinian din Cartea de aur a Mãnãstirii „Sf. Ana”
Rohia, undea a trãit neîntrerupt timp de peste treizeci de ani (12 martie
1941 – 9 septembrie 1973) urmate de Ecouri din pridvoarele Rohiei ce
cuprinde însemnãri pe Sfânta Evanghelie a patriarhilor României
Teoctist ºi Daniel, ºi însemnãrile vizitatorilor mãnãstirii fãcute în Cartea
de aur, în intervalul 1942 – 2009. Întâlnim aici nume sonore ale culturii
române, alãturi de iluºtri anonimi ºi pelerini din cele mai îndepãrtate colþuri ale lumii.
Lucrarea se încheie cu însemnãrile ÎPS Justinian din caietul-jurnal spiritual Comoara mea.
Bogat ilustratã cu reproduceri de manuscrise ºi fotografii, cartea oferã o lecturã plãcutã tuturor
celor care iubesc mãnãstirea Rohia, etalând unele dintre cele mai frumoase cuvinte care s-au scris pe
seama ei.
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unul din numerele viitoare ale revistei Familia
Românã, ne rezumãm doar la menþionarea obiectivelor vizitate: biserica mare cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, care adãposteºte
Icoana Maicii Domnului, fãcãtoare de minuni,
Paraclisul cu hramul „Izvorul Tãmãduirii”, cu
un iconostas unic în þarã, Biblioteca deþinând o
colecþie de cca 40.000 volume, Chilia „N.
Steinhardt”, Muzeul mãnãstirii cu colecþiile lui
de carte veche bisericeascã, icoane ºi obiecte de
cult ºi Centrul Ecumenic.
Dupã un prânz cãlugãresc bogat, în care discuþiile s-au reîntors pe fãgaºul Familiei Române,
ne-am întors îmbogãþiþi sufleteºte la Baia Mare.

al lucrãrilor în volum: „Religie ºi putere în relaþiile
internaþionale contemporane” (1998), „România ºi
Republica de la Weimar. Economie, diplomaþie ºi
geopoliticã” (2001) – Premiul „Titu Maiorescu” al
Fundaþiei Culturale „Magazin Istoric” –,
„Social-democraþia încarceratã. Evoluþii politice
interne ºi reacþii internaþionale (1946-1969)” (2006),
„Românii din afara graniþelor þãrii”, (cu Gh.
Zbuchea, 2008), „România, frontul informaþiilor ºi
sfârºitul Rãzboiului Rece” (2010).
Constantin Buchet: Mulþumesc domnule
profesor pentru invitaþie ºi vã rãmân profund
îndatorat. Stimaþi colegi, onoratã asistenþã, am
încercat sã fac o sintezã dupã cele ce s-au spus
ieri aici. Mã gândeam cã, sigur, este un eveniment lãudabil ceea ce s-a organizat aici de
cãtre domnul profesor Ardelean, fie ºi pentru

faptul cã de multe ori domnia sa este prins, cum
spunea domnul de la Sibiu, ca „un om între douã
scaune”, între forþele centrifuge, dacã vreþi, ale
politicului, ceea ce ar însemna o autoritate localã, în capitalismul acesta anarhic, ca sã nu zic
sãlbatic, ºi consumismul care ne cãlãuzeºte pânã
la un punct viaþa ºi o administraþie centralã, de
multe ori lipsitã de oameni de carte – un deficit,
dacã vreþi, axiologic al clasei politico-administrative, faþã de anii ‘80, cel puþin asta este
percepþia mea ºi tocmai vorbeam cu domnul
profesor cã Parlamentul este vãduvit de, n-aº
spune neapãrat de corifei, dar de persoane care
sã transmitã idei, sã aibã forþa asumãrii unor
convingeri, nu pe termen scurt, ci pe termen
lung. În aceastã cheie m-am gândit sã intervin ºi
eu în cadrul acestei dezbateri, fiindcã puþine
personalitãþi publice – ºi ºtiu ceea ce spun,
îndrãznesc sã afirm acest lucru – sunt ca domnul
profesor Ardelean, un om-instituþie, cum s-a spus
ieri aici, care, sigur, posedã aceastã diplomaþie,
dar mai ales este o exemplificare a ceea ce Iorga
spunea: „unde politica ne desparte, trebuie sã ne
uneascã cartea”, un lucru destul de puþin valabil în
Agora româneascã a ultimilor ani.
Eu am încercat sã abordez pe acest tronson tematic pe care l-a sugerat domnul profesor
ºi dumneavoastrã „Parteneriate româno-române
ºi solidaritatea cu românii de pretutindeni” – o
analizã, poate o sã vi se parã tehnicã, tehnocraticã, dar cred cã este utilã ºi aº încerca o
radiografie instituþionalã a aparatului de stat,
aparatului public în aceastã spinoasã temã a
protecþiei, sprijinirii ºi nu a uitãrii românilor de
pretutindeni. ªi pentru cã spuneaþi, domnule
profesor, ieri, este importantã aceastã solidaritate, identitate româneascã în concertul na-
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Lector univ. dr. Constantin Buchet –
Departamentul de relaþii internaþionale, ªcoala de
Studii Politice ºi Administrative (SNSPA), membru
ºi secretar al Colegiului Consiliului Naþional pentru
Studierea Arhivelor Securitãþii. Are o foarte bogatã
activitate de cercetare axatã cu precãdere pe probleme
de totalitarism ºi relaþii internaþionale. A participat cu
numeroase studii ºi comunicãri la diverse simpozioane,
are peste 60 de articole ºtiinþifice publicate ºi este autor
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þiunilor, relativ la ceea ce era dreptul ginþilor,
dar foarte puþini din clasa politicã, din spaþiul
public mai au acest releu de gândire ºi acþiune,
din pãcate, ºi mã gândeam cã am putea împrumuta, printr-un transfer cultural, de la nemþi,
care au acea teorie a comunitãþii, a germanitãþii
ºi fiecare partid german de stânga sau de dreapta
are un comisar pentru germanii de dincolo de
fruntalii. Karl Lamers, care a fost la Bucureºti,
preºedintele Adunãrii Parlamentare a Atlanticului de Nord, a fost comisarul CDU pentru o
bunã perioadã de timp, pentru acest portofoliu.
Cred cã n-ar strica ca fiecare partid, indiferent
de orientare doctrinarã, de ideologie practicã, sã
aibã ca profil instituþionalizat aceastã temã. Din
ºtiinþa mea, puþin se dinamizeazã aceastã chestiune în corpusul politico-doctrinar al partidelor
româneºti.
Pe de altã parte, aici profit de faptul cã am
adus aminte de acest mecanism partidist din
Germania, subliniez un rol important pe care ar
trebui sã îl aibã diplomaþia parlamentarã ºi
Parlamentul României. Ieri s-a spus aici, dl Man
a spus, cã existã acea Comisie, dar eu am constatat, din pãcate, cã la Comisia politicã – deci
am citat din Familia Românã ºi e lãudabil cã
existã aceastã monitorizare externã a ceea ce se
întâmplã pe linia reacþiilor instituþionale sau
nonreacþiilor instituþionale de la Bucureºti
pentru protejarea cosangvinilor noºtri – a fost o
reuniune în 6 septembrie 2010 la Belgrad ºi din
reprezentanþii României la Comisia politicã a
Adunãrii parlamentare a Consiliului Europei,
n-am avut nici un parlamentar român prezent, cã
era din Comisie, cã era mãcar cu statut de observator, cã nu se interzice. Singurul reprezentant a fost doctorul Ion Popescu, deputat în Rada
de la Kiev, care sigur a urmãrit atent, ba chiar a
fãcut ºi un raport cãtre raportorul pe aceastã
recomandare 1632 din 2008 a Adunãrii parlamentare a Consiliului Europei, care, practic,
obliga autoritãþile de la Belgrad sã acorde mai
multe drepturi minoritãþilor din Voivodina dar
ºi românilor din Valea Timocului. Deci ãsta e un
instrument de diplomaþie parlamentarã care putea sã fie utilizat printr-o anumitã presiune inteligentã dar ºi prin faptul cã unde aceste contacte
oficiale sigur stagneazã, se poticnesc, parlamentarii pot sã negocieze, sã comunice mult mai
bine ºi sã lubrifieze o temã care este, repet,
spinoasã pentru noi. Pe de altã parte, îmi pun
problema cã Grupurile de prietenie, Grupurile
de prietenie cu Ucraina, bunãoarã, puteau adopta o rezoluþie. Eu unul nu am ºtiinþã de aºa ceva.
O altã chestiune legatã de activitatea acestei
Comisii: nu ºtiu sã se fi luat o poziþie politicã, în
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primul rând, în ceea ce priveºte politicile pânã la
urmã discriminatorii, care au fost exercitate asupra românilor în Spania, în ceea ce priveºte
dreptul la muncã. La nivelul europarlamentarilor români, în Comisia de muncã s-ar fi putut
susþine aceste chestiuni cu o mai mare eficienþã
ºi aici fac o trecere spre aparatul guvernamental
care, dupã cum bine ºtim, are în structura sa
acest Departament pentru Românii de Pretutindeni. Sigur, niciun prim-ministru – asta e o
pãrere personalã – nu a avut o profesiune de
credinþã...
Aº vrea sã aduc în faþa dumneavoastrã o
altã chestiune, care mi se pare interesantã. În
ceea ce priveºte activitatea Ministerului de Externe, am vãzut cã sunt ºi cãteva abordãri inovative ale ICR. Am impresia cã nu este folosit
suficient pentru aceastã problematicã, pentru
aceastã adevãratã paradigmã naþionalã. Acest
ICR, care beneficiazã de un buget destul de consistent, din pãcate, de multe ori floteazã aceste
mijloace financiare spre alte tentaþii sau tentative estetice.
Câteva chestiuni care mi s-ar pãrea interesante, cã a vorbit Preasfinþitul ºi de aceastã
diplomaþie ecleziasticã, este foarte importantã!
Sigur, s-au enunþat aici evoluþiile din planul
acelei bãtãlii, acelui conflict pentru jurisdicþie în
ceea ce priveºte Mitropolia Basarabiei, dar cred
cã, împotriva a ceea ce înseamnã pânã la urmã
unele mecanisme din þãrile vecine, care sunt
înrudite cu o asimilare forþatã, ba chiar cu o
unificare etnicã soft, cred cã biserica ºi ºcoala sunt
cei doi piemonþi ai identitãþii noastre naþionale.
Nu în ultimul rând, v-aþi întrebat ieri ce s-a
întâmplat cu Curierul Românesc. Era o revistã
chiar de propagandã culturalã, nu avea nimic de
a face cu ideologicul sau cultul personalitãþii ºi
eu îmi aduc aminte, eram tânãr licean, am fost la
olimpiada de limba ºi literatura românã în 1984,
la Suceava, ºi se distribuia gratuit. Era o tribunã
culturalã ºi de istorie, de slovã româneascã, ian în
condiþii de democraþie, fie ºi fragilã, nu mai apare.
Asta a fost o radiografie, poate vi s-a pãrut
puþin causticã, dar cred cã existã ºi soluþii. O
soluþie pe care aº vedea-o eu, adicã tehnic,
având o anumitã profesiune cartezianã: crearea
unui grup de lucru interdepartamental între reprezentanþii guvernului, ai comisiei parlamentare, ai grupurilor parlamentare, ai Ministerului
de Externe care sã aibã o sintezã de reacþii instituþionale ºi o monitorizare permanentã. Mi s-ar
pãrea interesant, util ºi socialmente necesar
pentru toþi românii asumarea unui document politic, o strategie naþionalã care sã fie asumatã de
toate forþele politice, sigur, ºi de instituþiile
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Mihai Nae – manager la Editura Cartea
Sonorã din Timiºoara (www.carteasonora.ro), face
parte din conducerea Asociaþiei Culturale „Unirea”
din Wiener Neustadt. Dincolo de aspectul economic,
editura pe care o conduce îºi asumã un demers cultural
menit sã contribuie la conservarea ºi propagarea unei
limbi literare româneºti de înaltã þinutã. Între titlurile
realizate se numãrã opere nemuritoare ale clasicilor
români. „Pentru numeroase familii de români
emigraþi, conservarea limbii române ºi aprofundarea ei
în rândurile copiilor rãmâne o problemã zilnicã.
Ascultarea operelor literare contribuie cu siguranþã la
îmbunãtãþirea vocabularului celor mici. Editura
Cartea Sonorã din Timiºoara oferã nu numai copiilor
materiale audio, dar ºi celor mari umor, reportaje,
romane.” – scrie într-un text de promovare a editurii.
Mihai Nae: O sã fac o referire directã la
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
care, într-un text pe care l-am adus pentru a vi-l
prezenta, deja ne întâmpinã cu foarte multã seriozitate în sensul cã se declarã aici: scopul DRP
este de a asigura românii din afara graniþelor
þãrii asupra faptului cã statul român nu îi uitã.
Frumos! ªi noi avem amintiri. ªi eu am de la
ºcoalã, nu le-am uitat. Este un text care se gãseºte în site-ul acestui Departament al Românilor de Pretutindeni. S-a vorbit aici, uºor muºamalizat, cu privire la fondurile care se alocã
acestui departament. În calitate de cetãþean austriac, român, de etnie românã, am luat parte la
diverse activitãþi organizate în afara României ºi
finanþate sau sponsorizate, mã rog, cu ajutorul
acestui departament. Pot sã vã spun, fãrã teamã
cã fac o afirmaþie greºitã, cã s-au scurs bani,
dupã bunele metode româneºti, în canale mai
mult sau mai puþin folositoare românilor de
dincolo.
Sigur, revista Familia Românã a abordat
multe, multe aspecte din trecutul istoric, din
tradiþiile româneºti. Iatã, biserica – un nucleu de
atracþie pentru români, o mamã pentru tot ro-
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Teodor Ardelean: În faþa frumoaselor
aserþiuni rostite de dumneavoastrã ºi cu multã
cumpãtare, ºi cu spiritul cuminte, ºi aºezat, fãrã
necesara bãrbãþie revoluþionarã, zic necesara
bãrbãþie revoluþionarã, cã probabil ar trebui sã
ridicãm uneori pumnul în sus ºi sã rostim cu
forþã ºi cu durere ce se întâmplã, admir acest ton
pe care l-aþi dat de altfel la ultimul numãr. ªi
dumneavoastrã o sã admiraþi, dupã ce o sã citiþi,
cã ºi noi am pus, împreunã cu oamenii de culturã
din Covasna ºi Harghita, am pus cu multã
înþelepciune ºi diplomaþie problemele românilor
din centrul României.
Dar, pentru cã veni vorba, suferinþa este
mare. Sã ºtii cã o þarã cum e Ungaria are cheltuieli publice de zece ori mai mari decât cheltuielile instituþiilor noastre de acelaºi tip pentru
cultivarea solidaritãþii cu cetãþenii de aceeaºi
etnie de pretutindeni, sã constaþi cã, în ciuda
multor bune intenþii, banii se risipesc pe nimicuri, iatã, spre exemplu, ICR cu bugetul
imens pe care îl are, nu a fãcut pânã la ora
actualã decât expoziþii, turnee, câteva lansãri de
cãrþi, niºte simpozioane ºi toate acestea la institutele culturale care au bugete proprii, cu salarii
mari, pentru cã sunt cu toþii în regim diplomatic,
ºi n-au fãcut nicio instituþie nouã în strãinãtate,
în afarã de institutele sau centrele culturale, n-au
edificat o bibliotecã, spre exemplu, ºi lucrul
acesta eu am dreptul sã-l spun.
În acest context, chiar dacã voiam sã-i dau
cuvântul mai târziu, îl invit acum pe Mihai Nae
de la Viena ºi vã spun întâi douã-trei cuvinte
despre Mihai Nae. Dupã ce a încercat de câteva
ori sã ajungã în lumea liberã înainte de ‘89, n-a
reuºit decât dupã aceea ºi astãzi este la Viena,
alãturi de Agneta, soþia lui, cetãþeni onorabili ºi
respectabili, cu casã în cartierul Florisdorf ºi cu
afacere în România: Editura Cartea Sonorã de la
Timiºoara, care merge cum merge, ca România,
ca economia României, dar misiunea pe care
ºi-a asumat-o, de a face, pânã la urmã, un corpus, un tezaur de înregistrãri sonore cu toatã
literatura româneascã de folosinþã ºcolarã,
didacticã este un mare succes. Dar n-a fost
vãzut, de la nici o instituþie din Bucureºti, niciun
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româneºti. Asta ar genera un proiect pe termen leu, niciun program, nicio sensibilitate, nimic.
lung ºi poate cã am ieºi din aceste evoluþii care Mihai este un român în Europa, un român în
sunt fragmentate ºi instituþiile publice care Viena.
dispun, de multe ori, de bugete impresionante,
dãdeam exemplul ICR, ar fi mult mai eficiente.
Vã mulþumesc, domnule director, n-am vrut sã
extind aria acestei intervenþii. Vã doresc succes
ºi mã simt onorat cã sunt printre colaboratorii
dumneavoastrã.
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mânismul ºi din afarã. Biserica Ortodoxã Româneascã din Viena a devenit neîncãpãtoare, nu
mai încap românii, au pus difuzoare afarã, iatã,
biserica adunã în jurul ei românii ºi este bine aºa
cum este, dar revista Familia Românã are o
ºansã extraordinarã, ºansa de a ajunge la români
cu chestiuni care îi privesc pe ei direct ºi aici aº
dori sã sugerez colegiului de redacþie abordarea
unor teme sau crearea unor secþiuni în fiecare
numãr, care sã se apropie de chestiuni directe,
chestiuni care privesc viaþa de zi cu zi a românilor. Mã gândesc aici, în primul ºi în primul
rând, la lecþiile de bun simþ pe care, frumos, în
cadrul acestei reviste putem sã le dãm. Ce facem
noi când ajungem în altã þarã? – vorbim aici
despre emigranþi, sunt atâþia români emigranþi!
Sigur, românii de pe Valea Timocului, românii
din Ucraina – oamenii aceºtia au rãdãcinile lor
acolo, nu ne adresãm lor cu aceste lecþii pe care
le-aº propune eu, dar sunt românii care au plecat
ºi care se pomenesc în faþa unor societãþi cu totul
ºi cu totul altfel construite, altfel organizate,
care nu mai seamãnã cu nimic de acasã.
Obiºnuiam sã spun despre morala de afaceri
româneascã, sã o caracterizez în douã cuvinte:
acuma am vorbit ºi „o sã vedem...”, pe câtã
vreme, la neamþ, dacã ai vorbit, treaba e fãcutã.
ªi, iatã, românul dincolo se confruntã cu probleme de adaptare în sisteme riguroase de existenþã. Consider cã revista Familia Românã ar
putea prelua aici chestiuni, la modul frumos ºi
totuºi spunând lucrurilor pe nume, sã aducem
românilor din afarã o vedere care sã le deschidã
puþin orizontul de abordare a raporturilor pe
care le avem dincolo cu societatea. Sigur cã,
într-o þarã cum este Austria, fiecare om, o-
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biºnuiesc eu sã spun, este un poliþist, cã dacã am
oprit la semafor cu 2 cm peste linia aceea care
marcheazã oprirea, cetãþeanul care traverseazã
strada se opreºte în faþa maºinii, scoate un
carneþel, îmi ia numãrul de maºinã ºi, în decurs
de patru sãptãmâni, mã pomenesc acasã cu o
amendã cã nu am oprit în faþa liniei. Nu este o
exagerare. Aceasta este forma în care disciplina
ºi ordinea determinã practic buna funcþionalitate
a unui sistem.
Cu mare regret constat o atitudine extrem
de autocriticã a românilor. Privirea autocriticã
nu este una care sã ne izoleze pe noi ca ºi
comportament uman, nu suntem numai noi cei
rãi. V-aº ruga ºi în abordarea din revistã sã ne
pãstrãm demnitatea, nu avem voie sã ne facem
noi mai rãi, sã ne punem cenuºã mai multã în cap,
decât meritãm. Trebuie sã rãmânem în picioare, cu
toate elementele care apar ºi ne reprezintã la un
mod necorespunzãtor þara în strãinãtate.
Doresc sã fac o propunere întregului Colegiu de redacþie înspre popularizarea mai mare,
pe mai mare scarã a revistei Familia Românã.
Propun oficial o colaborare directã cu o paginã
de internet care aparþine Editurii Cartea Sonorã,
se numeºte Pasager. Se ocupã foarte mult de
românii din afarã, cu sfaturi practice de cãlãtorie, cu sfaturi pentru rezidenþi, este enciclopedicã, dupã formatul Wikipedia. Sigur, revista
se gãseºte online pe pagina Bibliotecii Maramureº. Ceea ce oferã în plus site-ul despre care
vã vorbesc este o mai mare uºurãtate, ca zic aºa,
în a ajunge la anumite articole, dupã cuvinte
cheie, o paginã optimizatã dupã toate cerinþele.

Mircea Farcaº: Am fost foarte plãcut
surprins când am vãzut numãrul dedicat aromânilor ºi, domnule director, nu ºtiþi ce aþi fãcut
cu acest numãr, aþi achitat o datorie a Maramureºului faþã de aromâni, care dateazã de 85 de
ani. ªi, ca sã înþelegeþi mai bine, în 1925 s-a
publicat o carte. Un profesor de origine aromânã, de la Universitatea din Bucureºti, a venit,
a umblat pe jos, a bãtut Maramureºul în lung ºi
în lat ºi a realizat o carte care a fost retipãritã.
Prima. Nici un grai din þarã n-a mai avut aºa
ceva ºi nici nu mai are, numai pe fracþiuni. Este
o gramaticã, o adevãratã gramaticã, sunt 300
pagini dedicate graiului ºi folclorului din Maramureº. A trebuit sã vinã un aromân sã ne
cerceteze. Este foneticã, morfologie, sintaxã, lexic ºi folclor. (Sala în cor: Tache Papahagi!) Da,
Tache Papahagi. O lucrare de referinþã ºi astãzi.
Au trecut 85 de ani ºi, iatã, un maramureºean
prin adopþie, cã nu v-aþi nãscut în Maramureº,
ne pare rãu, dar vã felicitãm cã sunteþi în Ma-

ramureº, numai un patriot, un ardelean patriot
care se numeºte, culmea, ºi Ardelean, prin românismul de care a dat dovadã, a venit ºi le-a
fãcut cadou aromânilor un numãr dedicat lor.
Prin acest numãr, noi ne achitãm de aceastã
datorie, le întoarcem serviciul ºi prin faptul cã
acest numãr circulã în multe exemplare prin
lume. Am fost deosebit de încântat sã vãd aici o
cunoºtinþã de a mea, pe Thede Kahl de la Viena,
un mare specialist, ºi m-am simþit foarte mic pe
lângã el care ºtie zece-unsprezece limbi, vorbeºte româna, dar l-am auzit vorbind ºi greaca.
Tot de la Viena, sunt multe persoane, mulþi
austrieci care au învãþat româneºte, pentru care
limba românã este o limbã strãinã ºi destul de
dificil de învãþat. Acesta ar fi un prim aspect. Ce
am vrut sã vã zic de Tache Papahagi: el a fost
uimit când a venit în Maramureº, a constatat
anumite similaritãþi cu poporul sãu, cu aromânii,
elemente aproape identice de limbã ºi de port
popular, de folclor ceea ce l-a fãcut sã se gândeascã cã e posibil ca maramureºenii sã fi fost
aromâni veniþi din sudul Dunãrii, dar se explicã
aceste lucruri prin unitatea poporului român. A
fost un grup etnic originar, poporul român, din
care ei s-au desprins la un moment dat prin
secolele 9-10, nu se ºtie precis, în primul rând
din cauza aºezãrii masive a slavilor în aceastã
parte, apoi ºi datoritã ocupaþiei lor. Creºteau
animale ºi s-au dus spre sud, unde nu trebuiau sã
se ocupe de nutreþ pentru animalele lor. Acest
lucru o dovedeºte ºi faptul cã le lipsesc din
cuvintele lor termenii de origine latinã, pentru
cã ei pãstreazã foarte multe cuvinte de origine
latinã care au dispãrut de pe la noi, lipsesc termeni pentru fân, pentru nutreþ, înseamnã cã n-au
fãcut ºi n-aveau nevoie, acolo tot timpul era
verde ºi aveau ce sã pascã animalele. Dar ei
pãstreazã faze vechi de limbã peste care noi am
trecut. Vã dau un exemplu: noi zicem ochi
pentru latinescul oculus, oculum, ei încã au rãmas la faza în care acest chi este într-o fazã
intermediarã în grupul consonantic cli ºi zic
oclu, uraclea pentru ureche, featã pentru fatã ºi,
dupã ce te obiºnuieºti în câteva minute, înþelegi
aproape tot. Sigur cã au cuvinte de origine greacã, turcã. Dar spre deosebire de noi, românii,
care suntem toleranþi, foarte toleranþi cu minoritãþile, grecii nu-i acceptã, ºtiþi cum sunt. Spun
cã aceºtia sunt greci forþaþi sã înveþe româneºte.
În 1975 erau între 300.000-600.000 aromâni, cei
mai mulþi sunt plasaþi în Grecia, dar sunt ºi la
noi, în Dobrogea sunt mai multe grupuri.
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Mircea Ioan Farcaº – lector universitar dr.,
membru al Catedrei de limba ºi literatura românã,
Facultatea de Litere, Universitatea de Nord Baia
Mare. Face parte din tânãra generaþie de cercetãtori
ridicatã în mediul universitar bãimãrean. Redactor-ºef
al „Buletinului ªtiinþific, fasc. Filologie, seria A”,
vol. XVII/ 2008, vol. XVIII/2009, membru în
comitetul de redacþie al volumelor: „Lucrãrile celui
de-al XII-lea Simpozion Naþional de Dialectologie”
(2006), „Lucrãrile celui de-al XIII-lea Simpozion
Internaþional de Dialectologie” (2008), director al
Editurii Universitãþii de Nord, Baia Mare
(2005-2009). Este autorul a numeroase comunicãri
ºtiinþifice ºi studii prezentate la simpozioane naþionale
ºi internaþionale. Este prezent în volume colective din
þarã ºi din strãinãtate ºi în prestigioase reviste
româneºti ºi strãine. Domeniul predilect de cercetare:
dialectologia. A publicat: „Graiul ºi etnografia satului
Vad” (2008), „Fonomorfologia subdialectului
maramureºean” (2009, Germania), „Lexicul
subdialectului maramureºean” (2009), este coautor al
volumului colectiv „Dicþionar de frecvenþã a numelor
de familie din Maramureº” (2007).
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DIN PUBLICAÞIILE PRIMITE CU OCAZIA REUNIUNII –
CONSTATIN C. GOMBOª
Col. (r) Constantin C. Gomboº, istoric, exponent de marcã al comunitãþii culturale bãnãþene, militant activ pentru cunoaºterea, conservarea ºi promovarea valorilor naþionale,
ne-a trimis o scrisoare sincerã ºi emoþionantã în care îºi exprimã regretul cã nu a putut fi
prezent la Reuniune, deºi îºi pusese „mari speranþe în transmiterea mesajelor bãnãþenilor ºi
ale românilor din Voivodina, pentru realizarea unei mai bune colaborãri între toþi cei care mai
luptã pentru afirmarea ºi apãrarea istoriei, credinþei ºi culturii Neamului Românesc”.
Scrisoarea este însoþitã de revistele:
Coloana infinitului : revistã de culturã editatã de Asociaþia
culturalã „Constantin Brâncuºi” Timiºoara, douã ediþii speciale,
dedicate Academicienilor Bãnãþeni, respectiv, lui Damian
Ureche, poet timiºorean (1935-1994). Din sumarul primului numãr desprindem articole despre Academicienii Ioan Anton, Toma
Dordea, Valeriu Braniºte, Elie Miron Cristea, Vasile Goldiº, Petru
Dumitriu, Emil Petrovici ºi Remus Rãduleþ, completate cu o serie
de articole de interes cultural, cu o notã aparte pentru Eminescu
în apãrarea românilor bãnãþeni ºi Contribuþii fundamentale la
îmbogãþirea folcloristicii bãnãþene, semnate de Aurel Turcuº,
prezentarea expoziþiilor organizate de Asociaþia Culturalã
„Constantin Brâncuºi”, poezii de autori bãnãþeni (Alexandra
Gorghiu, Ignea Loga ºi Petru Jichici) º.a. Cel de-al doilea numãr –
ediþie specialã – debuteazã cu o suitã de articole dedicate poetului Damina Ureche ºi continuã, în aceeaºi notã, cu articole dedicate unor personalitãþi bãnãþene, trecute sau prezente, dovadã grãitoare a preocupãrilor
Asociaþiei pentru patrimoniul cultural local.
Dacoromania, nr. 55, Alba Iulia, 2011, editatã de Fundaþia „Alba Iulia 1918, pentru unitatea ºi integritatea României”, preºedinte prof. Ioan Pleºa. Apãrutã în condiþii grafice
deosebite, cu numeroase ilustraþii color, revista Dacoromania –
director ec. Ioan Strãjan, redactor-ºef scriitor Ioan Mãrginean –
este bogatã ºi în conþinutul care ilustreazã foarte bine numele
fundaþiei, prin articole ca: Adevãrul istoric a învins la Alba Iulia
(ec. Ioan Strãjan), Ortodoxie ºi românism – conºtiinþa unitãþii ºi
identitãþii noastre naþionale (pr. lect. univ. dr. Vasile Borca), Cu
Eminescu rãzbatem prin negura de vremi (Sandu Aristin
Cupcea), Tabãra de Culturã ºi Civilizaþie Româneascã „Acasã la
noi”, ediþia a XV-a – iulie 2011 (ec. Ioan Strãjan), Dictatul de la
Viena ºi regionalizarea României (Ioan Gladea), Consecinþele
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Societatea Culturalã „Patrimoniu” Timiºoara, cu ocazia Festivalului Internaþional de
creaþie literarã religioasã „Luminã Linã”, ediþia
a VIII-a, Timiºoara, 14 septembrie 2011, a
acordat „Premiul de excelenþã dlui dr. Teodor
Ardelean, redactor-ºef al revistei Familia
Românã, pentru contribuþia adusã la
apãrarea istoriei, credinþei ºi culturii Neamului
Românesc.”

FAMILIA ROMÂNÃ

Col. (r) Constantin C. Gomboº este o prezenþã deosebit de activã în viaþa culturalã a Banatului:
membru al Societãþilor de Istorie din Timiºoara ºi Lugoj, al Societãþii Scriitorilor Militari Bucureºti,
preºedinte al Comisiei de istorie Militarã – Filiala Timiºoara, vicepreºedinte al Asociaþiei Judeþene Timiº
„Colonel Ion Enescu” a Uniunii Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi în Retragere, membru
fondator al Asociaþiei „Cultul eroilor” – Filiala Timiº, membru al Cenaclurilor literare „Ioan Slavici” ºi
„Liviu Rebreanu”, al Asociaþiei Culturale „Constantin Brâncuºi” ºi „Patrimoniu” ASTRA Bãnãþeanã
Timiºoara, membru de onoare al Senatului Ligii culturale „Fiii Gorjului de pretutindeni“.
A publicat peste 200 de studii în revistele de specialitate. Autor al volumelor: „Cpt. Nicolae
Munthiu – Scrisori de pe Frontul din Galiþia 1914-1918”, „50 de ani de istorie. Din istoria judeþului
Timiº (1939-1989)”, „Avocat Dumitru Grigorescu – o istorie ineditã a Partidului Naþional Liberal
(1905-1940)”, „Am trãit cu demnitate ºi respect pentru neamul românesc – volum aniversar la 70 de
ani”, „Istorie, suferinþã ºi speranþã – Calvarul unei familii de români din fostul judeþ Someº dupã Diktatul
de la Viena (30 aug. 1940 – 1 mai 1949)”, coautor al volumelor: „Dincolo de sârma ghimpatã, lagãrul.
Din istoria lagãrului de prizonieri din Timiºoara, 1941-1945”, „Jertfã pentru þarã. Din cronica luptelor
pentru apãrarea Banatului”, „Filaret Barbu – Jurnal de adolescenþã”, „Marea Unire reflectatã în presa
româneascã din Banat”, „Din Cronologia Judeþului Timiº, 1916 – un an hotãrâtor pentru istoria
românilor”, „Traian Vuia, contribuþii biografice”.
În perioada 1995-2001 a susþinut la Radio Timiºoara rubrica de „Istorie, literaturã ºi filatelie” ºi
a fost colaborator la emisiunea militarã „Uniþi sub Tricolor”.
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adoptãrii statutului minoritãþilor naþionale asupra
Statului Român ºi a românilor din judeþele Covasna,
Harghita ºi Mureº – Centrul European de Studii
Covasna-Harghita º.a. Semnalãm o hartã a organizãrii administrativ teritoriale a României în 1930
însoþitã de stemele Regatului României (completã,
medie ºi micã), judeþelor ºi municipiilor în frumoase
reproduceri color.
Demnitatea : periodic de culturã ºi educaþie,
an XII, nr. 22, februarie 2011 – director prof. univ. dr.
Ioan Viorel Boldureanu –, editat de Fundaþia „Ioan
Slavici” din Timiºoara, preºedinte prof. univ. dr. ing. ec. Titus Slavici, descendent al marelui
scriitor. Serialul, deºi de dimensiuni reduse (12 f.), este dens. Sumarul este axat pe douã
teme: valorificarea moºtenirii culturale a lui Ioan Slavici (Slavici ºi Timiºoara / D.M., Ioan
Slavici ºi opera sa istoriograficã / prof. dr. Tiberiu Ciobanu, Eleonora Slavici – soþia marelui
scriitor Ioan Slavici / Eliza Ruse) ºi probleme zonale de interes cultural-educativ – o menþiune
specialã pentru Cooperare transfrontalierã România – Serbia / asist. univ. Adriana Slavici.
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Searã de muzicã ºi poezie

Spectacolul de teatru –
recital de poezie eminescianã
susþinut de actorul bãimãrean
Claudiu Pintican s-a înscris firesc pe coordonatele atmosferei deja create. Pe mine... mie
redã-mã, din care ni s-a prezentat un fragment, este un colaj alcãtuit de actorul-regizor
din patruzeci de poezii din lirica lui Mihai Eminescu, într-o
îmbinare remarcabilã, marcând ºapte vârste-trepte ale omului: copilãria, copilul-ºcolar,
adolescentul-îndrãgostit, adolescentul-soldat, maturul-judecãtor, maturul-filosof ºi bãtrânul-din nou copil, pregãtit
pentru leagãnul morþii, înºiruire inspiratã de un fragment din
Cum vã place a lui William
Shakespeare, recitat la începutul spectacolului.
Din datele spectacolului
integral:
Bogãþia textului eminescian, cãruia Claudiu Pintican
reuºeºte performanþa de a-i da
o nouã savoare, prin maniera

Au prezentul nu ni-i mare? N-o sã-mi dea ce o sã cer?
N-o sã aflu într-ai noºtri vre un falnic juvaer?
Au la Sybaris nu suntem lângã capiºtea spoielii?
Nu se nasc glorii pe stradã ºi la uºa cafenelii,
N-avem oameni ce se luptã cu retoricele suliþi
În aplauzele grele a canaliei de uliþi,
Panglicari în ale þãrii, care joacã ca pe funii,
Mãºti cu toate de renume din comedia minciunii?
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Teatrul independent profesionist „Ararat”: Pe mine... mie redã-mã

Claudiu Pintican

(Mihai Eminescu, Scrisoarea a III-a)

sa de interpretare, este subliniatã de muzica originalã, semnatã de Cãlin Ionce ºi de prestaþia
balerinei Alina Szasz, în coregrafie proprie. Inserarea în spectacol a fragmentelor înregistrate
de cântãreaþa Casandra Maria Hauºi ºi de actorii
Diana Podãreanu, Adriana Covaci, Dana Ilie
Bãrbosu ºi Anton Tauf, aduc plusul de diversitate benefic întregului spectacol. „Se produce,
în reprezentaþia lui Claudiu Pintican, o dezautomatizare a percepþiei spectatorilor în raport cu
litera ºi spiritul textului eminescian. Punerea în
scenã reprezintã un efort, o încercare de ieºire
din inerþia receptãrilor lui Eminescu în comoditatea mediilor culturale actuale. Fluxul coerent al ideilor invocate în spectacol recreeazã un
Eminescu al reveriilor spectaculare, în proiecþii
voit «sacrilege» faþã de interpretãrile standard,
fetiºizante.” (Cristian Paºcalãu)
Acestea sunt coordonatele pe care se înscrie acestã nouã reuºitã a Teatrului „Ararat”.
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medii în care muzica patrioticã româneascã se
bucurã încã de un mare succes.
Sub genericul „Cântece care ne-au însoþit
istoria”, participanþii la reuniune au putut asculta celebrele cântece Nimic în lume nu-i mai
sfânt, Pe-al nostru steag, Marºul lui Iancu, Hai
sã-ntindem hora mare, Ardealul, ªoim român
º.a., adevãrate file din istoria neamului.
Este greu de redat în cuvinte atmosfera de
înaltã vibraþie patrioticã pe care o creeazã în
jurul sãu aceastã formaþie artisticã. Existã o îmbinare perfectã între frumuseþea ºi mesajul cântecelor, sonoritatea vocilor bãrbãteºti, implicarea afectivã cu care cântã, expresia chipurilor de
oameni ai satului maramureºean ºi sobrietatea
costumelor populare pe care le poartã cu mândrie, cu tricolorul la piept. Este evident cã îºi
asumã în deplinã cunoºtinþã de cauzã misiunea
de a promova spiritul naþional ºi dragostea de
þarã.
Recitalul s-a încheiat cu câteva colinde,
anticipând sfânta sãrbãtoare a Crãciunului.

Sorin Tãnase – sunt ardelean convins ºi cunosc
toate poveºtile ardelenilor
ªi ca sã nu lipseascã nimic din programul acestei zile
atât de pline în care am avut parte de momente solemne, de
reculegere, de descoperire de locuri ºi obiective turistice deosebite în cele douã deplasãri ale dimineþii, de dezbateri, de
muzicã patrioticã ºi poezie eminescianã, a fost invitat sã înveseleascã atmosfera cunoscutul actor ºi umorist bãimãrean
Sorin Tãnase, care ne-a delectat cu o suitã de poante ardeleneºti, multe din ele creaþii proprii. Maestru de necontestat al
domeniului, ºi-a câºtigat celebritatea în urma înregistrãrii mai
multor CD-uri la Cartea Sonorã din Timiºoara.
Alese cu grijã ºi „cu perdea”, savuroasele texte, interpretate cu vervã ºi talent, în grai neaoº,
spre delectarea ºi hazul spectatorilor, au dat reuºite dovezi de umor, mici sclipiri ironice ºi
autoironice dezvãluind nãravuri, ticuri ºi trãsãturi caracteristice zonei.
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Veniþi de la Satu-Mare, unde au
fost invitaþi cu ocazia manifestãrilor
aniversare ASTRA, membrii Corului
bãrbãtesc din Finteuºu Mare, dirijor
prof. Andrei Dragoº, au fãcut un popas ºi la Baia Mare, pentru a fi prezenþi la Reuniunea Familiei Române
ºi au susþinut un concert în onoarea
participanþilor.
Înfiinþat la 1 Decembrie 1918,
pe terenul tradiþiei corale de sorginte
astristã, Corul bãrbãtesc din Finteuºu
Mare este una din cele mai celebre
formaþiuni corale maramureºene. În
cei peste nouãzeci de ani de activitate
a câºtigat sute de premii (le-au pierdut
ºirul) la numeroasele concursuri ºi festivaluri
din þarã ºi din strãinãtate.
Sunt deseori invitaþii comunitãþilor româneºti din afara graniþelor þãrii, graþie calitãþii
deosebite a prestaþiilor lor, dar ºi repertoriului
pe care îl au, dovadã vie a faptului cã existã
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Corul bãrbãtesc din Finteuºu Mare
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Din cronica dezbaterilor
Teodor Ardelean: Emil Dreptate, prietenul meu ºi-al nostru de-o viaþã... Lumea
aceasta bistriþo-nãsãudeanã e o minunãþie. Cei
ce veþi citi Gazeta de Maramureº, localnicii o
ºtiþi, ceilalþi din alte oraºe primiþi o copie, uitaþi
ce scriu aici despre cineva din zona aceea: „Care
sunt cele mai harnice Despãrþãminte astriste?
Voi începe enumerarea cu Blaj, Nãsãud ºi Iaºi.
Aici activitãþile sunt atât de multe, dense ºi binecuvântate, încât îmi vine greu sã-mi gãsesc cele
mai potrivite cuvinte de apreciere. Editãri de
cãrþi ºi reviste, lansãri de cãrþi, conferinþe, festivaluri, simpozioane, concursuri, pelerinaje,
medalioane, colocvii, sesiuni de comunicãri,
concerte, seminarii, schimburi de experienþã,
expoziþii, serate literare, reuniuni de cântãri, seri
de teatru etc. Cei trei preºedinþi, Silvia Pop la
Blaj, Ioan Seni la Nãsãud ºi Areta Moºu la Iaºi,
au un program comparabil doar cu cel al celor
mai devotaþi intelectuali de frunte. Sunt un fel de
misionari cu timp deplin, cum sunt numiþi cei
trimiºi sã încreºtineze zone strãine de aceastã
religie. Îi admir ºi îi promovez public de câte ori
am ocazia, mai ales cã pentru munca lor nu
primesc niciun fel de onorariu. Simbria în
culturã face pe alocuri servicii mai reduse decât
jertfa culturalã a unor organizaþii sau persoane
foarte dedicate ºi devotate.” Din rândul lor face
parte ºi Emil Dreptate.

literare ºi culturale din þarã: „Steaua”, „Tribuna”,
„Vatra”, „Familia”, „România literarã”,
„Transilvania”, „Cronica”, „Luceafãrul”, „Ramuri”,
„Convorbiri literare”, „Minerva”, „Amfiteatru”,
„Ateneu” etc.
Este prezent în numeroase antologii literare: „9
dimineþi” (1975); „Suverana clipã” (1981);
„Patruzeci. Poeþi bistriþeni contemporani” (2001);
„Cenaclul literar «George Coºbuc» – 30” (2001);
„Poeþii revistei Echinox” (2004); „Un copac de
sunete”, ediþie bilingvã româno-maghiarã (2006),
ediþie bilingvã româno-germanã (2008); „Arcade”
(2008), „Scriitori bistriþeni”, antologie în limbile
românã, francezã, greacã, englezã, maghiarã, spaniolã,
italianã, germanã (2007); „Poetree”, antologie
bilingvã româno-englezã (2007); „Al nouãlea cer”
(2009); „Din lirica româneascã de dragoste” (2010);
„Conexiuni” (2010).
A publicat volumele de versuri: „Vicleana
vânãtoare” (1984), „Cenuºa unui zeu” (1987),
„Mâine cântecul acesta” (1989), „Vestirile despre
tine” (1995), „Netãlmãcit, aºteptãrile” (1996),
„Pãzitorul de cântece” (2001), „Existã un loc”
(2008), „Colina de aer” (2011).

Emil Dreptate: Mulþumesc foarte mult,
prezentarea este mai mult decât onorabilã. Nu
ºtiu cum am sã mã descurc eu... Despre ASTRA
am sã pot vorbi mai puþin, deoarece aici este
stãpânul ASTREI Nãsãudene care, din când în
când, când are bunãvoinþa ºi mai scrie, îl gãzEmil Dreptate – poet ºi ziarist din Bistriþa.
duim cu mare plãcere în coloanele foii pe care o
A absolvit cursurile Universitãþii „Babeº-Bolyai”,
conduc, Mesagerul de Bistriþa-Nãsãud. Dacã aº
Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca. Este
vrea cât de cât sã mã înscriu în tema întâlnirii
membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi al
noastre, Familia Românã, aº vrea sã vã zic câUniunii Ziariºtilor Profesioniºti. Este manager
teva cuvinte despre un turneu pe care l-am fãcut
general al cotidianului independent Mesagerul de
cu un grup de scriitori, în Europa, timp de trei
Bistriþa-Nãsãud ºi corespondent pentru Radio
sãptãmâni. Printr-un program al Ministerului
România Actualitãþi.
Culturii, am editat la Bistriþa o antologie în limA publicat poezii în cele mai prestigioase reviste bile românã, maghiarã, germanã ºi o alta în
francezã, românã, spaniolã iar eu, inspirat de
aceastã idee, am luat un ciclu din volumele mele
de versuri, pe care le-am tradus în ºapte limbi.
Nu eu le-am tradus, sã nu cumva sã credeþi cã
sunt poetul care scrie în ºapte limbi ºi ruseºte, ºi
m-am dus cu el în strãinãtate. Sunt poezii traduse de studenþi la Universitatea clujeanã. Sunt
meritorii traducerile, din câte am aflat din
discuþiile cu buni cunoscãtori ai limbilor respec-

receptat poezie româneascã. Ne-am întâlnit apoi
cu scriitorii din Csepel unde, trebuie sã vã spun,
am luat o lecþie de cum se organizeazã o asemenea chestiune. De la primarul oraºului, directorul Casei de Culturã, membri ai Uniunii
Scriitorilor din Budapesta... nu erau cunoscãtori
de limba românã, dar au venit, au organizat
impecabil, ne-au adus cãrþi de-ale lor, le-am dat
cãrþi de-ale noastre ºi tot prin intermediul
acestei traduceri, mai mult sau mai puþin reuºite,
am luat contact cu ei, eu nefiind cunoscãtor de
limba maghiarã. O primire foarte bunã am avut
la Nürnberg, acolo este o mare comunitate româneascã ºi în comunitatea asta sunt foarte
mulþi bistriþeni. Pentru cã sunt legãturi foarte
strânse cu Nürnbergul, de multã vreme, ºi sigur
cã, dincolo de poeziile noastre sau de scurtele
fragmente de prozã lecturate s-a discutat mult ºi
despre Bistriþa, fusese ºi acel eveniment cu turnul bisericii care a ars ºi despre care au cerut
foarte multe detalii, pe care pe urmã le-au gãsit
ºi în ziarul pe care-l conduc. Cred cã în noaptea
aceea, când s-a întâmplat evenimentul, circa

DIN PUBLICAÞIILE PRIMITE CU OCAZIA REUNIUNII – EMIL DREPTATE
Emil Dreptate. Colina de aer : antologie. Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2011 (192 p.).
Colina de aer este o necesarã recapitulare a universului poetic al lui Emil Dreptate – antologie ce
cuprinde, în proporþii sensibil egale, poeme din cele ºapte volume publicate anterior, de la debutul sãu
cu Vicleana vânãtoare (Editura Eminescu, 1984), pânã la Existã un loc (Editura Mesagerul, 2008) ºi un
grupaj de inedite la final, care dã titlul volumului, concluzie a explorãrii universului lãuntric, chintesenþã
a experienþei lirice acumulate ºi epilog.
Deºi cuprinde poeme a cãror elaborare se întinde pe mai bine de
douã decenii, volumul are un aspect unitar, în sensul unui univers de
creaþie cu teme predilecte ºi a unui limbaj poetic bine închegat încã de la
primele poeme, fãrã a fi exclusã evoluþia constantã care se manifestã mai
cu seamã în abordarea temelor ºi esenþializarea rãspunsurilor pe care le
gãseºte, pentru cã poezia lui Emil Dreptate este o continuã interogaþie, o
reflectare continuã asupra sinelui ºi asupra lumii. Fineþe, solitudine, renunþare uneori, o discretã liricã de dragoste, omniprezentã trecerea sugeratã aluziv în cele în cele mai neaºteptate locuri, sunt câteva constante
ale discursului liric.
Ciclurile prezente în volum urmeazã vârstele poetului: tinereþea –
Vicleana vânãtoare; maturitatea – Cenuºa unui zeu, Mâine, cântecul
acesta, Vestirile despre tine; vârstele înþelepciunii – Netãlmãcit aºteptãrile,
Pãzitorul de cântece, Existã un loc. Emil Dreptate îºi construieºte un
univers aparte, cu peisaje spiritualizate, în care aparentele elemente naturale: toamne, amurguri, pãsãri care „s-au aprins”, þipãtul luminii, albul, solstiþiul, umbra nu sunt decât
expresii ale trãirilor interioare, ºi sunt supuse unui proces de abstractizare, gata sã se destrame la orice
atingere. Încep apoi sã-ºi facã loc amintirile ºi uitarea, absenþele, ceaþa, toamna se prelungeºte tot mai
mult în iarnã. Treptat, ca într-o limpezire, neliniºtile începutului dispar, fãcând loc echilibrului ºi
seninãtãþii.
Colina, prezentã în toate ciclurile, loc miraculos al acestei geografii imaginare, se dematerializeazã, atingând perfecþiunea, transformându-se în colinã de aer. Ciclul final aduce spre suprafaþã
Marele Interlocutor, registrul liric se schimbã, poemele-incantaþie având ceva din muzicalitatea
psalmilor.
Parcurgerea versurilor din Colina de aer al lui Emil Dreptate ne oferã prilejul de a asista la
parcursul tulburãtor al interogaþiilor omului în faþa existenþei.

REUNIUNEA FAMILIEI ROMÂNE

tive, dar, ca orice traducere de poezie, care nu e
fãcutã de un nativ al limbii respective, sigur cã
ea merge mai mult pe o redare de text decât sã
intre în ceea ce numea Arghezi „sufletul secret
al limbii”. Ideea mea mi-a pãrut bunã abia dupã
ce am ajuns în strãinãtate cu cartea. ªi am sã
încep cu ceea ce a fost bun la aceastã carte, pe
care domnului director am avut bucuria sã i-o
pot înmâna. Eram în Besançon ºi am fãcut, în
organizarea Consiliului Local de acolo, pentru
cã Bistriþa este oraº înfrãþit cu Besançonul, am
fãcut un recital de poezie. Ce români sunt în
Besançon? Sunt trei români în Besançon, pe
care-i cunoºteam – doi studenþi ºi un elev la un
liceu de-acolo. Dar au venit franþujii, au venit
acolo sã asculte poezie româneascã. ªi mi-a fost
foarte simplu, pentru cã le-am spus cã citesc
poezia de la pagina 204, eu am citit-o în limba
românã ºi ei o urmãreau în limba francezã. Atât
de bine a fost receptatã toatã povestea asta cã,
dupã scurtul recital de vreo 10-15 minute, a
trebuit sã dau autografe lângã un pahar de þuicã
ºi sã ne întreþinem foarte cordial cu cei care au

53

FAMILIA ROMÂNÃ

FEBRUARIE 2012

FAMILIA ROMÂNÃ

REUNIUNEA FAMILIEI ROMÂNE

54
2.000 de accesãri le-am avut numai de-acolo,
din Germania, cã am urmãrit pe grafic ºi am
primit mesaje pe care pe urmã le-am ºi publicat
în ziar. ªi o publicaþie germanã, nu reþin acum
numele ei, din München, mi-a cerut îngãduinþa
sã redea integral pagina din ziar pe care am
scos-o noi ºi sã o multiplice ºi au tradus-o ei în
germanã. Am fost, de asemenea, la Herzogenrath, unde din nou, alãturi de comunitatea românã, autoritãþile, în stilul despre care domnul
Nae ne vorbea, foarte exact, foarte precis, au pus
totul la punct, impecabil... Din nou, un moment
mai deosebit a fost în Elveþia, la Le Locle, unde
nu este comunitate româneascã, dar cu care un
ansamblu folcloric din Bistriþa avea foarte strânse legãturi ºi ne-au primit acolo, într-o nouã
fermã, ne-au cântat niºte cântece populare
de-ale lor, am discutat, le-am citit noi poezii în
francezã, au înþeles, totul a fost perfect. La fel la
Neuchâtel. A fost, graþie Ministerului Culturii, o
iniþiativã care sperãm sã se repete pentru noi,
bistriþenii, cã am reuºit sã ne facem cunoscutã
vocea în câteva comunitãþi, inclusiv în rândul
celor din þãrile în care am fost ºi a fost o bucurie,
cred, reciprocã ºi pentru noi ºi pentru cei care
ne-au primit.
Dinu Flãmând a fost în Italia, în Roma, a
fost ºi în Grecia la Karditsa, în Spania. Eu am
fost în turneul din Ungaria, Germania, Olanda,
la Maastricht, Franþa ºi Elveþia. În Spania, de
asemenea, a fost foarte bine primitã toatã aceastã acþiune. Sigur, acolo sunt comunitãþi româneºti mari ºi bistriþenii sunt în numãr foarte
mare în Spania. Dar eu am citit pe Internet pe
urmã presa spaniolã, ce-au scris gazetarii spanioli despre respectiva acþiune ºi inclusiv despre
mine, care am fost absent, dar a citit cineva din
poeziile mele în spaniolã, unul dintre scriitorii care
erau prezenþi acolo ºi m-a bucurat sã vãd aprecierile celor din Spania despre creaþia noastrã.
Teodor Ardelean: Ceea ce ne-a povestit
domnul Dreptate aici, eu zic cã asta-i bursa
„George Coºbuc”. ªtiþi cã la marile popoare – ºi
am avut ºi noi românii într-o perioadã... ºi acuma este, ca lege – existã sisteme de burse de
excelenþã cu numele marilor personalitãþi. Dar
dacã dumneavoastrã aþi auzit, vã felicit, eu nu
am auzit de niciun bursier, nici „Mihai Eminescu”, nici „A. D. Xenopol”, nici „Nicolae
Iorga”. N-am auzit. Bursa „George Coºbuc” înseamnã cã din tezaurul coºbucian, evaluat la
atâtea sute de milioane de euro, se scot zece mii
de euro ºi se trimit în fiecare an poeþii din zona
lui Coºbuc sã se mãrturiseascã ºi sã se întâlneascã cu poeþii din alte zone.
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Emil Dreptate: Da, a fost un turneu pe
care l-am apreciat...
Teodor Ardelean: Dar aþi mai fãcut voi,
bistriþenii, ceva similar. A fãcut Olimpia Pop, la
bibliotecã.
Emil Dreptate: Da, la Roma a fost ea cu
Dinu Flãmând, cu Marcel Seserman ºi încã cineva de la Cluj, nu mai þin minte. Pe urmã au
mai fãcut încã o lansare cu o antologie din asta,
tradusã în italianã. A fost o acþiune separatã de
ceea ce am fãcut noi prin programul Ministerului Culturii. Au fãcut încã o traducere în
germanã cu care s-au dus la Nürnberg. Acolo
avem un fost membru al cenaclului nostru de la
Bistriþa, pe Emil Þira, care e profesor acolo,
stabilit de mulþi ani.
Ioan Seni – profesor. 1972-1982 – director de
Cãmin Cultural la Rebriºoara, 1968-2010 –
profesor de istorie la ªcoala Generalã nr. 2
Rebriºoara, jud. Bistriþa-Nãsãud ºi la Colegiul
Naþional „G. Coºbuc” din Bistriþa-Nãsãud.
2005-2010 conducãtor al Subfilialei Nãsãud a
Asociaþiei Profesorilor de Istorie din România. Este
membru al asociaþiilor ºi societãþilor culturale Cultul
Eroilor Bistriþa-Nãsãud (vicepreºedinte), VRR Cluj
Napoca ºi Limba Noastrã cea Românã Chiºinãu etc.
Din 1990 este preºedinte a Despãrþãmântului
Nãsãud ASTRA. Face parte din Conducerea
Centralã a ASTREI.

A organizat Tabãra internaþionalã „Acasã la
noi” în familii de buni români din þinutul nãsãudean
ºi Deniile Eminescu, la Nãsãud.
Este autor a peste 100 de articole publicate, al
volumelor „Nãsãudenii ºi Marea Unire”, „Istoria
Poºtei nãsãudene” (coautor), a coordonat „Dicþionarul
culturii ºi civilizaþiei populare a judeþului
Bistriþa-Nãsãud” (vol. I) ºi a colaborat la realizarea
a peste 10 alte volume, a condus revista „Plaiuri
nãsãudene”.
Ioan Seni: (Dãruind pentru Familia Românã un exemplar din lucrarea sa Nãsãudenii ºi
Marea Unire) Mã gândesc cã dacã, la 1990,
Bucureºtiul, Chiºinãul, Cernãuþiul ar fi avut bãrbaþii din 1918, noi astãzi am fi avut o altã
tradiþie.

am aflat aspecte dramatice care se trãiesc
dincolo de Prut, dincolo de Nistru, cam peste tot.
O înfrãþire oarecum a Bãii Mari cu Iaºul, pe
aceastã linie, cred cã poate alimenta în timp Familia Românã extraordinar.
Liviu Pãiuº – profesor, folclorist, etnograf,
publicist din Rodna. Personalitate marcantã a Vãii
Rodnei, Liviu Pãiuº ºi-a dedicat viaþa cercetãrii ºi
punerii în valoarea a culturii ºi tradiþiilor nãsãudene.
A publicat nenumãrate articole ºi studii pe aceastã
temã. Este autorul unor valoroase culegeri de folclor ºi
monografii: „Folclorul Vãii Rodnei” (2002),

„Lacrimi ºi durere. Folclor din rãzboi” (2003),
„Monografia comunei Rodna Veche” (2003),
„Someº, apã mergãtoare” (2003), „Istoricul
învãþãmântului românesc din Rodna Veche”
(în colaborare cu soþia sa, 2004), „Sus la munþi ca
negura” (2005), „Florian Porcius, viaþa ºi opera”
(2006), „Folclorul Þãrii Nãsãudului” (2008; ediþia
a 2-a adãugitã 2009). A reeditat întreaga operã a
botanistului rodnean, academician Florian Porcius
(5 vol., 2005) ºi o parte din „Poveºti ardeleneºti”
a lui Ion Pop Reteganul, care a slujit o perioadã
învãþãmântul rodnean.
Este directorul fondator al revistei „Cetatea
Rodnei”, care pune în valoare tradiþiile, cultura dar ºi
realizãrile contemporane locale. A adus o contribuþie
remarcabilã la înfiinþarea Muzeului Etnografic ºi al
Mineritului din comuna Rodna.
Liviu Pãiuº: Revista Cetatea Rodnei numãrã printre colaboratorii sãi numeroase personalitãþi, provenind din Rodna, profesori universitari din Cluj, din Baia Mare, chiar ºi din
Bucureºti am avut doi profesori universitari.
Este o revistã socio-culturalã ºi de aspiraþie
creºtinã. Este o revistã în care nu publicãm atacul la persoanã ºi nici divagaþii electorale sau
politice. Avem colaboratori din Baia Mare,
pentru cã Rodna ºi Baia Mare sunt douã cetãþi
miniere: Rodna a aparþinut ca exploatare minierã de Centrala Minelor din Baia Mare. Avem
în Baia Mare rodneni, aici de faþã este domnul
Toma G. Rocneanu, cu care suntem în relaþii
foarte bune, care ºi-a luat acest pseudonim tocmai de la Rodna. Mai avem în Baia Mare pe
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Vorbeaþi despre activitãþile ASTREI
Nãsãudene... Am fãcut Dicþionarul culturii ºi
civilizaþiei populare. Directorul Centrului Cultural al judeþului a zis: „Volumul întâi sã fie
„Þara Nãsãudului” gândindu-se cã volumul al
doilea poate fi „Þara Bârgãului” sau „Þara
ªieului” etc. Este o muncã frumoasã fãcutã de
membrii ASTREI: educatoare, învãþãtori,
profesori de þarã ºi preoþi. Vom gãsi aici toate
personalitãþile Nãsãudului dar ºi academicienii,
meºterii populari ºi cântãreþii de muzicã
popularã, corurile, fanfarele, tot ce înseamnã
suflet românesc. Nu putea sã nu aibã biblioteca
din Baia Mare o astfel de carte. V-o dãruiesc cu
plãcere. Îi mulþumesc domnului director pentru
faptul cã a venit la Nãsãud ºi ne-a vãzut într-o
acþiune, într-o adunare a ASTREI.
Era în 2010 când gãzduiam Adunarea Generalã ASTRA, pe þarã, ºi în Aula Colegiului
„George Coºbuc”, o salã formidabilã, a tunat
aceastã voce frumoasã, care ne-a adunat ºi aici,
la Baia Mare, de pretutindeni, ºi vã mulþumesc
cã ne-aþi fãcut ºi nouã, nãsãudenilor, parte de
bucuria celor trei zile, de excursia de ieri, de tot
ceea ce s-a întâmplat frumos aici. Aº mai zice cã
Familia Românã are o mare ºansã cu Maramureºul ºi mai ales cu dumneavoastrã. Aº propune un subiect, tot aºa, legat de românii de
pretutindeni. Noi de cincisprezece ani gãzduim
în judeþul nostru, mai ales în arealul Despãrþãmântului Nãsãudean al ASTREI, Tabãra internaþionalã de creaþie ºi culturã „Acasã la noi”.
Vine, în luna iulie, un autocar cu 40-50 de copii,
conduºi de primar, de învãþãtor, de director, de
cadre didactice. Îi gãzduim în familii ºapte zile,
la þarã, la oraº. Sunt localitãþi care acceptã acest
lucru. Este un risc, dacã unul din aceºti copii are
un accident, dacã se întâmplã o nenorocire, (de
cincisprezece ani nu s-a întâmplat nimic rãu).
Aceºti copii primiþi în familiile din zona Nãsãudului vor povesti acasã în ce limbã se înþeleg
ºi observã cã limbã românã ºi cea moldoveneascã sunt la fel, cã „limba moldoveneascã”
este de fapt o construcþie artificialã, e românã.
Deci cele cincisprezece ediþii au o poveste
frumoasã, sunt cincisprezece ani. Un numãr
dacã le-aþi dedica, atunci aþi vedea cã ºi Maramureºul a gãzduit, ºi Harghita-Covasna, ºi Alba,
ºi Blajul, judeþele din Moldova au gãzduit astfel
de copii. Este o realizare, o realitate care meritã
sã intre între copertele acestei reviste.
Apoi, ceea ce faceþi dumneavoastrã aici,
prin obiectivele Familiei Române se face ºi la
Iaºi. Eu mã mir cã n-a ajuns aici doamna Areta
Moºu sau altcineva, pentru cã ea are anual un
simpozion al românilor de pretutindeni ºi acolo
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domnul doctor Adrian Istrate ºi o serie întreagã
de ingineri care au venit aici, fie în 1933 când
s-au închis minele de la Rodna, fie pe parcursul
anilor ºi toate aceste aspecte legate de viaþa
socialã ºi culturalã a Rodnei le prezentãm în
aceastã revistã apãrutã cu sprijinul financiar al
primarului din localitate ºi purtatã de mine ca
editor, la Biblioteca din Rodna cât ºi la Muzeul
Etnografic ºi al Mineritului din Rodna. Sã ºtiþi
cã la Rodna avem, din 2008, un muzeu etnografic ºi al mineritului, în care am adunat vestigii ºi din partea Maramureºului. Chiar sãptãmâna trecutã a fost o delegaþie din Baia Sprie, care a
vizitat acest muzeu. Ne strãduim ca, într-o comunã
– suntem cred cã singurul judeþ care avem douã
comune cu reviste: Rodna ºi Maieru – ne strãduim,
în limita posibilitãþilor, sã ducem aceastã revistã.
Deja au apãrut 16 numere, sunt contribuþia celor din

colegiul de redacþie ºi, personal, a domnului inginer
Gherasim ª. Domide, care o imprimã aici, în Baia
Mare, la o editurã.
Teodor Ardelean: Vã prezint o carte apãrutã sub egida Universitãþii Creºtine „Dimitrie
Cantemir”: Petre Þurlea – Români ºi unguri,
1940-2011 apãrutã la Editura Karta-Graphic din
Ploieºti.
Domnul profesor universitar dr. Petre
Þurlea, autorul, este istoric, acum e pensionat, a
fost profesor universitar la Universitatea din
Ploieºti ºi în perioada ‘92- ‘96 mi-a fost coleg. A
fost deputat de Covasna, singurul deputat român
din aceste douã judeþe în acea perioadã. A fost
de asemenea implicat ºi are în revista noastrã un
articol despre Raportul Covasna-Harghita prezentat în Parlament.

DIN PUBLICAÞIILE PRIMITE CU OCAZIA REUNIUNII – PETRE ÞURLEA
Petre Þurlea, Români ºi unguri. 1940-2011, Editura Karta-Graphic, Ploieºti, 2011, (878 p.) (I).
Conf. dr. ªtefan VIªOVAN
Cartea de mai sus, apãrutã într-o excelentã þinutã graficã, este rezultatul unui efort intelectual
exemplar ºi al unei munci uriaºe de documentare ºi informare depuse de un mare specialist, care
doreºte sã facã cunoscutã românilor de pretutindeni, generaþiilor de azi ºi celor viitoare, dar ºi altor
naþiuni, epopeea însângeratã a unui popor care de-a lungul existenþei sale, deºi nu a atentat la
libertatea ºi pãmântul altora, a plãtit cu jertfe greu de imaginat propria-i neatârnare, dreptul de a trãi
liber în þara lui, þarã hãrãzitã de Dumnezeu. Cãci românii din Ardeal aici s-au nãscut. Ei nu au venit de
aiurea, din stepe ºi sãlbãticii, ei sunt fraþi cu toþi moldovenii, cu muntenii, cu bãnãþenii, cu oltenii ºi cu
dobrogenii. Ei sunt creºtini dintru începuturi. Nu s-au creºtinat nutrind ambiþii ascunse de mãrire ºi
nici gânduri de a se înstãpâni peste ceea ce nu este al lor. Dar nici nu sunt dispuºi sã cedeze altora ce li
se cuvine lor. ªi, chiar dacã uneori au trecut prin împrejurãri dificile, suferind umilinþe ºi chinuri, nu
ºi-au pierdut nãdejdea, nici credinþa, rãmânând locului ºi întãrindu-se ºi mai mult în glia strãbunã.
În cartea de faþã Petre Þurlea reia ºi îmbogãþeºte trei lucrãri importante ale Domniei Sale,
apãrute cu ceva vreme în urmã ºi devenite acum capitole ale unui studiu unitar, exemplar, pe care ar
trebui sã-l parcurgã cu atenþie fiecare român ºi – de ce nu? – oricare maghiar de bunã-credinþã,
interesat de cunoaºterea adevãrului: Ip ºi Trãznea. Atrocitãþi maghiare ºi acþiune diplomaticã
româneascã, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 1996, Transilvania de nord-est, Editura România Pur
ºi Simplu, Bucureºti, 2005 ºi UDMR ºi societatea româneascã, Editura România Pur ºi Simplu,
Bucureºti, 2003. Ne propunem sã dedicãm prezentãri succinte fiecãreia dintre aceste secvenþe,
însoþindu-le de scurte observaþii ºi comentarii, uneori acide, dar, oricum, departe de a fi pe mãsura
grozãviilor declanºate de unguri în Ardeal.
Punându-ºi cititorii în temã, Petru Þurlea atrage atenþia asupra faptului cã „Ungaria nu s-a
împãcat niciodatã cu graniþele care-i fuseserã trasate la Trianon, deºi acestea erau juste din punct de
vedere istoric ºi etnic. În toate regiunile pe care le pierduserã, ungurii erau minoritari. ªi, deasupra
tuturor regiunilor pierdute, ungurii aveau doar dreptul forþei; dar dreptul forþei instaurat prin sabie a
însemnat, pentru adevãraþii stãpâni ai acestor regiuni, o nedreptate care dãinuia de o mie de ani.
Delegaþiei Ungariei la Conferinþa de Pace i s-a spus cã timpul trecut, chiar de o mie de ani, nu justificã
menþinerea nedreptãþii.” (p. 7). Dar Ungaria nu s-a împãcat cu aceastã decizie dreaptã. Ea viseazã
întruna sã redevinã mare ºi îºi concentreazã de atunci tot mai multe eforturi în vederea atingerii
acestui þel iluzoriu. În acest sens „au fost educate în ºcoli toate generaþiile de unguri” de pretutindeni,
„au fost ridicate rugi în toate bisericile maghiare” ºi „s-a pactizat cu oricine” (Ibidem). Aºa se face cã
„pe seama României, în 1940 a obþinut – de la statele fasciste Germania ºi Italia, a cãror doctrinã
maghiarii au îmbrãþiºat-o cu entuziasm – jumãtate din Transilvania. Apoi, dupã rãzboiul mondial, de
la URSS – cãreia i-au arãtat cã îmbrãþiºeazã, cu la fel de mare entuziasm, doctrina comunistã – au

obþinut stãpânirea de facto a Transilvaniei ºi în 1952, formarea Regiunii Autonome Maghiare, un
adevãrat stat în stat. Iar dupã 1989 încearcã sã obþinã sprijinul Occidentului – pe care vrea sã-l
convingã cã aderã sincer la democraþie – pentru dezmembrarea României.” (Ibidem, p. 7-8).
Prima secvenþã a cãrþii lui Petre Þurlea (p. 9-146) ne readuce în memorie atrocitãþile inimaginabile, grozãviile de o sãlbãticie criminalã, comportamentul monstruos, instinctul ucigaº ancestral, imposibil de stãpânit al unor importante categorii de militari ºi civili unguri, care, de dragul unei
himerice Ungarii „mari”, au schingiuit, au ucis, au maltratat mii de români ºi evrei ardeleni, iar pe alþii
– mult mai numeroºi – i-au izgonit din satele ºi oraºele lor, urmând indicaþiile iresponsabile ale unor
guvernanþi iredentiºti, care visau o Ungarie Mamã purificatã etnic.
Se vor întreba unii: „– La ce bun sã readucem în actualitate lucruri de mult apuse?” Vom
rãspunde, împreunã cu Petre Þurlea, cã, uitându-ne la ce se întâmplã în jurul nostru, nimic nu pare
apus. Iar pe de altã parte, bãgãm mâna în foc cã sunt milioane de români care nu ºtiu cã la Ip ºi
Trãznea, localitãþi-martir, într-un timp al diavolului, soldaþi, ofiþeri, dar ºi numeroºi civili unguri au
mãcelãrit cu o poftã bestialã pe românii aflaþi în imposibilitate de a se apãra, de a se ascunde sau de a
riposta. Alþii vor spune cã s-a scris destul despre atrocitãþile de la Ip ºi Trãznea. Vom contrazice ºi
aceastã pãrere, bazându-ne pe argumentele pe care ni le oferã Petre Þurlea în primele pagini ale cãrþii
Domniei Sale. Întâi de toate trebuie spus cã ororile ocupanþilor horthyºti ai Transilvaniei au fost
muºamalizate ºi prezentate deformat nu doar de autoritãþile ungare, care urmãreau sã-ºi scoatã
basma curatã criminalii, ci ºi de Germania ºi Italia, cãrora, în calitate de primi artizani ai Dictatului de
la Viena ºi de aºa-ziºi garanþi ai liniºtii în teritoriile rãpite României, nu le convenea sã se facã
cunoscute lumii atrocitãþile ºi crimele abominabile puse diabolic la cale ºi sãvârºite de unguri.
Autoritãþile de la Bucureºti, prin toate organismele ºi mijloacele avute la îndemânã, au urmãrit însã
îndeaproape ºi cu multã îngrijorare situaþia românilor din teritoriile rãpite ºi au încercat sã potoleascã
zelul deznaþionalizator ºi ucigaº al stãpânirii ungureºti în Transilvania. Au înfiinþat comisii ºi au trasat
sarcini unor ministere ºi organisme specifice sã cerceteze abuzurile ºi crimele sãvârºite de administraþia ungureascã asupra populaþiei româneºti din Transilvania. Dupã rãzboi, în perioada
1945-1947, Partidul Comunist Român, în încercarea sa
disperatã de a cuceri puterea, nu s-a preocupat sã facã
cunoscute þãrii ºi lumii întregi atrocitãþile ungurilor din
Transilvania, cãci avea nevoie de susþinerea lor în alegerile ce
urmau. A fost prima mare trãdare a intereselor naþionale
sãvârºitã de acest partid, prima înºelare a aºteptãrilor
naþiunii. Iatã, cum comuniºtii români, încã înainte de a
prelua fraudulos puterea, au dat mâna cu cãlãii ºi asasinii
populaþiei româneºti din Transilvania. La alegerile trucate din
anul 1946, tot cu sprijinul ungurilor, al cãror oportunism ºi
cameleonism politic funcþioneazã ireproºabil ºi astãzi, ºi-au
asigurat comuniºtii conducerea României. Ajuns la cârma
þãrii, guvernul Groza a continuat sã ignore comportamentul
criminal al administraþiei ungureºti din perioada Dictatului
de la Viena, ba mai mult, s-a cãznit în continuare sã gãseascã
vini românilor nedreptãþiþi, batjocoriþi, schingiuiþi ºi
asasinaþi. În altã ordine de idei, fãcând acum parte din blocul
comunist, România ºi Ungaria trebuiau sã întreþinã un climat
de cordialitate politicã, de colaborare ºi pace etc., altfel se
supãra tãtucul Stalin. Aºa se face cã multã vreme istoria
României a fost prezentatã în mod fals ºi tendenþios, cu atât
mai mult cu cât „istoriografia româneascã era dominatã ºi
încãtuºatã de atotputernicia unor oameni ca Mihail Roller”
(p.12), iar majoritatea editurilor erau „în mâna unor minoritari internaþionaliºti cu stadii vechi în
Komintern, precum Walter Roman (Neulander)” (Ibidem). Abia dupã anii ‘70 au început sã aparã
timid lucrãri care tratau despre teroarea horthystã din Transilvania. Nici astãzi, când accesul la
documentele de arhivã (din România) nu mai este obstrucþionat, problema în discuþie nu atrage
foarte mulþi cercetãtori sau este tratatã cu reþineri ºi discreþie de neînþeles. Un exemplu în acest sens
îl constituie, din pãcate, aºa cum remarcã Petre Þurlea, tocmai Istoria românilor, tratatul patronat de
Academia Românã, volumul IX, coordonator academician Dinu C. Giurescu, Editura Enciclopedicã,
Bucureºti, 2008, unde prezentarea problemei ocupã doar o jumãtate de paginã, dintr-un volum de
1.213 pagini, având ºi greºeli”(Ibidem, p. 13).
Primind cadou de la puterile Axei Transilvania, Ungaria a considerat cã este momentul sã
rãzbune „nedreptatea” Trianonului ºi a declanºat în teritoriile, preluate fãrã nicio justificare de ordin
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istoric, politic sau etnic, o campanie de maltratãri, arestãri, omoruri, schingiuri etc., urmãrind sã
distrugã elementul românesc. Erau vizate structurile fundamentale ale naþiunii române: învãþãmântul ºi biserica, se operau deznaþionalizãri, treceri cu forþa la confesiunile catolicã, reformatã
etc., expulzãri, toate aceste acþiuni fãcând parte dintr-un plan de purificare etnicã pus la punct chiar
de cãtre Budapesta. Asasinatele colective sau individuale erau la ordinea zilei. Ne aflam în faþa unei
revãrsãri de o violenþã de neînchipuit a urii implacabile „împotriva a tot ce este românesc, întreþinutã
ºi transmisã timp de veacuri printr-o intensã propagandã ºovinã. Ungurii revizioniºti, ºovini, iredentiºti, rãzbunãtori ºi provocatori din fire, nu au cunoscut nici limitã, nici scrupule în calea realizãrii
ideii înfãptuirii Ungariei milenare, la care sã se încorporeze întreaga Transilvanie, curãþatã, dacã este
posibil, complet de elementul românesc existent pe acest teritoriu” (Ibidem, p. 17).
Ceea ce, din punctul nostru de vedere, este deosebit de grav în aceastã bezmeticã, barbarã ºi
iraþionalã campanie antiromâneascã este implicarea pasionalã, criminalã de-a dreptul, a unei pãrþi a
populaþiei ungureºti civile în masacrele care-i vizau pe români – cunoscuþi, consãteni ºi vecini, poate
pânã la un loc chiar prieteni. Instinctele exclusiviste, ura faþã de un neam care a decis sã nu se lase
dominat ºi asuprit la nesfârºit la el acasã, de cãtre cei aduºi aici de valurile istoriei au izbucnit cu o
furie animalicã în urma unei propagande ºovine deºãnþate, întreþinute constant, veacuri de-a rândul
de factorii educativi oficiali ºi apoi ºi în comunitãþi restrânse, inclusiv în familie. Grozãviile de la Ip,
Trãznea ºi din multe alte localitãþi transilvane, înscrise într-un plan gândit ºi elaborat oficial sunt greu
de imaginat. Aflãm din cartea lui Petre Þurlea cã peste tot în Ardeal românii au fost hãituiþi de soldaþii
unguri sprijiniþi de civili. La Trãznea mãcelul a fost general. Intrate în localitate, la 9 septembrie 1940,
trupele ungureºti au deschis un foc ucigãtor cu întreg arsenalul avut la dispoziþie: mitraliere, tunuri,
grenade. Au incendiat casele românilor, ucigând peste o sutã de oameni nevinovaþi, între care
douãzeci ºi trei de copii sub doisprezece ani ºi treizeci ºi patru de femei. La Ip, peste numai patru zile,
au avut aceeaºi soartã o sutã cincizeci ºi cinci de români. Case incendiate, în care au ars de vii bãrbaþi,
copii ºi femei. Comportament bestial. S-au trezit din letargie instinctele stepei. La Zalãu, omoruri
peste omoruri. Aici barbaria criminalã atinge apogeul: o femeie gravidã este ucisã de fiarele
ungureºti, i se despicã pântecele, iar copilul ce trebuia în curând sã se nascã este ciopârþit cu
baionetele. În localitatea Iaz au fost pur ºi simplu executate familii întregi de români, soldaþii unguri
împuºcând pânã ºi copiii din leagãn. Atrocitãþile nu cunosc limite. Bestiile sunt dezlãnþuite.
Protopopul român din Huedin a fost schingiuit ore întregi: asasinii i-au smuls barba cu carne cu tot,
l-au izbit cu pumnii ºi ciomegele, i-au sfãrâmat oasele ºi i-au vârât un ciomag în gurã, scoþându-i-l
apoi prin ceafã! În Agriºteu, opt unguri l-au prins pe tânãrul român Costea Emanoil, l-au ciopârþit cu
cuþitele, l-au zdrobit apoi cu ciomegele ºi, fiindcã mai respira, i-au ars ochii, i-au smuls limba ºi l-au
înjunghiat. Sunt doar câteva dintre cumplitele atrocitãþi la care s-a dedat o bunã parte din ungurimea
Ardealului. Au ucis dintr-o plãcere criminalã, au schingiuit cu un sadism ancestral, imposibil de
controlat. Pot fi numiþi oare aceºtia oameni? Pânã ºi fiarele cele mai înspãimântãtoare ucid doar
pentru a se hrãni. Aceºtia au ucis pur ºi simplu pentru cã li s-a ivit ocazia, au ucis pentru a-i
înspãimânta pe români, au ucis ca sã-ºi impunã stãpânirea peste ce nu era al lor, au ucis pentru cã au
fost îndoctrinaþi, pentru cã au fost educaþi în spiritul unui exclusivism unguresc anacronic, pentru cã
li s-a fluturat din pruncie pe sub nas iluzia unei Ungarii atotstãpânitoare, purificate etnic. Citiþi,
români de pretutindeni ºi mai ales voi ce conduceþi azi România, cartea lui Petre Þurlea! Nu pentru
vendetã. Românilor le este strãin acest sentiment. Citiþi-o pentru ca sã vã cunoaºteþi ca lumea istoria
ºi pe aproapele vostru. Citiþi-o în scop preventiv! Cartea este extraordinar de documentatã. Autorul
nu afirmã nimic fãrã acoperire în acte oficiale ºi în mãrturii asupra cãrora nu existã nici cea mai micã
îndoialã.
Credeþi cã asasinii de la Ip, Trãznea ºi din alte zeci ºi zeci de localitãþi ardelene au fost pedepsiþi
cum se cuvine vreodatã? Vã înºelaþi. Autoritãþile ungureºti au avut grijã sã dezinformeze Europa ºi
întreaga lume, inventând tot felul de pretexte mizerabile: cã, vezi doamne, românii neînarmaþi ar fi
atacat trupele ungureºti de ocupaþie, cã gãrzile lui Iuliu Maniu ar fi deschis focul asupra lor, cã soldaþii
unguri au fost provocaþi, ei bieþii fiind obligaþi sã riposteze, apãrându-se doar. Înduioºãtor, nu? ªi
aberaþiile de acest gen pot continua. Cert este însã cã atunci când, totuºi, li s-a intentat criminalilor
un fel de proces, nu prea a mai fost pe cine judeca, fiindcã aceºtia s-au ascuns care pe unde au putut,
majoritatea dintre ei fiind gãzduiþi pãrinteºte de Ungaria. La puþinã vreme dupã actele criminale
comise, mulþi dintre ei au fost recompensaþi, oferindu-li-se demnitãþi pe linie profesionalã sau
administrativã.
Stãpânind vremelnic Ardealul, Ungaria a folosit orice mijloc pentru a modifica structura etnicã
a acestui þinut: deportãri, colonizãri, maghiarizãri forþate prin armatã, ºcoalã, bisericã, recensãminte
trucate, dezinformãri, schimbãri de nume, rechiziþionãri, oferirea de avantaje celor care s-ar dezice
de religia ortodoxã ºi de naþionalitate, constituirea de unitãþi paramilitare, înarmarea populaþiei
ungureºti etc. S-a mers pânã acolo, încât saºii au fost ameninþaþi cu deportarea în URSS, dacã nu se
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Biblioteca
documentarã
privatã din satul
Biia, judeþul Alba
ºi fondatorul ei
ec. Ioan
Sãlcudean

„Fii satului”, au fãcut dispensar ºi au dus doi
doctori de familie ºi un stomatolog.
Astea se întâmplau numai pe vremea
ASTREI, în perioada în care românii n-aveau
nici Minister al muncii, nici al sãnãtãþii, nici al
culturii, nici al învãþãmântului. ªi-atunci fãcea
ASTRA. Cine face lucrurile astea? Un economist, Ioan Sãlcudean, de loc din Biia, cel care a
pornit fabrica de bere de la Blaj ºi de aia i-a spus
ºi fabricii de bere „Bianca”, pentru cã, într-o
vreme, satul se chema Bianca. Domnul Sãlcudeanu n-a putut sã vinã la noi, l-am invitat ºi a
fost foarte necãjit cã nu mai are din primul
numãr decât un exemplar ºi astfel i-am fãcut 100
de exemplare sã mai dea. ªi a mai fãcut ceva
acolo: moºtenind teren ºi niºte acareturi împreunã cu o sorã de-a lui a zis:
— Mãi, cumnate, eu vreau sã fac ceva pe
terenul ãsta care-i partea mea. Dau jos acareturile astea, gospodãria fusese mai largã ºi fac.
ªi a fãcut o bibliotecã documentarã privatã,
clãdire nouã. E cea mai frumoasã bibliotecã
comunalã din România, dacã ar fi sã-i zicem cã-i
comunalã, cã nu existã nici una sãteascã, da, dar
comparativ cu cele comunale, nu existã bibliotecã
comunalã atât de modernã cum e asta.
Iatã ce face sufletul românesc întru mare
lucrarea sa.
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Teodor Ardelan: Printre superbiile, minunãþiile pe care trebuie sã le semnalãm cã se
întâmplã în aceastã þarã ºi veþi prezenta ºi dumneavoastrã astãzi aºa ceva, eu vã prezint ceva
chiar dacã nu este aici persoana. Cu ocazia manifestãrilor de la Blaj, 150 de ani de la înfiinþarea ASTREI – manifestãri de mare þinutã, de
mare forþã ºi chiar o minunãþie cum un preºedinte de Consiliu Judeþean susþine cultura localã, zonalã – cu acea ocazie, domnul ambasador Ion Brad, care-ºi pãstreazã voinicia
intelectualã pe mai departe, m-a rugat sã mã duc
sã vãd o altã minunãþie româneascã ºi m-am dus
în satul Biia, care nu este nici mãcar centru de
comunã. Biia este lângã Pãnade, 100 m între un
sat ºi altul, pe aceeaºi parte a vãii Târnavei. Din
Pãnade e neamul Brazilor ºi mulþi alþii, inclusiv
Timotei Cipariu. Ei scot anual o revistã Cronica
de la Biia, cu tot ce se întâmplã acolo, dar
interesant e cã se întâmplã. Nu existã în România un sat sã aibã un mai mare centru cultural
decât au ei acolo – o salã în care intrã 800
oameni, un muzeu funcþional, cu un profesor
pensionar, profesor de limba românã care are
jumãtate de normã la muzeul local. Sala e pentru
spectacole, dedesubt e sala de sport ºi de nunþi ºi
de toate celelalte, o bibliotecã, un sediu al asociaþiei „Fii satului”. Au sediu! Au fãcut asociaþia
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declarã unguri. Au fost aduºi funcþionari din Ungaria, cãrora li s-au asigurat condiþii cât se poate de
avantajoase, s-au „transferat” din Ungaria zeci de mii de copii, care s-ar fi dorit sã devinã viitorii
stãpâni ai Ardealului. Au fost profanate bisericile ortodoxe.
Din cartea domnului Petre Þurlea reiese cã perioada în care Transilvania s-a aflat sub stãpânirea ungureascã este, fãrã îndoialã, cea mai dificilã din istoria românilor de aici. În exclusivismul
lor anacronic, ungurii au vrut sã-i anihileze pe românii din Ardeal ca naþiune, ca popor. Este, poate,
cel mai grãitor exemplu de intoleranþã etnicã, de trufie ºi aroganþã din istorie – ridicate toate la rang
de principiu de guvernare. Este, aºa cum se preciza într-un raport trimis de Guvernul României Italiei
ºi Germaniei, cea mai brutalã operã „de strivire a dreptului la viaþã, a credinþei religioase ºi mândriei
naþionale” (Ibidem, p. 110).
Guvernul de la Bucureºti, a fãcut numeroase demersuri pe lângã Italia ºi Germania, solicitând
retrocedarea Ardealului ºi încetarea represaliilor ºi crimelor ungureºti, sprijinind populaþia româneascã refugiatã sau expulzatã. Oficialii de la Bucureºti au considerat întotdeauna cã Ardealul este
pãmânt românesc ºi cã reintegrarea lui în þara de la care a fost abuziv sfârtecat este nu numai o
condiþie a normalitãþii din zonã, ci ºi una a propãºirii României înseºi.
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Dr. Gabriel Vasiliu – cercetãtor ºtiinþific la
Institutul de Lingvisticã ºi Istorie Literarã – Filiala
Academiei din Cluj, post ocupat prin concurs în anul
1967. Din anul 1990 devine cercetãtor ºtiinþific principal, îndeplinind în acelaºi timp ºi funcþia de profesor
universitar asociat la Facultatea de ªtiinþe Politice. În
perioada 1978-1981 a fost lector de limba românã la
Institutul de limba ºi cultura românã din Strasbourg.
Este autor a peste 300 de articole din domeniile:
istoria lingvisticii, istoria limbii române, antroponimie,
toponimie, publicate în diferite reviste din þarã ºi de
peste hotare. A contribuit în calitate de colaborator sau
coautor la realizarea unor lucrãri de referinþã ale
domeniului: „Atlasul lingvistic român” vol. VI
(1969) ºi vol. VII (1972) ºi „Tezaurul toponimic al
României. Transilvania. Judeþul Sãlaj” (2006),
apãrute la Editura Academiei Române. A coordonat
„Studii de onomasticã”, vol. I (1976), vol III (1987),
vol. IV (1987).
Dupã apariþia volumului de autor
„Preocupãri de limba românã în presa româneascã din
Transilvania” (1850-1900), ºi-a focalizat atenþia
asupra personalitãþii plurivalente a lui Sextil
Puºcariu, cãruia i-a dedicat urmãtoarele volume:
„Sextil Puºcariu – director de publicaþii” (2004),
„Latinitate ºi ortodoxie” (2006), „Sextil Puºcariu în
gândirea contemporanilor” (2008), cea mai recentã
apariþie editorialã fiind „Sextil Puºcariu ºi
Dicþionarul limbii române” (2011).
Gabriel Vasiliu: Geneza rubricii Lectorate româneºti din strãinãtate, este comunã,
aparþine revistei ºi sunt convins cã, în mare
mãsurã, domnului director, profesor dr. Teodor
Ardelean. Relaþia noastrã s-a derulat din ultimii
ani, de când dânsul ºi-a concentrat teza de doctorat pe ASTRA ºi limba românã. Întâmplarea
face sã avem preocupãri comune, cartea pe care
am publicat-o acum zece ani, Preocupãri de
limbã în presa româneascã din Transilvania, se
suprapune pe activitatea ASTREI. Acum câteva
zile, la Cluj, s-a þinut un simpozion „ASTRA –
150 de ani”, cu revistã mult mai modestã decât
asta. Dar aºa este situaþia, oraºele mari au prea
multe dispersãri de fonduri ºi nu se pot concentra pe una singurã, s-o facã foarte bine când
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trebuie. Am susþinut o comunicare în care am
dovedit cã ASTRA sibianã, ardeleneascã a premers Academia Românã cu cinci ani de zile,
Academia ºi-a construit un statut în care printre
obiectivele principale a fost Dicþionarul limbii
române, Gramatica limbii române ºi Istoria
României. Acestea au fost obiectivele Academiei fixate dupã cinci ani, când s-a înfiinþat,
lucru recunoscut mai greu, mai uºor de notabilitãþile bucureºtene. E chestie de orgoliu, de
principiu ºtiinþific, dar trebuie s-o recunoascã.
Academia Românã în începuturi era dominatã ca ºi concept ºi gândire de ardeleni. Asta
este.
Lectoratele de limba românã este articolul de fond, semnat de redactorul-ºef adjunct,
doamna Petreuº. Care contureazã obiectivele acestor lectorate. Existã trei perioade. Lectoratele de început, lectorate din perioada de vârf,
acestea douã þin pânã în 1989, ºi lectoratele
actuale.
Într-o analizã care se va face când se va fi
terminat prezentarea, trebuie spus acest lucru.
Dacã în anii trecuþi plecarea era o treabã a Ministerului ºi a altor instituþii, acum este Ministerul de Externe, Ministerul Învãþãmântului
ºi Institutul condus de domnul Patapievici (are
ºi el contribuþia lui). Lucru foarte bun, dar existã
o lege nescrisã: o activitate cu 3 conducãtori
riscã sã cadã pentru cã întotdeauna vor exista
mici conflicte ºi mici neînþelegeri privind persoanele care trebuie sã plece.
Când mi s-a propus tema luãrii mele de
cuvânt mi-am pus un semnul întrebãrii: ce pot sã
vorbesc eu? Singurul subiect care ar interesa cât
de cât e geneza acestei rubrici ºi a contribuþiei
mele modeste pentru apariþia ei.
Într-o discuþie avutã cu profesorul Nicolae
Bocºan, prorector al Universitãþii, despre cine e
cu lectorate, el mi-a numãrat 15-20 de persoane.
M-am dus la serviciu, pe vremuri se numea
serviciu de cadre, acum se numeºte serviciu
resurse umane sã-mi dea o listã a celor care au
plecat. ªtiþi ce rãspuns mi-au dat? „E secret. Aºa
ne-a dat ordin ministerul. Putem avea o discuþie
dar sã vã dau o listã, nu.” ªi-atunci am zis: „Las’
cã o fac eu!”
M-am întâlnit cu fostul rector Ion Vlad ºi
am fãcut lista. Are o memorie excepþionalã ºi, ca
sã vedeþi, din 15-20, câþi mi s-a spus, sunt 52,
toþi de la Universitatea din Cluj Napoca ºi ãºtia
nu sunt toþi. Ãºtia sunt numai filologii, cã eu
sunt filolog. N-am încadrat istoricii ºi n-am
încadrat filologii aceia care lucreazã la catedra
de limbi strãine la Politehnicã sau la Medicinã.
Pentru cã istoricii sunt istorici de marcã. Primul

O singurã datã mi-a dat voie sã asist la un
curs de-al lui ºi el a fost o singurã datã la un curs
de-al meu. El preda lingvisticã generalã iar eu
predam limba românã contemporanã, adicã gramaticã pentru anul I, anul II, iar el preda la anul
III, la avansaþi. Eu fãceam muncã de învãþãtor,
cã acolo e chiar muncã de învãþãtor pentru cã sã
înveþi strãinii ºi sã se mire de ce verbul a putea
începe cu: eu pot, tu poþi, el/ea poate ºi noi
putem… iar ei ziceau: eu put, tu puþi… etc. E
foarte greu sã înþeleagã fenomenul acesta.
Îºi începea cursul aºa: „Eu mã numesc
Octavian Nandriº. Sunt profesorul dumneavoastrã de civilizaþie românã. Am colaboratori pe...
Vã fac precizarea cã sunt originar din Bucovina,
cartierul Mahala de lângã Cernãuþi. Am terminat facultatea la Paris ºi nu mã pot întoarce în
localitatea mea de baºtinã pentru cã trupele bestiale sovietice mi-au ocupat þara.” Am rãmas cu
gura cãscatã.
Partea a doua a poveºtii, fiindcã asta e o
poveste:
Eram chemaþi anual la un fel de întâlnire,
la ambasadã. Trebuia sã luãm drumul Parisului,
sã cãutãm Rue de l’ Exposition unde e ambasada
noastrã ºi se þinea o ºedinþã de ataºatul cultural ºi
de ataºatul de presã. Dura douã-trei ore, dupã
care ne împrãºtiam.
La un moment dat, intrã un domn cu o
privire asprã ºi zice: „Cine-i tovarãºul Vasiliu?
Veniþi cu mine!” ªi mi-am zis: „E clar, mi-am
terminat activitatea.”
Ambasada românã de-acolo are douã corpuri: este un castel cumpãrat de Kogãlniceanu
ca Ambasadã a României ºi o clãdire nouã,
construitã în perioada de dupã 1947. Trecem în
clãdirea nouã ºi-l întreb:
— Unde mã duceþi?
— La tovarãºul ambasador.
Era ambasador Corneliu Mãnescu, o mare
personalitate. M-a poftit înãuntru. Stãm de vorbã, mã întreabã ce mai e nou pe la Strasbourg,
dupã care mã întreabã:
— Domnule profesor, Nandriº mai spune
povestea?
— Care, excelenþã?
— Aia cu... m-am nãscut în Mahala... etc.
— Da, zic eu.
— Lasã s-o mai zicã ºi spune-i sã se zicã ºi
mai departe.
Asta se întâmpla în 1979. Eu trãiam ºi o
micã dilemã, pentru cã am fost toatã perioada cu
soþia ºi copilul. Am fost singurul lector de limbi
care am avut dreptul ãsta, am avut un noroc, ºtiþi
cã nu se dãdea voie sã fii însoþit de partenera de
viaþã ºi mai ales ºi de urmaº.
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care-a plecat, ºi-l dau primul pentru cã am fost
colegi de generaþie ºi am fãcut ºi armata împreunã, a fost Liviu Maior, mai sunt academicianul Edroiu, Vasile Vesa, Ion Aurel Pop, profesorul Bãrbulescu, la ora actualã directorul
Institutului Român de la Paris, Aurel Pop a fost
directorul Institutului Român de la Veneþia ºi
alþi istorici. Ei nu conduceau lectoratele de limba românã, ci lectorate de culturã ºi civilizaþie
românã în principiul ºi în programul pe care îl
fixase nimeni altul decât Nicolae Iorga, cu mult
înainte.
O sã încep cu lista celor care nu mai sunt
printre noi ºi au activat cu rezultate excepþionale. Dar înainte de a vã spune, sã nu uit, am
gãsit pe cineva la Minister care n-a avut idee cã-i
secret ºi l-am întrebat: cum se explicã cã în
perioada 1977-1983 numãrul cel mai mare din
cei plecaþi în „misiune” erau din centrul universitar Cluj sau din Ardeal? ªi din Baia Mare
au trimis pe profesorul Iancu, profesorul Tãnase
Filip, profesorul Radu. Din Oradea n-a plecat
nimeni, în Alba Iulia nu existau. Mai plecaserã
de la Iaºi câþiva ºi de la Timiºoara.
Cum se explicã cã Clujul are mai mulþi
reprezentanþi în strãinãtate decât Bucureºtiul?
Partenerii condiþionau ardeleni, spuneau clar:
„Vrem sã fie din Ardeal.” Aºa am ajuns ºi eu.
Pentru cã pentru directorii Institutului de Românã în Franþa ordinea era: lectorat-catedrãinstitut. Institut Român nu este decât la Paris ºi
la Strasbourg ºi era director un profesor, Octavian Nandriº, a nu fi confundat cu Grigore Nandriº, marele slavist de la Londra, profesor la Universitatea din Cernãuþi. Erau veriºori, originari din
Mahala, cartier al Cernãuþiului de astãzi.
Bucovineanul a zis: „Nu vreau bucureºtean, Doamne fereºte, nu vreau ieºeni, vreau
ardeleni!” Eu eram numit la Montpellier ºi am
ajuns la Strasbourg. Pentru cã acest profesor
Nandriº era o mare personalitate, ºi este o mare
personalitate, a scris un volum care se numeºte
Fonetica istoricã a limbii române, o carte de
vreo 800 pagini, premiatã de francezi, puþin citatã la noi în România ºi-o sã vã spun ºi de ce.
Nici mai mult, nici mai puþin, acest profesor
Nandriº a scris mai multe studii despre România, dar din cartea Fonetica istoricã... s-au
inspirat, ºi nu vã dau nume, pentru cã pe vremea
aceea nu funcþiona legea copyright-ului, legea
plagiatului.
Eu am ºase persoane pe care le pot pune pe
o coloanã: Nandriº – x, y ºi aºa mai departe. E ºi
asta o modalitate, ºtiind cã Nandriº nu se poate
apãra. Nu se putea apãra pentru cã nu avea
intenþia sã vinã în România.
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Dar sã intrãm în probleme serioase. Urmãtorii profesori de la Cluj nu mai sunt printre
noi ºi au fost lectori cu activitãþi excepþionale
toþi: Mircea Zaciu – Germania; Gavrilã Scridon
– Germania ºi Ungaria; Dumitru Pop – Franþa;
Ion Baciu – Franþa; Mircea Homorodean – Franþa, Italia; Eugen Câmpean – Iugoslavia, Italia ºi
S.U.A.; Nicolae Goga – Austria; Dumitru Bejan
– Anglia; Gavrilã Mate – Ungaria; Grigore Rusu
– Germania; Ioana Petrescu – S.U.A.; Pompiliu
Dumitraºcu – Germania; Corneliu Sãteanu –
Germania; Silviu Gramar – Ungaria; Mircea
Curticeanu – Franþa; Gheorghe Haº – Franþa.
Aceºtia au fost toþi în strãinãtate, între doi ºi
patru ani. Nu mai sunt printre noi.
Dintre cei pe care i-am rugat, pentru cã la
toþi le-am dat telefon ºi le-am explicat, mulþi
mi-au cerut: „Dar ce trebuie sã conþinã?” Am zis
cã iau eu iniþiativa ºi le spun ce trebuie sã conþinã. Deºi materialele publicate în cele douã

numere ale Familiei Române sunt tipuri diferite
de articole, dacã le analizãm – eu am predat la
Facultatea de ªtiinþe politice, Departamentul
jurnalisticã, relaþii cu publicul, istoria presei ºi
artã scrisã, articol scris, articol nescris.
Sunt douã tipuri de articole: tipul de articol bilanþ, care are fraza birocraticã ºi administrativã ºi tipul de articol gen jurnal care are
cantitatea de subiectivism, delirism mai accentuatã.
Articolul de primul tip nici nu este publicat, le-am ºi spus ºi explicat. Îmi pare rãu,
este al prietenului meu ºeful de la Catedra de
limbi slave, Marius Ilie Oros care a publicat
doar o paginã.
Cei care au publicat: Ion Vlad – rector, a
fost în China primul rector de limba românã.
N-a prezentat decât perioada asta, pentru cã el a
fost profesor asociat în Polonia – ºi mi-a promis
cã va publica ºi asta – unde a fost însoþit de

DIN PUBLICAÞIILE PRIMITE CU OCAZIA REUNIUNII –
PROF. UNIV. DR. DHC MULT. VICTOR V. GRECU
ASTRA : vocaþia perenitãþii românilor / Victor V. Grecu, Bucureºti, Editura Academiei Române,
2011, volum dedicat ASTREI la împlinirea a 150 de ani de la înfiinþare, eveniment cãruia ºi Familia
Românã i-a dedicat un numãr, ºi niciodatã nu va fi prea mult sau mãcar destul pentru punerea în
adevãrata valoare a acestei providenþiale Asociaþiuni, de a cãrei existenþã sunt legate destinele
României moderne.
Lucrarea este structuratã în urmãtoarele capitole: Militantism naþional-politic, Statul naþional-unitar – ctitorie a ASTREI, Romanitate. Latinitate. Identitate. Unitate. Integrare, Unificarea ºi cultivarea limbii române (cel mai amplu dintre capitole), Interacþiune. Cooperare. Solidaritate, Un jubileu
pentru istorie – dedicat Sesiunii jubiliare 1861-1986, organizatã în 1986 la Sibiu, de Societatea de
ªtiinþe Filologice din România, Filiala Sibiu în colaborare cu Academia Românã, având ca invitaþi de
onoare pe ÎPS Plãmãdealã ºi Prezidiul Academiei Române, eveniment cu încãrcãturã simbolicã extraordinarã, în condiþiile specifice sfârºitului epocii ceauºiste, când însãºi participarea înaltului ierarh al
Bisericii Ortodoxe Române a fost un triumf al spiritului ASTREI asupra vicisitudinilor istorice.
Este cuprinsã într-o viziune integratoare activitatea ASTREI ºi valorificarea postdecembristã a
moºtenirii ei. Se subliniazã prefigurarea Marii Uniri prin realizarea unitãþii lingvistice ºi culturale la care,
antrenând intelectualitatea din toate pãrþile locuite de români, ASTRA ºi-a adus o contribuþie decisivã.
Dincolo de coordonatele omagiale, lucrarea are valoarea unei sinteze ºi decantãri realizate de unul
dintre cei mai devotaþi cercetãtori ai fenomenului astrist, care deþine ºi funcþia de vicepreºedinte al
Consiliului Naþional al ASTRA, din anul 1990.
Din donaþie au mai fãcut parte volumul Filologie ºi istorie. Omagiu Marii Uniri / sub redacþia Victor V. Grecu, editat Societatea de ªtiinþe Filologice din România – Filiala Sibiu, 1990, volum ce reuneºte
studii ºi comunicãri grupate în secþiunile: Filologie, Istorie, Note ºi o colecþie din Anuarul Institutului de
Cercetãri Socio-Umane Sibiu, anii 1994-1996 (redactor-ºef Eugen Onu) ºi 2005-2007 (redactor-ºef Victor V. Grecu), serial ºtiinþific ce reflectã preocupãrile ºi direcþiile de cercetare ale membrilor ºi colaboratorilor Institutului în domeniul istoriei, filologiei, lingvisticii, sociologiei etc.

Prof. univ. dr. Victor V. Grecu are 49 de ani vechime în învãþãmânt, din care 46 în învãþãmântul superior
(Oradea, Sibiu). Este cercetãtor ºtiinþific principal I la Institutul de Cercetãri Socio-Umane Sibiu al Academiei
Române, îndrumãtor de doctorat, Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Oradea ºi al Universitãþii „Aurel
Vlaicu” din Arad. A elaborat numeroase cursuri universitare, a scris peste 160 de articole ºi comunicãri ºtiinþifice,
14 lucrãri în volum („Studii de istorie a lingvisticii româneºti”, „ªcoala Ardeleanã ºi unitatea limbii române literare”,
„Revoluþia, Unirea, Independenþa în Transilvania”, „Limbã ºi Naþiune”, „ASTRA în lupta pentru fãurirea statului
naþional unitar român”, „Idealul unitãþii naþionale în presa româneascã” etc.), a coordonat numeroase alte lucrãri.
Contribuie la apariþia „Anuarului Institutului de Cercetãri Socio-Umane Sibiu”. A susþinut prelegeri la universitãþile
din R. Moldova (Bãlþi, Cahul, Chiºinãu) ºi Ucraina (Cernãuþi). Este vicepreºedinte al ASTREI.

vian ªchiau – Germania; Leon Baconschi –
Franþa, la care n-am nicio speranþã, este foarte
bolnav; Valentin Pãltineanu – trãieºte în Mexic,
a fost în Franþa; ªtefan Gencãrãu de care s-a
fãcut vorbire aici de cãtre domnul care a þinut
conferinþa cu aromânii, care mi-a fost asistent ºi
dupã aia colaborator la Institutul de lingvisticã,
a fost în Ungaria ºi Franþa; Eugenia Bojoga,
nepoata lui Coºeriu, a primit cetãþenia românã, a
fost la Praga; Andra Cozlean, asistenta lui
Mircea Muthu la Praga ºi Nicoleta Neºu, care
este în funcþie în Italia. Aceºtia urmeazã sã mai
vedem. De aceea i-am citat, pentru ca sã justific
cã aceastã rubricã poate deveni permanentã.
Aº avea o obiecþie redacþionalã: aº propune ca, pe viitor, autorul care a scris acest
articol sã beneficieze de o casetã biograficã. Eu,
de exemplu, sunt în nr. 2/2011 al Familiei Române împreunã cu o doamnã sau domniºoarã,
Gina Puicã, care a fost tot la Strasbourg, dupã
mine, ºi undeva ne intersectãm punctele de vedere. De asemenea, nu ºtiu cine este George
Achim, despre care s-a scris, Cãtãlina Ene Onea,
Daniela Sitar Tãut, care-i la Bratislava, am dedus, Dumitru Mãrcuº, care este în Macedonia, în
þara care n-are drept sã aibã nume, Lucian Vasile
Bâgiu dintr-o þarã pe care ºi-o doreºte orice om
care-i place turismul, Norvegia ºi aºa mai departe. Deci, undeva lângã articolul publicat de
el, câteva repere biografice, unde lucreazã ºi,
eventual, o adresã de e-mail sau un telefon de
contact pentru cã poate cineva vrea sã stea de
vorbã cu el.
De un real folos în nr. 2/2011 este ºi Caleidoscopul internautic unde se face o scurtã ºi
telegraficã dar bine redactatã trecere în revistã a
informaþiilor despre lectorate ºi aflã strãinul,
cititorul revistei, cã avem lectorat ºi în India, cã
avem lectorat ºi în Australia etc., pentru cã aceastã revistã Familia Românã, aºa cum spunea
ºi domnul director, este o revistã excepþionalã
dar nu se vrea elitistã, nu se vrea pentru un segment elitist. Aceastã revistã pote fi cititã ºi de
maistrul care face blocuri în Spania sau în Italia,
dar ºi de profesori din Milano sau din America.
Este o revistã care se adreseazã omului pe care-l
intereseazã ce se întâmplã în România ºi ce fac
românii peste hotare. Deci are segmentul de
cititori foarte larg ºi este foarte accesibilã ºi ca
atare trebuie sã aibã acest conþinut permanent.
Asta este marea ei calitate. Despre lectoratele
româneºti s-a mai scris încã în ceva reviste dar
nu cu impactul pe care îl are textul din Familia
Românã.
Dacã mi se permite o sugestie care vine în
contact cu ideea de lectorate, ar fi un serial de
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doamna lui, Carmen Vlad. A schimbat tot conceptul de predare a limbii române, a fost la cea
mai importantã universitate din Cracovia.
Virgil Stanciu, cunoscut ºi cu numele Bil
Stanciu – Anglia; Victoria Moldovan – Praga,
ea este din perioada noastrã, G.G. Neamþu care a
fost ºi în Germania ºi în Franþa; Vasile Voia –
Ungaria ºi Germania; Elena Platon, maramureºancã, în Cehia; Virgil Florea – S.U.A. ºi
Anglia; Ion ªeulean S.U.A ºi Constantin Milaº
– Franþa. Ei au publicat în numerele 2 ºi 3 ale
revistei ºi sã ºtiþi cã-s lucruri inedite ºi, de asemenea, ºi prezentate frumos, cu mici evadãri
sentimentale de la activitatea lor.
De data aceasta îi voi cita pe cei care nu
mi-au rãspuns ºi cu care voi avea o discuþie.
Patru oameni m-au refuzat categoric ºi
le-am ºi spus cã-i voi nominaliza într-un articol.
Au zis: „Nu mai vrem sã ne aducem aminte de
perioada aceasta”.
Aceºtia sunt: Aurel Sasu – S.U.A., Mircea
Goga, care este în activitate ºi la ora actualã, de
zece ani predã în Franþa ºi sunt prieten cu el,
Vasile Fanache, dar pe el îl înþeleg ºi o doamnã,
Maria Aldea, care a fost retrasã din timpul
cursului ºi n-a vrut sã plece pentru cã nu-ºi
terminase anul universitar, dar cineva dorea sã
aducã o soþie de cadru didactic universitar de la
Iaºi ºi trebuia sã o retragã pe aceasta sã plece,
aºa cã a intrat în conflict ºi cu românii ºi cu
francezii – iatã ce îl aºteaptã pe un lector care se
încãpãþâneazã sã îºi facã datoria – deºi studenþii
pe ea o cereau.
Cei care n-au publicat încã, ºi de aceea
subliniez cã e necesarã o rubricã permanentã
Lectorate româneºti, sunt ºapte persoane. Unul
este cunoscutul profesor Ion Pop, dar pe acesta-l
înþeleg, mi-a fost ºi coleg de liceu ºi de facultate,
e în lupta de alegere a lui ca membru corespondent al Academiei Române, susþinut de o grupare, contestat de alta. Aºa se întâmplã întotdeauna, nu numai la noi. Lucian Blaga de trei ori
a fost supus la vot ca sã fie ales pentru cã un vot
lipsea ºi ãla era a lui Sadoveanu, pe care Puºcariu l-a fãcut academician. Deci: Ion Pop, Mircea
Borcilã, Mihai Zdrenghea, care este fiul profesorului Zdrenghea, ªtefan Olteanu de la englezã, ªtefan Bitan care a fost în Portugalia, Viorel
Hodiº ºi Adrian Chircu care e la Catedra de limba
românã ºi care ºi-a dat doctoratul în Franþa, un
doctorat excepþional ºi ar avea ce scrie.
Pe lângã aceºtia este o a treia categorie pe
care, recunosc, nu i-am putut contacta, sã stau de
vorbã, nu-i pot aduce la masa discuþiilor: Cornel
Cãpuºa – S.U.A.; Ioan Anghel – Portugalia;
Dumitru Roºu – Italia, aici am speranþã; Octa-
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articole despre bibliotecile româneºti ºi aº da un
singur exemplu: ieri când se vorbea despre aromâni, am fãcut trimitere la Biblioteca românã
din Freiburg, din Germania. Printre cei care au
pus fundamentul sunt câþiva profesori dar ºi
Generalul Rãdescu ºi Generalul Sãnãtescu ºi
prinþul Nicolae, fratele lui Carol al II-lea. Este o
bibliotecã excepþionalã. A fost subvenþia statului german. Este o bibliotecã unde te poþi documenta ºi puþinã lume o ºtie. Mai sunt biblioteci româneºti ºi un serial în revista Familia
Românã ar fi binevenit.
O altã rubricã pe care aº dori sã v-o
sugerez: Un istoric al Universitãþilor româneºti
ºi sã vã spun ºi de ce. Peste douã sãptãmâni se
lanseazã volumul Istoria Universitãþii Clujene,
la care au lucrat profesori ºi bibliotecari de la
Cluj. Am lucrat ºi eu, am fost în consiliul iniþial
în care am cerut în mod expres, din motive
diplomatice, sã nu se facã telegrafic perioada
1872-1919, perioada maghiarã, cum se numeºte,
pentru cã suntem vulnerabili în atacurile din
strãinãtate. Adevãrul trebuie spus: Universitatea
Clujeanã s-a înfiinþat în 1872, când s-a înfiinþat
ºi cea de la Cernãuþi, când s-a înfiinþat ºi cea de
la Bratislava, de la Linz, din ordinul Vienei, nu
din ordinul Budapestei.
Urmeazã prezentarea cãrþii Sextil Puºcariu ºi dicþionarul limbii române pentru cã el este
naºul adevãrat al dicþionarului care se numeºte
impropriu Dicþionarul limbii române. Este a patra carte a mea despre Puºcariu. El este adevãratul creator al dicþionarului ºi nu Dicþionarul
limbii române ci Dicþionarul tezaur al limbii
române, pentru cã toate dicþionarele care existã
prin biblioteci sunt dicþionare. Acesta este un
dicþionar care s-a terminat anul trecut, în decembrie, acuma se împlineºte anul. În luna mai,
preºedintele Academiei, profesorul Haiduc a
confirmat, a oficializat terminarea Dicþionarului tezaur al limbii române în 36 de volume,
început în 1905 de Puºcariu, când era profesor la
Cernãuþi. Istoria lui este o aventurã adevãratã.
Exemple: litera A ºi B apar în 1913 iar litera C se
terminã în 1937. Apare între timp litera D, litera
F ºi aºa mai departe.
Dar povestea aceasta ondulatorie nu este
specificã numai perioadei Puºcariu. În 2000,
academicianul Sava ºi academicianul Mihãilã
scriu o prefaþã la litera Z. Primesc un telefon de
la un coleg din Franþa care mã întreabã dacã s-a
finalizat dicþionarul. Dar nu s-a terminat decât
anul trecut, în decembrie, au mai trecut zece ani
pânã la finalizarea lui.
Suntem ºapte naþiuni în Europa care avem
dicþionar tezaur terminat. Austriecii nu au, ita-
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lienii lucreazã, ungurii lucreazã, dar cine au
primii: nemþii ºi francezii.
Când am prezentat cartea într-un oraº din
Transilvania, mi s-a spus: „A durat 105 ani!”
Da, din 1905 pânã în 2010. Dar de ce vã miraþi?
Dicþionarul tezaur german a durat 91 de ani.
Dicþionarul francez a durat 99 de ani. Un dicþionar tezaur este o instituþie care implicã un
efort enorm ºi acest lucru trebuie ºtiut. Cartea
vrea sã fie un istoric, cu toatã documentaþia de
rigoare, cu tot ce-a scris Puºcariu ºi, mai mult.
De ce? Pentru cã am scris ºi Sextil Puºcariu – director de publicaþii, ºi Sextil Puºcariu coordonatorul Frãþiei Ortodoxe Române, titlul cãrþii
este Latinitate ºi ortodoxie, prefaþatã de Înaltpreasfinþitul Bartolomeu ºi Sextil Puºcariu în
gândirea contemporanã. Cred cã voi publica
peste un an, un an ºi jumãtate Sextil Puºcariu –
diplomat pentru cã Puºcariu, între 1922-1926, a
fost membru al delegaþiei române la Liga Naþiunilor, avându-l ºef de delegaþie pe nimeni altul
decât Nicolae Titulescu ºi colaborator pe Elena
Vãcãrescu ºi rãmâne în istoria Ligii Naþiunilor
cu o intervenþie care este citatã ºi astãzi. În
momentul când iei cuvântul într-un for internaþional nu ai dreptul sã foloseºti toponimul
cum vrei tu. Puºcariu a zis sã fie folositã toponimia oficialã. ªi a mai câºtigat ceva: toþi
aliaþii, în discuþiile de oropsire a neamului românesc de pe teritoriul Ardealului, au trecut de
partea delegaþiei române: Uruguay, Japonia, Italia,
care votau împotriva propunerilor româneºti, au
devenit aliaþi.
Puºcariu nu a fost numai lector sau numai
lingvistul care a înfiinþat geografia lingvisticã,
nu e numai cel care a coordonat dicþionarul, nu e
numai cel care a scris o istorie a literaturii române vechi, nu e numai cel care a scris 800 de
articole. A fost ºi un om care a luptat în ideea de
a apãra drepturile poporului român.
El este cel care l-a lãmurit pe Brãtianu sã-l
trimitã pe generalul Zadik în Cernãuþi, sã opreascã pogromurile polonezilor, ruºilor în Cernãuþi ºi care a impus grupurilor care vroiau sã
creeze un ducat al Bucovinei, unificarea cu România. De aceea Puºcariu a fost propus ca Ministru de Externe al viitorului ducat Bucovinean. Bineînþeles cã n-a acceptat, pentru cã el nu
dorea aºa ceva. Dar a avut experienþã în munca
diplomaticã.
Mihai Nae: Domnule profesor, aþi reuºit
în decursul anilor sã identificaþi de unde bãtea
acest vânt cã noi dorim pentru lectorate – noi,

fiind vestul Europei – profesori din Ardeal? De Budapesta, dincolo habar n-au. Nici istoria n-o
unde venea aceastã orientare?
ºtiu, poate somitãþile, 2-3% ºtiu ceva.
La lectorate, pe lângã munca de catedrã,
Gabriel Vasiliu: O sintagmã: prestigiul trebuie sã faci ºi muncã de apostolat a preArdealului, care exista altcumva perceput în zentãrii þãrii tale pentru cã toþi o fac. Când am
vãzut ce reclamã îºi fãceau polonezii, un popor
Uniunea Europeanã.
care a fost de trei ori împãrþit între marile imMihai Nae: Întrebarea mea se leagã de o perii ºi cum îºi apãrã identitatea. Eu aveam
întâmplare ce m-a intrigat. În 1995, la 50 de ani paisprezece studenþi la început ºi am terminat cu
dupã terminarea celui de-al Doilea Rãzboi Mon- 103. Polonezii aveau 200-250 studenþi audienþã
dial, primind cetãþenia austriacã, am fost la cursul de civilizaþie polonezã. ªi albanezii
implicat într-un proces de încorporare, pentru cã ºtiu sã-ºi facã propagandã. Vor sã-ºi refacã Manu fãcusem armata în România ºi, intrând în rea Albanie, ãsta e idealul lor. Mergeþi la Lisaaceste unitãþi militare, am dat cu ochii de o hartã bona sã vedeþi cum aratã harta. Nu ºtiu conturul
unde România era prezentatã în douã culori, cu României, nu ºtiu oraºele mari. ªi e vorba de
o linie roºie, mare pe mijlocul ei. Mi-am pus Universitatea din Lisabona, nu de un supermarîntrebarea dacã a uitat Dumnezeu o hartã veche ket, sã nu ºtie.
de pe la 1800, dar nu, harta era
publicatã în 1972 ºi aceastã hartã
era pusã în cazarmã pentru viitorii
militari. ªi m-am mirat, de aceea
am fãcut aceastã legãturã, aceste
sfori care nu se vãd.
Gabriel Vasiliu: Propaganda româneascã, în sensul bun al
cuvântului, este slabã în comparaþie cu altã propagandã. Duceþi-vã în toatã Ungaria, am 18
delegaþii fãcute în schimburi universitare ºi academice, m-am dus
în vestitul oraº Szentendre, unde-i
Centrul de picturã, ºi-am vãzut, ºi
toate restaurantele sunt pline de
hãrþile Ungariei Mari, cu Transilvania încorporatã. Duceþi-vã în
Germania ºi intraþi în restaurantele conduse de
cetãþeni foºti maghiari, au expusã harta Europei,
cea veche, nimeni nu-i taxeazã cu nimic, nimeni
nu le spune nimic. Eu eram la Strasbourg. Strasbourgul avea o colonie maghiarã foarte
puternicã, eu sunt vorbitor de limba maghiarã ºi
m-am împãcat bine cu ei pânã la un moment dat,
când au început sã întreacã mãsura. Când am
vãzut cã la lectoratul de limba maghiarã era harta Ungariei cu toate þinuturile care au þinut de
Ungaria Mare, Ungaria veche, eu am luat o hartã
a României ºi a Europei ºi am luat niºte sãgeþi ºi
am fãcut direcþiile din Strasbourg – Cluj, Strasbourg – Bucureºti, Strasbourg – Baia Mare,
pentru cã atunci când m-am dus sã-mi deschid
contul la bancã, cum te obligã în Occident, directorul bãncii, care trebuia sã-mi semneze
aprobarea, cãuta România lângã Siria. De fapt,
francezii nu ºtiu geografie decât maxim Viena,

Noi, când am plecat, am primit ºi indicaþii,
la instructaj – urmam un curs de douã sãptãmâni, cu profesori de geografie ºi de istorie. Ni
se spunea cât ºi ce putem spune. Era cineva din
Bucureºti, nu dau nume, lector de Limba românã la Paris, care nu ºtia câþi regi a avut
România. ªi, cum francezii sunt cârcotaºi ºi
dacã te duci într-o salã ca asta se pun întrebãri de
toate genurile, l-au întrebat ºi n-a ºtiut ordinea,
habar n-avea ºi francezii au râs. Nu se poate, ei
sunt regaliºti, mai regaliºti ca noi, dar trebuie sã
ºtii. Ceea ce aþi vãzut dumneavoastrã în cazarma
din Viena este o modalitate de manipulare a
informaþiei cetãþeanului austriac, nu român, nu
maghiar, asta este maniera. Mie mi s-a întâmplat
tot timpul în Strasbourg.
Un om care a lucrat în strãinãtate, c-a
lucrat la sondele de petrol din Algeria sau c-a
lucrat la Universitate sau într-un spital, se luptã.
Sunt niºte insule de români care mai încearcã sã
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sclipeascã cerul de stele, dar e greu. E greu
pentru cã nu este programatã ºi bine gânditã
aceastã propagandã. Poate, revista Familia Românã sã le deschidã, într-un fel, unora ochii.
Teodor Ardelean: Mã bucur cã am avut
aceastã idee de a da ca temã acelui numãr din
Familia Românã: Lectorate româneºti în lume.
Am cunoscut în decursul timpului ºi eu oameni
care, acolo, la catedrã, în exercitarea mandatului
primit erau un fel de apostoli ai neamului românesc, ai Academiei Române, ai Almei Mater
româneºti. O doamnã pe care am întâlnit-o la
Universitatea din Turku, Marilena Aldea din
Ploieºti, a avut doi studenþi la început. ªi, când
m-am dus s-o vizitez la Universitate – eram cu
ambasadorul – avea treizeci ºi doi, în Finlanda,
unde preocupãrile pentru limba românã sunt la
zero. Am avut aceastã idee pentru cã, atunci
când te gândeºti la profilul revistei ºi ce cauzã
serveºte, e firesc sã te gândeºti la teme majore.
În perioada orãdeanã s-a marºat foarte mult pe
ceea ce domnul Mãlinaº avea mai sfânt în el.
Vedeþi câtã medalisticã este pe copertã, pentru
cã el a avut boala aceasta ºi pânã la urmã ne-a
vindecat pe noi de aceastã boalã. Medalia este
document de bibliotecã, are ºi o carte, Medalia
ca document de bibliotecã. Au fost numere dedicate marilor momente istorice din istoria
neamului ºi numere dedicate marilor personalitãþi: Eminescu, Slavici, Gojdu ºi ceilalþi.
Noi am zis cã un numãr dedicat lui Eminescu,
oricât ar fi de bun, nu se poate compara cu ce fac
alþii despre Eminescu: Centrul Eminescu, Universitãþile, exegeþii operei eminesciene care mai
sunt în viaþã. ªi de aceea am luat aceste teme pe
care chiar nimeni nu le-a îmbrãþiºat pânã acum:
asociaþiile româneºti, bibliotecile româneºti, bisericile maramureºene în lume, pentru cã, sã
ºtiþi, modelul de bisericã maramureºeanã este
cel mai dorit în toatã Europa ºi în lume. Avem ºi
la Caracas bisericã maramureºeanã. Când ai intenþie, cauzã mare ºi nobilã la care te înhami s-o
duci, du-te, chiar dacã eºti convins cã n-o s-o
poþi duce tu singur. Se vor gãsi ºi se vor trezi
sistemele care te vor ajuta în lucrare, dacã aceastã lucrare este de la o cauzã majorã. Exact ce
zicea Gamaliel despre ceea ce fãceau apostolii:
„Dacã încercarea sau lucrarea aceasta este de la
oameni, se va nimici; dar dacã este de la
Dumnezeu, n-o veþi putea nimici.”
Aºa se explicã relaþia ºi apoi prietenia
dintre mine ºi domnul dr. Vasiliu pentru cã dânsul a simþit forþa acestei idei, a revistei Familia
Românã ºi a lucrat pentru aceastã cauzã alãturi
de noi ºi probabil chiar mai mult decât noi.
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Închipuiþi-vã cã era vorba de a contacta zeci de
persoane ºi de a-ºi schimba agenda zilei în
interesul revistei Familia Românã. ªi domnul
profesor dr. Viºovan, prietenul dumneavoastrã
ºi al meu, va rãspunde de aceastã rubricã de aici
înainte, pentru cã el s-a apropiat tot mai mult de
revistã în ultima perioadã ºi avem idei mari,
pentru cã e mai liber de la catedrã ºi are timp sã
vinã lângã noi ºi venind dânsul lângã noi, vine ºi
Mircea Farcaº, tânãrul care a vorbit ieri despre
aromâni ºi care este foarte bine blindat, închegat
pe aceastã structurã de cercetare ºi, pânã la
urmã, performare academicã.
Când am dus numãrul dedicat lui Grigore
Vieru la Topliþa, la dezvelirea bustului, toatã
lumea l-a luat ca pe o carte sfântã, pentru cã este
cel mai bun corpus scos despre Vieru.

Ioana Dragotã – bibliotecar, redactor Familia Românã: Stimaþi ºi dragi invitaþi, în cele
ce urmeazã voi aborda câteva chestiuni referitoare la stabilirea tematicii Familiei Române,
chestiuni inevitabil atinse deja pe parcursul celor douã zile ale Reuniunii noastre.
Dupã cum s-a remarcat, pãstrând ºi
extinzând moºtenirea orãdeanã, existã un nucleu tematic al fiecãrui numãr ºi s-au statuat
de-a lungul timpului câteva rubrici care au cititorii lor fideli: File de istorie, Cununa de aur,
Români în lume ºi altele, expresie a strãdaniei de
a acoperi întreg arealul lumii româneºti. Avem
un câmp nelimitat de operare, atât în privinþa
tematicii cât ºi a adresabilitãþii. Practic, modul
de abordare poate modela orice subiect, transformându-l în nucleu tematic al revistei, fie cã
este vorba de subiecte de ev i dent interes
gen eral, fie cã este vorba de raportarea românilor la lume.
Între cititorii noºtri gãsim de la rafinaþi
intelectuali, la oameni simpli, cu o educaþie elementarã, de la cei care au ales sã îºi construiascã

fiinþarea ASTREI, evenimente de o importanþã
ºi semnificaþie covârºitoare prin implicaþiile lor.
O altã serie tematicã cu tradiþie în existenþa revistei este omagierea personalitãþilor
care ne-au marcat devenirea. Întâietatea în toate
o are acum ºi întotdeauna Mihai Eminescu. I-am
dedicat un numãr omagial ºi, cu siguranþã, îi vor
urma ºi altele, pentru cã Poetul nostru naþional
ne însoþeºte în toate ºi eu cred cã, atâta timp cât
va exista simþire curat româneascã, Eminescu va
fi cu noi ºi îºi va dezvãlui noi valenþe ºi noi
înþelesuri. Am putut constata cu emoþie cã numele poetului este prezent în toate locurile unde
existã comunitãþi româneºti, de la tablourile cu
portretul poetului prezente în clasele româneºti
din Transnistria, la nume de strãzi, edificii culturale, asociaþii, biblioteci, cenacluri ºi câte altele. Ne-ar fi plãcut sã inventariem ºi sã alcãtuim
o hartã cu monumentele ºi plãcile memoriale
dedicate poetului aflate în întreaga lume. Încã
nu am reuºit, dar timp mai este. La dezvelirea
bustului poetului, în anul 2008, în Biserica Albã
a participat ºi o delegaþie a Familiei Române.
A mai fost omagiat Iosif Vulcan, al cãrui
nume are o rezonanþã deosebitã atât prin asocierea cu debutul lui Mihai Eminescu, cât ºi ca
întemeietor al longevivei ºi valoroasei reviste
Familia, printre ai cãrei descendenþi culturali se
numãrã ºi revista noastrã.
Ca momente de mare tristeþe au fost consemnate pierderile ireparabile suferite în anii
2009-2010 – neasemuitul poet Grigore Vieru ºi
directorul fondator al revistei, Constantin Mãlinaº. La alcãtuirea numãrului dedicat marelui
poet român din Basarabia am fost profund impresionaþi de locul aparte pe care Grigore Vieru
ºi l-a câºtigat, pe deplin meritat, în conºtiinþa
românilor de pretutindeni, pentru cã el, cu puritatea lui îngereascã, a dat mãrturie ºi a rostit
adevãrurile pe care toþi suntem datori sã le rostim. Am primit atâtea mãrturii ale dragostei faþã
de poet ºi ale durerii în faþa pierderii suferite, din
toate colþurile lumii! A fost copleºitor!
Români celebri, este un alt segment de
interes pentru revista noastrã ºi un prim pas s-a
fãcut deja cu numãrul dedicat lui Popa Popa’s.
Adresându-ne comunitãþilor româneºti,
tot de la sine s-au impus numerele dedicate centrelor care polarizeazã viaþa acestora. Amintesc,
în primul rând, bisericile româneºti din strãinãtate – la care ne-am referit în numãrul dedicat
bisericilor maramureºene de lemn din lume. Am
reevaluat valoarea de simbol a Maramureºului ºi
a bisericilor maramureºene, mã bucur cã am
avut privilegiul sã vizitãm ieri, împreunã, câteva
superbe locaºuri de cult. Maramureºul va fi pre-
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o nouã viaþã pe alte meleaguri, la cei nãscuþi
români în þarã strãinã, statornici în strãdania lor
de a-ºi conserva moºtenirea culturalã, dornici de
„mângâiere româneascã”, cum atât de frumos
ne-a adus aminte ieri doamna Eugenia Guzun.
Îºi gãsesc locul în paginile revistei ºi evenimentul major ºi faptul divers, simple consemnãri, treceri în revistã, studii, eseuri, opinii,
recenzii, documente istorice ºi de actualitate,
fiecare cu semnificaþia ºi însemnãtatea lui. Iar
revista Familia Românã acþioneazã pe palierul
numitorului comun, acela al trãirii ºi simþirii
româneºti. În paginile ei se gãsesc materiale
atent elaborate, de înaltã þinutã ºtiinþificã, dar ºi
mãrturii în cuvinte simple ºi calde, deosebit de
emoþionante, mostre de aleasã exprimare literarã, dar ºi veritabile documente lingvistice care
înregistreazã felul în care evolueazã limba românã în medii culturale strãine ºi, uneori, ostile.
Criteriul de selecþie cu care operãm în primul
rând este cel al valorii de adevãr ºi sinceritãþii/autenticitãþii discursului.
S-a afirmat de mai multe ori în aceste zile
cã revista se adreseazã românilor din afara graniþelor þãrii dar, afirm cã, în aceeaºi mãsurã, ni
se adreseazã ºi nouã, celor trãitori între graniþele
actuale ale þãrii. ªi nu mã refer în mod special la
cel mai recent numãr, dedicat românilor din
judeþele Harghita ºi Covasna, care se confruntã
cu probleme specifice, ci la noi toþi, inclusiv la
cei care alcãtuim redacþia, pentru cã revista Familia Românã este un bun prilej sã ne cunoaºtem ºi evaluãm mai bine, sã cunoaºtem
comunitãþile româneºti de pretutindeni ºi am
primit, lucrând la ea, veritabile lecþii de demnitate, mândrie ºi patriotism. Aºa cã transferul ºi
îmbogãþirea culturalã se fac în ambele direcþii.
Pentru mine, privilegiul de a fi antrenatã în editarea acestei reviste s-a constituit într-o veritabilã experienþã iniþiaticã. Astfel, faptul cã revista Familia Românã este distribuitã ºi tuturor
bibliotecilor publice judeþene, care au colecþii
constituite ºi îi asigurã conservarea ºi o bunã
difuzare în rândul cititorilor este departe de a fi
un gest reflex de schimb interbibliotecar ºi îºi
are raþiunile lui bine justificate.
Am avut ºansa ºi consider de bun augur
faptul cã reluarea editãrii revistei la Baia Mare a
coincis cu aniversarea a 90 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România. Aici nucleul tematic s-a
impus de la sine ºi a amprentat configuraþia
tematicã a primului an al noii serii, încheiat cu
Unirea Transilvaniei cu România. Pe linia aniversãrilor culturale s-au înscris ºi numerele
dedicate aniversãrii a 140 de ani de la apariþia
revistei Transilvania ºi 150 de ani de la în-
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zent, cu siguranþã, ºi în numerele viitoare ale
revistei, nu neapãrat pentru cã aici este editatã
Familia Românã, ci pentru cã am putut constata
extraordinara forþã de simbol pe care acesta o
reprezintã pentru românii de pretutindeni.
ªi, în mod firesc, a venit ºi numãrul dedicat asociaþiilor româneºti, de multe ori funcþionând într-o bunã coordonare cu bisericile,
temã care cu siguranþã va fi reluatã, pentru cã
subiectul este de-a dreptul inepuizabil. Abordarea lui ar putea fi structuratã pe locuri de
desfãºurare a activitãþii, dar foarte importantã în
aceastã direcþie este intensificarea ºi extinderea
colaborãrii cu asociaþiile româneºti din lume ºi
aceasta depinde foarte mult de rãspunsul lor.
Nu au lipsit din tematica revistei nici bibliotecile româneºti, factori importanþi de conservare a limbii ºi, în consecinþã, a identitãþii
naþionale, biblioteca noastrã fiind profund implicatã în susþinerea ºi înfiinþarea acestora, dovadã fiind, în acest sens, bibliotecile ºi filialele
din Basarabia, Ucraina, Ungaria, Spania, Marea
Britanie, Canada etc.
Cu siguranþã ne vom apleca ºi asupra publicaþiilor româneºti din strãinãtate, ca factori de
coeziune ºi promovare a culturii româneºti pe
toate meridianele lumii.
Suntem conºtienþi cã, pentru a ne menþine
în peisajul revuistic actual, atât de schimbãtor ºi
dinamic, e nevoie de calitate ºi flexibilitate, iar
în aceastã direcþie este un mare avantaj faptul cã
Familia Românã este o revistã scrisã în mare
parte de cititorii ei, ale cãror nevoi de informare
ºi exprimare trebuie sã le satisfacã. Contãm în
continuare pe colaborarea ºi sprijinul dumneavoastrã, atât în privinþa materialelor trimise, cât
ºi a sugestiilor privind structurarea conþinutului.
Am reþinut, ºi sper cã nu am lãsat ceva pe
dinafarã, în avalanºa de întâmplãri ºi impresii
acumulate în aceste douã zile, câteva sugestii
care s-au conturat în discuþiile de pânã acum: o
rubricã permanentã dedicatã lectoratelor româneºti, probleme legate de integrarea europeanã,
îndrumarul românului emigrant, problema þiganilor din România, o mai bunã promovare pe
internet. În aceastã ultimã privinþã vã aduc la
cunoºtinþã cã revista a achiziþionat domeniul
www.familiaromana.ro ºi avem în vedere
perfectarea unei ediþii online, care sã satisfacã
exigenþele de regãsire dupã nume de autori, titluri, subiect, cuvinte cheie, asigurându-i-se astfel o vizibilitate corespunzãtoare. Apreciem, de
asemenea, ºi sugestia de a lua în calcul difuzarea
revistei în mediul online prin intermediul altor
site-uri, amplificând exponenþial gradul ei de
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rãspândire ºi mulþumim pentru oferta fãcutã în
acest sens.
Dacã existã ºi alte sugestii privind liniile
de forþã ºi direcþiile de acþiune ale revistei cred
cã este un moment bun sã le discutãm aici,
dialogurile de acest fel fiind garanþii ale faptului
cã revista noastrã este o revistã vie. Aveþi cuvântul.
Ion Botoº: Bãgãm de seamã, cã facem ce
facem ºi ne învârtim prin Europa dar poate trecem ºi în Ucraina, la românii din Zaporoje, la
românii din Doneþk, Kazahstan, la românii din
Rusia. Aici toþi sunt aproape, de care se ºtie, poate
dedicãm un numãr valahilor din Transcarpatia,
unde trãiesc în unsprezece localitãþi.
Gabriel Vasiliu: La Cernãuþi puteþi lua
contact cu Dragoº Olaru, cetãþean ucrainean,
ºeful arhivei Departamentului românesc de la
Arhiva din Cernãuþi ºi cu Dumitru Covalciuc,
ziarist la Vocea Bucovinei, care a scris o carte
despre dinastia Hurmuzachi. De ce nu vã ocupaþi ºi de huþuli? Sunt la doi paºi de dumneavoastrã. Tocmai pentru cã sunt pe teritoriul
României ºi s-au integrat.
Ion Botoº: Huþulii sunt români, sunt
câteva lucrãri fãcute de maghiari în 1939. Dacã
mergeþi în Transcarpatia ºi staþi la manifestãrile
organizate de huþuli, la festivaluri, sunt foarte
aproape ºi cu costumele ºi cu tradiþiile ºi cu tot
de noi. ªi puteþi gãsi lucrãrile maghiarilor din
1939 unde maghiarii singuri au zis cã huþulii
sunt români.
Eugenia Guzun: Biserica Ortodoxã Românã în strãinãtate are o dimensiune nebãnuitã,
pur ºi simplu. Biserica Ortodoxã Românã în
Italia este România în Italia, nu existã autoritãþile statului român acolo. Dacã îi reprezintã
ºi dacã e România în Italia, ei prin bisericã sunt.
ªi în Australia, la fel, în Noua Zeelandã, la fel.
Toþi banii care s-au cheltuit pentru proiectele
pentru ºcoala româneascã sunt bani aruncaþi în
aer. Dacã s-a fãcut ºcoalã, s-au ºcolarizat copiii,
au învãþat noþiuni de civilizaþie românã, de limbã românã s-a fãcut cu preotesele, cu grupuri de
femei de pe lângã biserici.
Mihai Nae: Pãrintele Nicolae Dura, la
Viena, þine în subsol lecþii de limba românã, diverse activitãþi, inclusiv o orã de studiu biblic
unde se ia Biblia de la început pânã la sfârºit,
unde se discutã.
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Mihai Nae: Adesea în spatele acestor destine ºi deveniri se ascund istorii întregi, care au
chiar partea lor de aventurã. Aspectul de aventurã în contextul de a pãrãsi România în condiþii
extrem de grele, când se trãgeau gloanþe la frontierã etc. cu toate subterfugiile care se puteau
gãsi la ora aceea de a pãrãsi þara asta, cu tot
riscul pe care oamenii aceºtia ºi l-au asumat ca
sã iasã din România ºi sã facã o carierã dincolo,
aceste culise ale unei deveniri pot fi interesante
ºi, în acelaºi timp, pot avea aspectul de senzaþional care trebuie sã-l pãstreze orice revistã.
Teodor Ardelean: Absolut, dar este un
senzaþional frumos, este pozitiv. Oriunde mã
duc de când cu Familia Românã lumea îmi
spune câte ceva de bine. Ne-am împrãºtiat în
lume ºi e firesc pe undeva sã þinem legãtura.
Ioan Onuc Nemeº: Aº vrea sã vã mulþumesc pentru ziua minunatã de ieri. A fost drumul pe care l-am fãcut în Maramureº, un drum
iniþiatic în care am vãzut ºi am descoperit atâtea
lucruri frumoase, lucruri extraordinare. N-am sã
le repet, pentru cã le ºtiþi, dar m-am gândit,
apropo de minunãþiile cu care aþi început dumneavoastrã în aceastã dimineaþã, cã toate astea
intrã în segmentul frumos al minunãþiilor ºi minunãþiile acestea ne dau energia ºi puterea de a
ne învinge inhibiþiile. Noi suntem un popor inhibat ºi trãim în complexul acesta de inferioritate
faþã de alte naþiuni ºi nu este drept, pentru cã
ceea ce am vãzut ieri, un fragment din spiritualitatea aceasta româneascã care este multiplicatã aproape în fiecare sat de-al nostru.
Ne-aþi vorbit ieri despre personalitãþi ale
Maramureºului, dar dacã am lua o hartã ºi am
pune câte o luminiþã micã în fiecare localitate
unde s-a nãscut o personalitate mai deosebitã o sã
vedeþi cã e o hartã plinã de luminã peste tot. Vã
mulþumesc pentru minunãþiile acestea pe care
le-aþi evocat, pentru ceea ce ne-aþi arãtat ieri.
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Teodor Ardelean: Aceastã preocupare
pe care ne-am luat-o noi ca þintã, sã fim o tribunã
de solidaritate cu românii de pretutindeni, existã
ºi la alte structuri de reflectare de tip presã. ªi e
firesc ºi chiar e foarte bine. Din pãcate, aduc în
atenþie o chestiune care mie mi se pare periculoasã ºi pãcãtoasã, dar nu avem ce face, se
întâmplã. De dragul senzaþionalului, apar uneori
reportaje ºi dupã aceea apar acþiuni de forþã în
favoarea unei idei ºi sunt promovate aceste
chestiuni de cãtre persoane care nu cunosc, nu
au habar, sunt în afarã, vor doar sã fie în vizor
public, sã facã ceva. Este un ins aici în Baia
Mare, este unul în Cluj, este unul în Bistriþa,
sunt niºte pensionari, mie mi-s foarte dragi pensionarii, care tot dau anunþuri în ziare cã adunã
cãrþi ca sã facã biblioteci în strãinãtate. Dar nu
ºtiu ei nici ce cãrþi sã adune, nici unde sã le ducã,
dar au suflet ºi vor sã fie. Cel de-aici din Baia
Mare e ungur ºi le duce la Jula, dar duce cãrþi
care nu le sunt de folos. Un alt exemplu este al
unui grup de tineri din partea unei fundaþii care
au auzit de volohi ºi le-au dus cãrþi. Acolo degeaba duci cãrþi. Au venit acasã ºi au dat anunþ
în ziar sã se adune cãrþi pentru volohi. Eu nu-mi
permit sã mã gândesc ce sã facem cu volohii
dacã nu mã consult cu Ion Botoº care-i ºtie cã-s
acolo sau mãcar cu Adrian Marchiº care, împreunã cu alþii, i-a descoperit. Nu vreau sã
intrãm în categoria acestor bunuri de consum
public. Trebuie sã ne alegem cu grijã subiectele.
Când eram senator a venit la mine un
istoric, ªtefan Horvat, ºi avea la el trei volume
bãtute la maºinã, despre istoria secuilor dar n-a
vrut sã mi le lase. Da, trebuie sã ne ocupãm ºi de
secui ºi de ceangãi ºi de huþuli dar sã nu uitãm
temele importante ale noastre. ªi revin la o idee
pe care foarte fugitiv am atins-o în prima zi, ºi
domnul Botoº aici de faþã ºtie cã am discutat-o
cu el de multe ori, revista trebuie sã fie foarte vie
ºi n-are voie sã amorþeascã sau sã intre în ceea ce
s-ar putea numi sclerozã publicisticã. Revistã
vie înseamnã, de exemplu, cã afli cã în oraºul X
din Germania, în centrul oraºului este un cabinet
stomatologic, patroana este româncã ºi cã se
descurcã, sau cã ºefa Hotelului Hilton din
Londra e româncã ºi aºa mai departe ºi n-au uitat
cã sunt români.
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Eugenia Guzun: Aduc la biserici pânã ºi
filme istorice româneºti pentru copiii care s-au
nãscut acolo, care aproape cã nu mai ºtiu limba
românã, ca sã le dea o noþiune de unde se trag, de
unde vin. Are o dimensiune imensã, pur ºi simplu, Biserica Ortodoxã Românã.
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L-am ascultat pe domnul Vasiliu evocând
lectoratele, mici patrii româneºti difuzate peste
tot, aº lãrgi metafora aceasta ºi aº extinde-o la
ceea ce este revista dumneavoastrã Familia
Românã, este o patrie cãlãtoare – se duce peste
tot în lume.
Ieri, într-un interviu am vorbit despre revista aceasta pe care aþi preluat-o cu un curaj
extraordinar ºi când am ascultat-o pe Ioana vorbind mi-am dat seama cã dumneavoastrã, cunoscându-vã forþa ºi puterea, v-aþi bizuit pe oamenii
care vor lucra ºi e un lucru extraordinar pentru
cã, în general, lumea poate face rost de bani, dar
banii ãºtia trebuie slujiþi, trebuie investiþi în
niºte oameni care au personalitate, au profesionalism. ªi m-am bucurat de ce serviciu extraordinar face ºi spuneam domnului redactor cã
dacã revista aceasta nu exista, ea trebuia inventatã, trebuia realizatã pentru cã ne pierdem
identitatea în þarã, aici, darãmite cei de la zeci de
mii de km depãrtare. ªi cât e de important sã þii
flacãra aceasta a românismului! Noi vorbim
foarte des de concertul acesta european, concertul acesta în care trãim deja ºi mi-am imaginat, poate poetic un pic, concertul aceasta european ca o orchestrã simfonicã în care fiecare
naþiune vine cu partitura proprie, cu instrumentul propriu. E nevoie ºi de vioara întâi ºi de
vioara a doua ºi de violoncel ºi de cor ºi de tot.
Abia când toate cântã împreunã realizeazã un
concert, o armonie. Mie mi-e foarte teamã cum
se întâmplã lucrurile, cã existã riscul sã disparã
unele instrumente din orchestra simfonicã.
Poate dispare azi-mâine limba românã pe care
noi ca popor, dupã cum vorbim, ºi ascultaþi nu-
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mai limbajul strãzii, dovedim cã n-o preþuim,
aºa cum pot fi pierdute ºi comunitãþile româneºti
de departe. Iatã ce lucru extraordinar face revista aceasta ºi vã mãrturisesc cã aºa trãiesc o
plinãtate în suflet pentru cã, atunci când ne-aþi
vorbit dumneavoastrã ºi dupã ce-am vãzut ieri,
minunãþiile acestea îmi dau credinþa cã þara
aceasta ºi limba aceasta mai au ºanse de existenþã. Dacã nu vom fi atenþi, într-adevãr riscãm
ca ceea ce a fost gândit ca o orchestrã simfonicã,
sã devinã o orchestrã cu un singur instrument.
Când va fi o orchestrã cu un singur instrument,
ea nu va mai fi orchestrã, va fi un singur instrument care va cânta o partiturã proprie, sãrãcit de
toate instrumentele care pot realiza concertul
simfonic.
Vã mulþumesc forte mult ºi vã felicit
pentru ceea ce faceþi ºi pentru energia aceasta ºi
credinþa cã încã lucrurile nu sunt pierdute ºi
demonstraþia aceasta o faceþi cu revista. Tot
ce-aþi spus dumneavoastrã aici, câte lucruri minunate aþi rostit, dovedesc cã sunt subiecte tematice pentru numerele viitoare ºi faptul cã
ne-aþi invitat aici nu este gratuit, ne-aþi rãsfãþat
cu tot ceea ce ne-aþi arãtat dar e un rãsfãþ în care
dumneavoastrã aþi ºtiut exact ce urmãriþi. Urmãriþi o discuþie liberã care are ºi încãrcãtura ei
academicã dar din aceasta desprindeþi exact orizontul pentru viitorul ºi destinul acestei reviste.

Tiberiu Moraru, preºedintele Asociaþiei
“Morãriþa” Oradea, înregistratã la 19 februarie
1998 – Este deschizãtor de drumuri în crearea
legãturilor cu comunitãþile româneºti din afara
graniþelor. Om al faptei, nu al vorbei, cu discreþie ºi
multã tenacitate, în pofida lipsei de susþinere din
partea oficialitãþilor, coordoneazã o activitate bogatã
în domeniu. Este cel care a participat la primul
Simpozion al Uniunii Regionale a Românilor din
Transcarpatia „Dacia”, în anul 2001, ducându-l cu
el ºi pe regretatul dr. Constantin Mãlinaº, inaugurând
o paginã din istoria relaþiilor transfrontaliere. Îi
aparþin nenumãrate iniþiative ºi acþiuni. Datoritã
Asociaþiei „Morãriþa”, de-a lungul celor 15 ani de

Tiberiu Moraru: Vã mulþumesc, domnule director, pentru posibilitatea de a fi aici,
pentru invitaþia pe care mi-aþi adresat-o. Reuniunea revistei Familia Românã este un eveniment de suflet ºi mã bucur cã, în calitatea mea
de prieten ºi susþinãtor al revistei Familia Românã, nominalizat acolo în grilã, oarecumva
eronat – domnul profesor Mãlinaº întotdeauna a
vrut sã spunã Fundaþia „Morãriþa” din Oradea ºi
îi spuneam eu domnului profesor, Dumnezeu
sã-l ierte, „Domnule profesor, este Asociaþia
Morãriþa”. „Las-o aºa, nu-þi fã griji!”... Nu ne
facem griji...
Încep cuvântul meu prin a aprecia lucrãrile pe care dumneavoastrã le-aþi sãvârºit aici,
oamenii pe care i-aþi invitat aici, lucrurile care
s-au spus ºi partea la care eu am participat.
Cuvântul meu de mulþumire este ºi pentru încrederea pe care mi-aþi acordat-o în construcþia
programului la Oradea ºi în gândirea colocviului, a simpozionului care se desfãºoarã, dar în
primul rând pentru faptul cã, în pline lucrãri, în
plin colocviu, dumneavoastrã aþi gãsit disponibilitatea ca o maºinã sã plece ieri dimineaþã de
aici, de la Baia Mare, la Popeºti. Sigur cã un
eveniment cultural, un eveniment, în general,
are o rânduialã a lui, are o regie a lui ºi construcþiile întotdeauna au ºi o parte subiectivã.
Nici nu mi-am dat seama cã am intrat cu dumneavoastrã într-un parteneriat benefic, spun, de
luat în seamã ºi cred cã de continuat. Îi mulþumesc prietenului Ion Botoº cã a susþinut
ideile, a susþinut ºi a simþit ºi el ca ºi dumneavoastrã însemnãtatea proiectului pe care noi îl
pregãteam acolo, la Popeºti ºi, uitaþi, aceastã
suprapunere de evenimente se leagã astãzi aici
la Baia Mare. Este momentul, domnule director,
sã tragem câteva concluzii. S-a întâmplat ca în
faþa unei sãli plinã cu elevi ºi cadre didactice, la
ªcoala din Popeºti – cu o titulaturã generalã,
cum multe lucruri sunt generale în þara asta:
Grupul ªcolar Industrial Popeºti – un grup de
oameni susþinut de dumneavoastrã, susþinut de
dr. Ion Botoº, în prezenþa doamnei Anca Goja, a
realizat momentul de evocare Constantin Mãlinaº. Nu avem merite personale, meritul ºi prestigiul activitãþii de la Popeºti, care va culmina,
spunem noi, în scurtã vreme pentru cã se deschide un front acolo, dupã activitatea de ieri,
frontul numit Constantin Mãlinaº – îi aparþin
celui evocat. Frontul Mãlinaº s-a deschis ieri,
când, la plecarea delegaþiei noastre din Popeºti,
pe casa natalã a prof. Constantin Mãlinaº, am

lãsat o jerbã de comemorare. Dar când am bãtut
cuiul pe casa natalã, cu acceptul familiei, acolo
am spus noi, cã pe data de 24 februarie 2012
vom pune o placã memorialã. Pânã în 15 septembrie 2012 ªcoala din Popeºti va purta numele ªcoala profesor dr. Constantin Mãlinaº. A
fost de faþã primarul, ideea Hotãrârii de Consiliu
Local deja bate la uºã ºi am fost asiguraþi cã, în
scurtã vreme, o s-o avem. A fost un reprezentant
al Inspectoratului ªcolar Bihor ºi am fost oarecum îndrumaþi, nu noi, ci directorul ºcolii,
care are obligaþiile respectãrii procedurii. ªi,
iatã, vã aduc aceastã veste aici, în plenul colocviului. Momentul în care o femeie de 91 de ani,
este vorba de mama prof. Constantin Mãlinaº,
care-a dorit sã fie acolo, în faþa elevilor, în faþa
dascãlilor ºcolii unde bãiatul ei a predat, a fost
un moment foarte emoþionant.
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existenþã, sute de copii români din afara graniþelor au
putut lua contact cu mediul cultural al þãrii-mamã.
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Domnule director, faptul cã aceastã femeie de 91 de ani, aceastã mamã, a dorit sã ofere
revistei Familia Românã un interviu în exclusivitate, ne-a emoþionat... Doamna Anca cu domnul Ion au filmat, au fotografiat, au întrebat.
Pregãtind-o noi pe mãicuþã de lunea trecutã, a
spus: „Domnule Morar, n-au ei atâtea întrebãri
câte rãspunsuri am sã le dau.” ªi, într-adevãr,
aºa a fost.
Sugerãm redacþiei Familia Românã douã
lucruri: cu unul am început deja sã lucrãm ºi
mulþumesc domnului director pentru accept. Cu
domnul redactor Laviniu Ardelean am început
sã potrivim lucrurile. Ne-am gândit ca prietenii
ºi susþinãtorii revistei sã înceapã, în numere consecutive, sã se prezinte. Dacã avem permisiunea
sã începem aceastã prezentare cu Asociaþia
„Morãriþa” din Oradea, care în anul 2011, a
culminat în activitatea ei, dupã 15 ani de muncã,
cu niºte subiecte care chiar au fost de un interes,
zicem noi, dincolo de frontierele judeþului Bihor.
De exemplu, subiectul Marina – consulul
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României Mari în Oradea în perioada
1940-1944 – adus de Ion Botoº din Apºa, prin
care s-a legat Apºa de Oradea. Lucruri care
pãreau uitate, am reuºit sã le descoperim, sã le
actualizãm, sã le aducem în faþa publicului, sã
identificãm clãdirea ºi nimeni nu ne spunea
unde-i clãdirea aia. Primãria: „Vã rugãm sã vã
adresaþi Ministerului de Externe”... Muzeul:
„Avem pe cineva care s-a pensionat de la noi ºi
ºtia, cã a lucrat acolo, dar... a murit”. ªi ne-am
adresat Ministerului de Externe ºi clãdirea
unde-a funcþionat consulatul ºi unde dr. Mihai
Marina a lucrat este casa lui Aurel Lazãr.
O altã realizare a noastrã în 2011, ºi o sã mã
opresc aici, a fost ideea de a pune acolo o placã pe
muzeu, pentru dumneavoastrã, care veþi veni sã ne
vizitaþi ºi nu cunoaºteþi oraºul, dar vã plimbaþi, ºi
poate veþi ajunge la Muzeul Memorial „Aurel
Lazãr”, care funcþioneazã aici: „În aceastã clãdire,
în perioada 1941-1944, a funcþionat instituþia Consulatului General al României Mari la Oradea,
condus de dr. Mihai Marina.”
Ar fi multe lucruri de spus. Cu permisiunea domnului director o sã le spunem în paginile revistei, nu pentru a ne ridica noi prin ce
ºtiu eu ce merite, ci pentru a da exemple de
lucru, pentru cã avem înaintaºi care asta ne-au
învãþat: „Lasã, Morarule, înainte ºi dã-i drumul!”
ªi atunci probabil aici s-a ºi intersectat aceastã
aducere a revistei Familia Românã la Baia
Mare, un act ºi un fapt cultural care, uitaþi-vã, ne
confirmã astãzi tuturor cã s-a fãcut un lucru bun.
ªi aceastã tribunã de dezbatere româneascã, internã ºi externã, este într-adevãr de luat în seamã
ºi eu cred cã nimeni nu mai poate s-o opreascã.
Am avea multe propuneri, mulþumim pentru
faptul cã ne-aþi dat voie sã vorbim, de regulã nu
prea vorbim noi, ci mai bine facem, ne simþim
noi acolo mai bine. Despre momentul Popeºti de
ieri eu v-aº ruga sã îi permiteþi lui Ion Botoº sã
tragã concluziile lui, pentru cã poate eu am fost
prea implicat, prea emoþionat, dar acolo sunt
câteva concluzii ºi poate Ion le va puncta mai
bine. Vã mulþumesc frumos!
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Ion Botoº: În primul rând aº dori sã aduc
mulþumiri domnului director pentru invitaþia fãcutã delegaþiei din Transcarpatia, cu atât mai
mult cu cât vom pãrãsi Baia Mare în timp apropiat. De altfel, am rãmas foarte mulþumiþi ieri de
aceastã manifestare, cu atât mai mult cu cât eu ºi
românii din dreapta Tisei suntem foarte aproape
de Biblioteca Judeþeanã, suntem aproape de
domnul director. Ceea ce s-a întâmplat ieri la
Popeºti este un gând foarte bun, un gând românesc, un gând de pãstrare a neamului, cã
românii de la Oradea, cei de la Popeºti ºi noi, cei
dinafarã, am dorit ºi dorim ca memoria oamenilor de seamã – personalitãþile, prietenii românilor din afara graniþelor ºi cei mari români –
sã fie cinstitã. Mã refer la domnul Constantin
Mãlinaº, fondatorul revistei Familia Românã.
Am accentuat ieri, ºi am accentuat la colectivul
pedagogic ºi la director cã, în viitor, dacã aceastã ºcoalã va purta numele dr. Constantin
Mãlinaº, va fi ºi ea, alãturi de domnul Constantin Mãlinaº, alãturi de revistã, popularizatã
în întreaga lume. Am avut o bucurie deosebitã
vãzând alãturi de noi pe mama profesorului
Mãlinaº, o femeie în vârstã, cu o minte agerã,
treazã, dar cu simþul foarte aproape de noi,
foarte aproape de revistã ºi foarte mulþumitã de
ceea ce s-a întâmplat ºi ce se va întâmpla în
viitor. Credem cã dacã noi vom învãþa sã ne
cinstim personalitãþile, aceasta nu este o ruºine,
ci este un merit pentru cei care o fac. Pentru cã
cinstirea nu poate sã vinã din altã parte, de la alte
neamuri, ci numai în primul rând de la neamul
din care faci parte. Îl vom cinsti pe domnul
Mãlinaº, îi vom cinsti ºi pe alþii, cu atât mai
mult. Eu sunt umblat prin þara aceasta peste tot,
cred cã sunt cel mai umblat, am întâlnit foarte
multe personalitãþi, foarte mulþi români, dar, cu
pãrere de rãu, cam puþini români la suflet. Dar
sunt ºi de cei care rãmân. Nouã, celor din afara
graniþelor, câteodatã ne-ar trebui susþinerea
aceea moralã, susþinerea aceea sufleteascã din
partea României, din partea personalitãþilor din
România. Dar este puþinã. Nu mã refer la mine
personal, dar aº da un exemplu: românii din
Odesa, care sunt uitaþi, sunt daþi uitãrii… ºi ei
încearcã, prin diferite metode, sã fie auziþi. Când
am fost cu doi ani în urmã în Izmail ºi stãteam pe
malul Braþului Chilia, la 100 m de România, ei
îmi spuneau cã pentru a ajunge în România
trebuie sã treacã prin douã þãri, prin Moldova,
prin Ucraina ºi din nou în România. Noi, cei din
Transcarpatia, sã zicem, trãim pe frontierã cu
România, suntem foarte aproape. Sunt ºi alþi
români care aºteaptã, mã refer la românii din
Crimeea. Ce efort depun românii cei din Crimeea sã vinã în Transcarpatia, sã participe la

ºi timpuri peste Baia de Arieº” (1995), „De vorbã
cu... George Uscãtescu” (1998), „Drumuri spre
eternitate sau Lumea lui Mikó Ervin” (1999),
„Amintiri pentru Mileniul III” (2000), „Student la
Cluj” (2001), „Blesteme ºi lumini” (2002),
„Dialoguri cu Raoul ªorban” (2002), „Spre
Est-Vest” (2003), „Întâlniri cu Regi ºi Regine”
(2005), „Reporter în Revoluþia românã” (2006),
„Teroare în Ardeal” (2008), „România trãdatã” (2010).
Este membru al Uniunii Scriitorilor - Filiala
Cluj
Constantin Mustaþã: În primul rând
vreau sã felicit organizatorii ºi pe „tartorul” care
s-a ocupat de asta. În orice caz, când am venit cu
un pic de întârziere, nu ºtiam ce a fost înainte,
am avut niºte emoþii, „oare au fãcut destul încât
sã aminteascã de memoria lui Mãlinaº... aveam
grija asta, dar „tartorul” a ºtiut ce trebuie fãcut.
Îl felicit foarte mult! Am sã vã spun ceva despre
Mãlinaº în continuare, ca sã leg lucrurile. Mi-a
fost dat sã fiu martor ocular al predãrii ºtafetei,
al preluãrii. Am fost martor ocular al unui moment, acum trei ani, pare-mi-se, la Oradea,
într-un amfiteatru unde ne aflam în prezidiu,
lângã noi Mãlinaº.
Eu, a trebuit, nu a trebuit, am fost într-un
spital organizat de romano-catolici, „Diaconia”,
de mai multe ori, în perioada în care s-a îmbolnãvit. Nu avea ideea cã pleacã, deºi lucrurile
erau aproape ireversibile. Cei care-l îngrijeau
mi-au spus cã avea zilele numãrate. Fiica lui, de
asemenea. Marea lui grijã, vreau sã vã spun, era
ca sã nu fie povarã pentru cineva. Povarã ce
însemna: ridicaserã taxa de la 20 de milioane la
25 de milioane, ceea ce depãºea pensia lui. Nu
Constantin Mustaþã – scriitor ºi jurnalist, cu o voia sã fie balast pentru fiicã-sa, pentru fiul de la
bogatã activitate la Radio Cluj, secþia Actualitãþi.
ªimleul Silvaniei. Era o grijã teribilã ºi nu pot
Debutul în presã ºi-l face în 1954, cu un reportaj
decât sã condamn ºi sã detest pe cei care nu i-au
publicat în ziarul „Flacãra Sibiului”. Colaboreazã la împlinit un vis, visul era sã devinã membru al
reviste prestigioase precum „Flacãra”, „Tribuna”,
Uniunii Scriitorilor. ªi avea tot dreptul: un teanc
„Steaua”, „Transilvania”, „Vatra”, „Familia” etc.
de cãrþi, dar lucrurile au evoluat prost, ºi neDebuteazã la 50 de ani cu volumul de
drept, ºi incorect. Discutam cu câteva persoane
memorialisticã „În vâltoarea vremurilor” (1988).
implicate. Am încercat sã determin cel puþin în
Bogata sa bibliografie, în care se manifestã o vãditã
acest sfârºit sã primeascã vestea cã a devenit
predilecþie pentru tematica transilvanã, include:
membru al Uniunii Scriitorilor. Ce însemna
„Inscripþii pentru mileniul trei” (în colaborare –
asta, însemna 50 la sutã din pensie ºi însemna cã
1989), „Reconstituiri” (1991), „File din Biblia
Transilvaniei” (1994), „Reporter în trenul secolului” îºi poate acoperi cheltuielile. Asta era problema
(1994), „America, via Cluj Napoca” (1995), „Timp care l-a frãmântat teribil de mult.
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manifestãri la 1.500 km. Au venit 1.000 km
pânã la Kiev, sã fie alãturi de toþi românii din
Ucraina la întrunirea cu ministrul de externe,
domnul Teodor Baconschi. Ar trebui ºi ar
trebui... Câteodatã poate cã ar trebui mai puþin
sã vorbim ºi mai mult sã facem. Eu ca român am
ºi eu o publicaþie ºi, cu pãrere de rãu, trebuie sã
spun cã e mai susþinutã de Consiliul Judeþean
Satu Mare, unde majoritatea sunt maghiari,
decât de Consiliul Judeþean Maramureº. Asta-i
viaþa! Dar noi ne mândrim, suntem mândri cã
putem merge înainte. Suntem mândri cã aceastã
revistã, Familia Românã, în 150 exemplare, ajunge în Ucraina ºi se distribuie, cei de la Cernãuþi spun cã-i cam puþin 50 de numere pentru
Cernãuþi, cã ei îs cam mulþi ºi-s cam împrãºtiaþi,
dar ºi acele 50 de numere fac mult. Domnule director, suntem spre final ºi încã o datã vã mulþumim pentru tot ceea ce faceþi, aº zice eu,
pentru românii din afara graniþelor, mã refer la
revistã, cã dumneavoastrã faceþi foarte mult ºi
pentru românii din dreapta Tisei, cu atât mai
mult cã sâmbãta viitoare veþi fi alãturi de noi,
dacã veþi dori, la dezvelirea bustului lui ªtefan
cel Mare, la Slatina. Credem cã vor fi personalitãþi, cã sunt invitate multe personalitãþi din
România, printre care ºi Ministrul de externe,
domnul ambasador ºi alþii. Încetul cu încetul ºi
Ucraina se-ndreaptã spre Europa, poate cu paºi
mai mãrunþi, dar dã bunul Dumnezeu în viitor
ceva schimbãri în politica de sus ºi, cum a spus
domnul Teodor Baconschi cã de acum România
nu mai are pretenþii teritoriale cãtre Ucraina,
poate aceste cuvinte vor face mai mult decât
lupta aceea pe care o luptãm noi de ani de zile ºi
care pânã la urmã poate sã ducã la dispariþia ca
atare a unor comunitãþi de pe teritoriul Ucrainei.
Mã refer la diferite zone. Încã o datã mulþumiri
ºi la toþi din salã vã mulþumim cã, din când în
când – eu vin mai des pe aici – ne întâlnim, mai
ne cunoaºtem. Dar sã dea bunul Dumnezeu
domnului director sãnãtate ºi sã se poatã împãca
cu greutãþile care îi stau înainte. Doamne ajutã!
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Constantin Mustaþã. Spre Est-Vest. Oradea, Editura Anotimp, 2003 (319 p.).
Prezenta lucrare este o antologie de interviuri din impresionanta arhivã a
jurnalistului Constantin Mustaþã, luate de-a lungul timpului românilor de pe
toate meridianele, Estul ºi Vestul având drept punct central România.
Ca spaþiu geografic, românii intervievaþi acoperã aproape întreaga lume:
din R. Moldova, trecând prin Ucraina, Bulgaria, Macedonia, Grecia apoi Germania, Franþa, Elveþia, Austria, Suedia, America de Sud ºi de Nord ºi Canada.
Luptãtori pentru drepturile românilor în teritoriile pe care le locuiesc din
strãvechime sau români stabiliþi în toate colþurile lumii, având în palmares
realizãri deosebite sau ducând o viaþã obiºnuitã, protagoniºtii interviurilor
întregesc tabloul diasporei româneºti. Acad. Mihai Cimpoi, Ilie Ilaºcu, artistul
plastic Glebus Sainciuc din R. Moldova, George Legman, secretar-general al
Academiei Braziliei, Traian Golea, patronul Editurii „Studii istorice româneºti”
din Miami Beach, scriitoarea Mia Pãdurean, din Canada, medicul Vasile Iliescu,
München, Claudiu Rusu, campion la polo al Suediei – sunt câteva nume
prezente în cele treizeci ºi patru interviuri, cât cuprinde cartea, pe lângã cuvântul de deschidere,
Est-Vest, o lume! ºi Cronicã din Moldova (sau Jurnal trist de la Chiºinãu), cu care se încheie.
Existã ºi excepþia prezenþei în carte a unui român care trãieºte în þarã, stabilit la Cluj, dar este
nepotul marelui tribun Vasile Lucaciu!
Impresioneazã firescul ºi fluiditatea convorbirilor. Maestru al interviurilor, Constantin Mustaþã
este un partener de discuþie atent, care stãpâneºte la perfecþie arta de a-ºi pune în valoare interlocutorul, de a scoate la luminã detaliile semnificative, captivându-ºi cititorul ºi fãcând dovada unui patriotism autentic, ce constituie fundalul discret al tuturor interviurilor cuprinse în carte.
Avem în faþa ochilor o ilustrare perfectã a felului în care un jurnalist de talent poate face servicii,
la cele mai înalte cote, ideii de românism.

Deci, l-am vizitat pânã în ultima clipã.
Mai discutam ºi cu Tedi între timp. ªi a mai
plecat cu o durere… o durere a fost faptul cã l-au
scos de la Biblioteca Judeþeanã, nedrept, a doua
cã l-au scos ºi de la Biblioteca Universitãþii din
Oradea, care cred cã i-au accelerat plecarea.
Pentru cã acolo a pus atât de mult suflet, pentru
cã a vrut sã facã ceva deosebit din biblioteca din
noua clãdire a Universitãþii din Oradea.
Vreau sã vã spun cã mi-a trimis, cu vreo
douã luni înainte de-a veni la Cluj, de-a muri,
mi-a trimis niºte plicuri în care sunt manuscrise,
inclusiv o poveste a familiei, familiei Mielea ºi
aºa mai departe. Le va veni rândul sã le prelucrez ºi cu siguranþã cã Familia Românã va
avea din aceste materiale din belºug. Ceea ce
însã vreau sã promit lui Tedi ºi grupului care
trudeºte la revistã, vreau sã le promit cã vor
primi de la mine un interviu cu o foarte mare
personalitate, care a funcþionat un deceniu la
Torino, la Milano ºi în acea zonã. ªi materialul
este gata, va fi într-o viitoare carte a mea, o carte
cred cã surprizã, o carte de interviuri dar ºi
completãri cu alte însemnãri monografice, biografice privindu-l pe Ovidiu Drimba. Are 95 de
ani ºi aºteptãm o ultimã întrevedere, în scurt
timp, la Bucureºti ºi anul acesta veþi avea materialul de la mine. Teribil ce a putut sã facã acel
om, în acel deceniu petrecut în Italia, în niºte

condiþii grele. Vreau, de asemenea, sã îi ofer lui
Tedi, ºi, bineînþeles, grupului redacþional, o carte care are cam aceeaºi culoare ca Familia Românã ºi care, de fapt, este tot o familie românã.
Conþine întâlniri ale mele cu personalitãþi româneºti din lumea largã. Cum vã va folosi, poate
ca idee, rãmâne de vãzut. Eu vã mulþumesc ºi,
încã o datã, sincere felicitãri pentru aceastã
organizare, mã voi þine de cuvânt cu ce am
promis!
Teodor Ardelean: Un exerciþiu de mare
demnitate culturalã ceea ce face Constantin
Mustaþã. Sigur cã nu putea sã fie altfel, lucrurile
nu se pot opri în momentul în care are loc trecerea din compartimentul activ în cel pasiv al
vieþii din punct de vedere al serviciului. Slujind
zeci de ani într-o instituþie de forþã, cum a fost
Radioul de la Cluj, Constantin Mustaþã s-a întâlnit cu multã lume ºi a întâlnit multe situaþii.
Are o arhivã uriaºã ºi este pe mai departe cãutãtor, scormonitor. Noi avem o înþelegere cu
Constantin Mustaþã, compartimentul nostru de
achiziþie ºtie cã aici nu mai trebuie sã punem în
cumpãnã dacã o sã cumpãrãm sau n-o sã cumpãrãm din cãrþile pe care ºi le editeazã sau i se
editeazã. Pentru cã ºtiind ce ne aduce de fiecare
datã, dacã ar fi sã zicem numai despre... acum e
trilogie, Teroare în Ardeal, ºi ne pregãteºte multe

multe ori neluat în seamã sau trecut cu vederea.
Apreciat când se lupta ca ºi consilier municipal
pentru Biblioteca „Gheorghe ªincai” din Oradea, ºi s-au reuºit câteva investiþii, neluat în
seamã când a fost grãbit sã pãrãseascã cu biblioteca sediul Episcopiei Greco-Catolice ºi, vã daþi
seama, sã muþi cãrþi de valoare, aºa, en-gros,
dupã care era cât pe ce sã i se însceneze un
proces cã lipsesc din inventar. Dupã care vine
Episcopia Greco-Catolicã ºi spune: „Ne-aþi luat
ºi ce nu era al vostru!” ªi, Doamne, câte ºi câte
complicaþii! A plecat la Biblioteca Universitãþii
iar dupã ce a plecat, daþi-vã dumneavoastã seama ce durere putea sã ducã omul acesta, eu nici
nu ºtiu cum a putut sã mai rabde atâtea, a aflat cã
nu mai existã nicio carte, nicio publicaþie, nicio
revistã, nimic din ceea ce avusese revista Familia Românã într-un spaþiu al Bibliotecii Judeþene Bihor. Dacã eu sunt director la aceastã
bibliotecã îmi permit luxul, abuzul, ziceþi-i cum
vreþi, ca acolo, în spaþiul ãla mic, l-aþi vãzut, sã
scriem, avem contract de comodat, „Revista Familia Românã”, cã doar n-o sã mã duc la primar
sã-i cer nu ºtiu unde-n oraº ºi sã nu-mi dea, cã
n-are unde. Aºa þinea ºi el, fãrã sã aibã etichetã
pe uºã, þinea într-o camerã de 4x4 m, peste 4.000
de cãrþi ºi reviste primite în cadrul unor schimburi, cum primim ºi noi, dar la el a fost mai mare
anvergura. Erau ºi multe din cãrþile lui personale
acolo, dar în momentul în care l-au schimbat nu
le-a putut duce ºi l-a rugat pe scriitorul ajuns director, Traian ªtef, sã aibã grijã de ele. Dar
Traian ªtef, pe care nu-l pot culpabiliza eu, cã
n-am dreptul sã-l judec, n-a fost deloc vigilent.
Într-o zi, directoarea adjunctã merge la Traian
ªtef ºi îi spune: „Domn’ director, nu mai pot, nu
mai pot, nu-mi ajunge spaþiul, n-am, nu încãpem, trebuie sã facem aia, scoatem aia de-acolo,
scoatem... vrem sã golim camera aia ºi aia” ºi el
a zis: „Da, da, goliþi-o!” ªi au încãrcat totul
într-un camion ºi l-au dus, unde, nimeni nu ºtie
ºi nu existã nici urmã de foc: cã le-a dat foc, cã
le-a topit, cã le-a aruncat undeva, nu se ºtie, nu
mai e nimic, din 4.000 de cãrþi ºi publicaþii,
unele de foarte mare valoare, moºtenirea Familiei Române, pe care el vroia sã se înþeleagã cu
mine ºi parte sã mi le dea, parte sã ºi le ducã în
apartament, parte sã le dea la Muzeu ºi aºa mai
departe. Nimic! Deci a dus ºi aceastã durere...
„Doamne, nu-i da omului cât poate duce, cât
poate suporta, cât poate rãbda!” De aceea, e evident cã noi nu vom trece niciodatã peste lucrurile acestea, în sensul în care românii aºa fac:
„Acuma eu sunt ºef, acuma eu sunt Eul Suprem,
acuma eu, acuma eu, da’ pe ãla îl pãstrez un pic,
dupã care îl ºterg de-acolo ºi de pe frontispiciu.
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lucruri. Pentru cã sunt enorm de multe lucruri
interesante în jurul nostru. Pentru cã l-aþi evocat,
iatã, pe doctorul Constantin Mãlinaº, eu m-am
mirat, aºa ca prieten ºi coleg cu el, ºi ºtiindu-mi
performanþele intelectuale, m-am mirat cum
poate un om sã se ocupe de atâtea lucruri, ºi
toate de forþã. ªi închipuiþi-vã ce mare durere
are sufletul lui acum cã ceea ce a rãmas dupã el
nu mai conteazã ca valoare ºi pentru concitadinii lui aºezaþi în funcþii de responsabilitate
publicã. În apartamentul cu cinci camere în care
stãtea în Oradea, Mãlinaº avea ºi douã incunabule, avea colecþia întreagã de medalisticã
Eminescu, singurul deþinãtor de colecþie întreagã din România, pentru cã instituþiile statului,
inclusiv cei ce le-au fãcut, le-au mai ºi înstrãinat… Era în conducerea Asociaþiei Române de
Numismaticã ºi avea legaturã cu cei mai buni
meºteri care lucrau în Bucureºti la instituþia,
singura de specialitate cu adevãrat ºi a statului
român, care turna efigii, medalii. ªtiti cã noi am
cumpãrat de la el ºi nu facem un secret din a
spune cã el a vrut sã ne dãruiascã medaliile
iniþial, dupã care a zis: „Iatã cã aceste costuri ale
întreþinerii mele depãºesc pensia mea, dacã ai
putea sã mi le cumperi.” ªi i le-am cumpãrat, ca
sã aibã din ce-ºi plãti, mãcar un an de zile,
costurile acolo. ªi am fãcut prima colecþie de
medalisticã „Constantin Mãlinaº”, dacã nu aþi
vãzut-o, mergeþi în Salonul Artelor ºi o vedeþi.
A fost preºedintele Asociaþiei Române pentru
Ex Libris, care a avut sediul la el în apartament,
ºi este ºi acuma acolo, toatã arhiva ºi asociaþia
respectivã azi este împrãºtiatã, nu se mai pot
înþelege. A vrut sã ne-o dãruiascã nouã, sã continuãm la Baia Mare, cu câþiva dintre graficienii
locali, care sunt chiar foarte buni, ºi n-au acceptat ceilalþi din consiliul de conducere. Nu! Cã
aºa preferãm noi, românii, mai bine sã nu facem
nimic, decât sã facã altcineva ceva. A murit
bietul Mãlinaº neîmpãcat ºi pentru cã nu a ajuns
într-un punct care sã-i ofere o anumitã speranþã
în bãtãlia lui ºi a fratelui sãu din Austria pentru
redobândirea unor proprietãþi. Familia Mãlinaº,
prin mamã, se trage din ramura Bruchenthalilor
de Vest, singura care mai are moºtenitori. ªi au
revendicat în instanþã, pentru cã n-a fost numai
Muzeul Brukenthal, ci ºi alte proprietãþi, ºi procesele sunt de duratã ºi se pare cã au puþine
ºanse, pentru cã sunt ºi costisitoare. Iatã, aºadar,
v-am spus ºi eu câteva lucruri care, într-un fel,
mângâie prin faptul cã se spun, adicã recunoaºtem gabaritul intelectual, anvergura acestui
om care a suferit enorm, nu doar cu bolile sale,
ci mai ales pentru modul în care a a fost tratat de
comunitatea sa. De multe ori apreciat, de prea
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Ce rost are sã-l las pe Iosif Vulcan, îl dau jos, cã
acuma nu mai e Iosif Vulcan, nu?” Nu, nu vom
face aºa ºi dumneavoastrã sã fiþi convinºi cã noi
ºi învãþãm din aceste întâmplãri. Ne creºte ºi
gradul de vigilenþã, avem grijã ºi de biblioteca
micuþã, câtã este, a revistei Familia Românã.
Când eu am sã plec, din diferite motive, binecuvântate pricini sau cine ºtie ce de-aici, sper sã
fie atâta înþelegere, pentru cã noi n-avem rivalitãþi între bibliotecã ºi Familia Românã, sunt un
conglomerat.
Pãcat cã nu existã o preocupare a oficialitãþilor din Bihor pentru moºtenirea lui
Constantin Mãlinaº. Am discutat cu preºedintele Consiliului Judeþean Bihor, dar nu-l intereseazã… Moºtenirea Mãlinaº ar trebui constituitã într-o colecþie pentru a putea fi vizitatã ºi
studiatã de cei care doresc. Poate cã nu vã stricã
sã ºtiþi aceste poveºti de viaþã, poate o sã vã fie
de folos. Acest ton grav se poate însoþi cu un nou
ton grav, pe care doamna Eugenia Guzun o sã-l
aºeze aici, cu o propunere interesantã ºi o subliniere pe mãsurã.
Eugenia Guzun: Acum 2-3 sãptãmâni am
fãcut o emisiune-interviu cu o doamnã, o româncã stabilitã la Beirut de 35 de ani, face parte
dintr-o comunitate care la ora actualã e cam de
4.000 de români, mai mult românce, de la Beirut, din Liban, ºi dânsa a venit la Bucureºti sã-ºi
lanseze a treia carte. Cu ocazia aceasta am cunoscut-o ºi am fãcut emisiunea. A fost un interviu despre destinele lor acolo, 17 ani de rãzboi civil, o stradã se luptã cu altã stradã, o stradã
aparþine unui partid, altã stradã altui partid, au
parcat maºina ºi nu-i place celui din partidul
respectiv, încep ostilitãþile, pe urmã se înþeleg la
telefon ºi fac pauzã pentru orele cât ies copiii de
la ºcoalã, deci au fost momente absolut bizare,
dar de foarte mare dramatism.
A fost o comunitate iniþial foarte elevatã –
pentru cã erau românce, toate cu studii superioare, care s-au cãsãtorit cu studenþi libanezi
care au învãþat în România –, foarte apreciatã,
foarte bine cotatã acolo. Mai puþin cotatã este
comunitatea româneascã dupã 1990, pentru cã
au venit foarte multe românce care sunt prin
baruri, prin cazinouri, prin nu ºtiu ce ºi imaginea
a scãzut foarte mult. Ei încearcã sã-ºi articuleze
o viaþã comunitarã româneascã, au acolo câteva
persoane care sunt foarte active ºi marea lor
problemã este lipsa de carte româneascã. Vor sã
adune, sã facã o micã bibliotecã ºi vin cu o
propunere, cu o întrebare, dacã Biblioteca Judeþeanã din Baia Mare ar putea sã-i ajute în acest
sens? Am putea organiza în timpul cel mai apro-
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piat un duplex în cadrul emisiunii, domnul director în dialog cu cei de la Beirut, detaliile le-ar
discuta în continuare dumnealor. Au mai fost
exemple de genul acesta, biblioteca organizatã
la Padova, biblioteca din Spania ºi din alte þãri,
tot prin noi, Radioul. Am fost intermediarii, am
apelat la Biblioteca Municipalã „M. Sadoveanu” ºi domnul director Florin Rotaru, un suflet
românesc imens, întotdeauna a fost de acord ºi
ºi-a fãcut acuma ºi la Padova ºi, pare-mi-se, la
Cairo, la Istanbul existã câte o bibliotecã cu
carte româneascã. Asta a fost întrebarea-propunere cãtre dumneavoastrã. Rãmâne sã decideþi ºi sã rãspundeþi...
Teodor Ardelean: Mulþumesc, da! Propunerea vine la o uºã deja deschisã. Puteþi sã
faceþi demersurile, pe mine mã bucurã, eu
aveam în plan, ºi nici n-am mãrturisit-o pânã
acuma, sã fac o bibliotecã în Siria, dar cu Siria
vedeþi ce se întâmplã, cã este nu numai primãvara arabã, acuma-s toate anotimpurile arabe...
Eu am vizitat Siria ºi e o þarã care mi-e dragã
pentru cã zece la sutã din locuitori sunt creºtini,
precum în Egipt, ºi au niºte mãnãstiri pe care aº
vrea sã le viziteze ºi alþi români, dar acuma nu se
poate merge. Eram vicepreºedinte al Senatului
când am condus prima delegaþie oficialã româneascã în Siria ºi, la nivelul meu de vicepreºedinte al Senatului, nu puteam fi primit decât
de primul ministru ºi de primul prim-vicepreºedinte al Partidului Baas Arab Socialist. Hafez
al-Assad, tatãl actualului conducãtor, era plecat
în concediu, la braþ cu Fidel Castro. Deci, am
fost primit la cel mai înalt nivel ºi presa scria,
ziarele erau pline cu poze cu delegaþii, cu primiri
etc. ºi, citind aceste ziare, niºte românce, care
erau mãritate în niºte aºezãri compacte, aflând
cã în ziua urmãtoare delegaþia condusã de
domnul senator Teodor Ardelean va merge spre
Alep ºi Palmira, fiind ele în niºte orãºele-colonii
în deºert, în niºte oaze, s-au organizat. Eu n-am
ºtiut nimic. Ajungând la un anumit punct, au
venit din faþã niºte tancuri ºi ne-au oprit, ºi
mi-am zis „Gata, s-a sfârºit cu noi!” „Pe aici nu
se mai trece!” ºi am fãcut un ocol de o sutã ºi
ceva kilometri prin deºert, n-am crezut cã mai
ajungem. Dupã ce am terminat ocolul acesta,
l-am întrebat pe ºeful SPP-ului, care avea grijã
de viaþa ºi sãnãtatea mea, ce s-a întâmplat ºi
mi-a spus: „Da, trebuie sã vã informãm cã a
trebuit sã ne abatem de la itinerar din ordin dat
de primul ministru, pentru cã 2.000 de femei
românce vã aºteptau sã vã spunã cã, deºi le place
cã trãiesc bine ºi bãrbaþii lor le dau bani, nu le
place cã stau ca-n închisoare aici, cã nu le lasã
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Eugenia Guzun: Leonas Briedis, cel mai
mare poet al letonilor, pe care-l cunosc personal
foarte bine, mi-a mãrturisit cã a devenit scriitor
leton datoritã limbii române. Dupã ce a cunoscut
limba românã, a cunoscut sonoritatea limbii române ºi asta l-a ajutat sã fie un poet leton cum nu
sunt ceilalþi poeþi. E un miracol! Vã spun, este o
personalitate... Soþia lui e basarabeancã. El a
fost exmatriculat în anii de studenþie la Riga,
pentru naþionalismul lui, cu condiþia cã nu-ºi
mai poate continua studiile în Letonia. ªi atunci
a venit la Chiºinãu, s-a înscris la Facultatea de
spaniolã, la Limbi Strãine. Aici ºi-a cunoscut
viitoarea soþie ºi mi-l aduc aminte de la cenaclurile literare, cum vorbea el limba românã,
cum învãþa limba românã tot timpul, pot sã vã
spun cã a adus o infuzie de românism ºi de
demnitate în rândul basarabenilor. ªi tot timpul

Teodor Ardelean: Mulþumirea mea cãtre
dumneavoastrã ºi toþi ceilalþi participanþi care
au fost ºi au plecat este protocolarã, dar va fi o
mulþumire concretã în momentul în care ne veþi
trimite materiale care chiar se încadreazã într-un
profil ideatic pe care cu toþii l-am cam schiþat.
Cã dacã-mi trimiteþi un interviu cu poetul leton
care va purta titlul „Am învãþat sã scriu poezie
prin intermediul limbii române” sau cum va fi...
ãsta îl publicãm în primul numãr, nu mai conteazã ce subiecte majore vom avea în numerele
viitoare. ªi alte exemple pot fi date, deci sunt
multe idei, articole, posibilitãþi pertinente, care
se încadreazã perfect în schema noastrã, chiar
dacã ea nu este rigidã. Vã mulþumesc!
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îºi cerea scuze, spunea: „Eu nu sunt un mare
«vorbãreþ» de limba românã” – iertaþi-mã, dacã
greºesc undeva ºi vã rog sã mã corectaþi. Aceastã familie este de fapt o instituþie adevãratã
la Riga. Ei au o editurã, au tradus imens din
literatura românã, l-au tradus pe Mircea Eliade
în limba letonã, au tradus poeþii noºtri dar,
Ioan Onuc Nemeº: Vreau sã spun ce lu- într-un interviu, vã spun, asta a fost mãrturisirea
cru minunat, iarãºi repet, se-ntâmplã aici. Ce lui: „Eu am devenit poet leton dupã ce am cufaceþi dumneavoastrã se întâlneºte cu gândirea noscut sonoritatea limbii române.”
unei þãri foarte mici, Letonia. Eu am avut buIon Botoº: Vreau puþin sã adaug, dacã
curia sã gãzduiesc în biblioteca noastrã din
Sibiu o expoziþie de carte letonã, organizatã de dumneavoastrã veþi gândi sã ajungeþi în Asia
Biblioteca Academicã din Riga. Expoziþia a fost mijlocie, acuma, acolo, în Azerbaidjan, ambainiþial la Biblioteca Naþionalã, în Bucureºti, eu sadorul Uniunii Europene este domnul Traian
m-am dus acolo, întâmplãtor am vãzut-o ºi i-am Laurenþiu Hristea, fost ambasador al României
rugat sã o aducã ºi la Sibiu. În expoziþia aceasta în Ucraina. ªi este un foarte bun român. El
aveau peste o sutã de lucrãri din literatura româ- reprezintã Uniunea Europeanã în Asia mijlocie.
nã, traduse de Leonas Briedis. Extraordinar! ªi
am întrebat: „Unde mergeþi de-aici cu expoziþia?” ªi mi-au spus un itinerar european destul
de lung, adicã se duceau în Franþa, în Germania,
în Grecia... ªi cum fãceau transportul acesta?
Ambasadorul Letoniei pentru România gestiona
cinci þãri din partea aceasta a Europei ºi o maºinã de la Ministerul lor de Externe parcurgea
itinerarul acesta. ªi au spus: „Noi suntem o þarã
micã, asta e raþiunea noastrã de a fi, suntem o þarã
micã ºi, ca sã fim cunoscuþi ºi bãgaþi în seamã, nu
putem sã ne afirmãm decât cultural.” Iatã, ceea ce
faceþi dumneavoastrã cu revista aceasta este o
chestiune de ambasadã, adicã de diplomaþie culturalã. Vã felicit ºi din perspectiva letonã!
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bãrbaþii sã se-ntâlneascã, nici una cu alta, ºi
nicãieri sã plece… erau ca într-o închisoare. ªi mã
gândeam eu, mai lunile trecute, cã acolo unde nu
m-au lãsat sã trec, în localitãþile acelea douã, cu
atâtea românce neveste de sirieni, acolo ar trebui
sã mã duc eu sã ºi sã fac o bibliotecã.
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Din itinerarul cãlãtorului care poposeºte
la Baia Mare, nu poate sã lipseascã, sub nicio
formã, Muzeul de Mineralogie din Baia Mare,,
florile de minã fiind o emblemã a acestei zone
cu o strãveche tradiþie minierã, darul pe care
Dumnezeu l-a fãcut ºirurilor nesfârºite de mineri care ºi-au îngropat ani buni din viaþã ºi
uneori viaþa însãºi în mãruntaiele pãmântului.
Astfel încât, nici noi nu ne-am putut sustrage
datoriei de a oferi oaspeþilor noºtri o vizitã la
acest muzeu, care dã mãrturie despre un capitol,
practic încheiat în momentul de faþã, din viaþa
economicã a judeþului – mineritul maramureºean.
Este un muzeu unic în România ºi cel mai
mare muzeu regional de acest fel din Europa.
Colecþia sa de minerale hidrotermale din zona

Baia Mare numãrã aproape 17.000 eºantioane
inventariate ºi determinate, de o calitate deosebitã, remarcabile prin raritatea ºtiinþificã,
multitudinea ºi raritatea formelor cristalografice, dimensiunea cristalelor, culoare. Unele minerale au fost descoperite în zona Maramureºului în premierã mondialã, iar altele pot fi
clasate în categoria patrimoniului naþional. Cele
mai remarcabile exemplare sunt expuse în vitrinele fastuoase ale sãlilor destinate publicului.
Vizitarea Muzeului de Mineralogie oferã satisfacþii deosebite, exponatele lui prezentând un
înalt interes ºtiinþific ºi fiind de o frumuseþe
irealã (subpãmânteanã).
A fost modul nostru de a ne lua rãmas-bun
de la oaspeþi ºi de a încheia lucrãrile reuniunii
Familiei Române.
Transpunerea în scris a înregistrãrilor
din timpul Reuniunii a fost fãcutã de
Simona Dumuþa, Simona Gabor, ªtefan Selek,
Gabriel Stan, Edit Stoichiþã, Oana Ungurean.
Fotografii: ªtefan Selek,
Paula Rus, Casilda Ciolte
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Vizitã la Muzeul de Mineralogie Baia Mare
– grãdina florilor subpãmântene

Drumul spre Mãnãstirea Rohia
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Ecourile Reuniunii Familei Române
Impresiile participanþilor
material difuzat de Radio România Actualitãþi,
duminicã 20 noiembrie 2011, ora 11,30

mediul instituþiilor de culturã, dar ºi din cel academic.
Dacã revista n-ar fi fost, trebuia inventatã,
pentru cã într-un concert din acesta, de naturã
simfonicã, europeanã, esenþa cade pe spiritualitatea fiecãrui popor, pe limba lui. Dacã aceste
lucruri le vom lãsa sã se piardã, atunci riscãm sã
avem o orchestrã simfonicã formatã dintr-un singur instrument.
Noi vrem sã avem o orchestrã simfonicã
clasicã, în care fiecare popor sã vinã cu partitura
Reporter: ªtiu cã sunteþi din Sibiu, dom- proprie. Aceasta face revista.
nule profesor. Unde situaþi revista Familia Românã între publicaþiile de culturã din þarã?
Reporter: Aº dori sã-l întreb pe prietenul
Ion Onuc Nemeº: În primul rând sunt fe- nostru, Mihai Nae, venit tocmai de la Viena, dacã
ricit cã particip la aceastã reuniune de lucru în se mai citeºte revista Familia Românã în comuacest nord de þarã ºi mã aºteptam ca o astfel de nitatea româneascã din Austria.
iniþiativã a unei reviste de culturã, simþire ºi creMihai Nae: Comunitatea româneascã de la
dinþã româneºti sã aibã loc undeva mai în centru, Viena este, n-aº zice dezorganizatã, dar nu este
chiar în Capitalã, de unde imconstituitã într-un nucleu
pulsurile spre lume, spre cei
destul de unitar. Dorinþa mea a
cãrora li se adreseazã aceastã
fost sã rãspândesc un numãr
revistã sã fie mai puternice.
de exemplare din revistã ºi un
Am constatat cu bucurie, ºi
numãr însemnat a ajuns, toacest lucru se întâmplã de
tuºi, la români. Pot sã spun cã,
când revista a fost preluatã la
în ceea ce mã priveºte, m-am
Baia Mare, cã Familia Românã ºi Biblioteca Ju- strãduit sã popularizez ºi sã fac cunoscutã aceastã
deþeanã „Petre Dulfu” prin redactorul-ºef ºi direc- revistã în rândurile celor din Viena.
torul prof. dr. Teodor Ardelean au fãcut din MaReporter: În expunerile de aici s-au fãcut
ramureº un centru de spiritualitate româneascã, multe propuneri, dar aþi venit cu unele concrete.
care adunã pe toþi românii, indiferent dacã se aflã Le puteþi dezvolta puþin?
în cercul din jurul României, în diferite pãrþi ale
Mihai Nae: Una din propunerile mele a fost
Europei sau peste oceane.
ºi rãmâne o dorinþã fierbinte a mea, aceea ca
E un lucru extraordinar. Ceea ce face a- revista Familia Românã sã abordeze raportul cu
ceastã revistã ar trebui sã facã instituþii plãtite în românii recent emigraþi, care nu-ºi prea gãsesc
scop expres, dar s-a dovedit cã o iniþiativã din locul în societãþile adoptive, din cauza faptului cã nu
aceasta, dublatã de un om cu sentiment curat ºi cunosc reguli elementare de funcþionare ale acestor
puternic valoreazã cât o instituþie.
sisteme care ne adoptã ca ºi emigranþi.
Am parcurs cu privirea expoziþia cu toate
numerele apãrute la Oradea ºi seria nouã de la
Reporter: Peste 150 de exemplare ale reBaia Mare. Numai prin tematica acestor numere îþi
vistei
Fa
milia Românã ajung în Ucraina, prin predai seama de complexitatea acestei misiuni mari
pe care ºi-o asumã revista, fãcutã cu un numãr mic ºedintele URRdT, Ion Botoº. Concret, unde ajung
de oameni, dar cu o colaborare foarte serioasã din aceste exemplare, domnule Botoº?
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Familia Românã, revista pentru solidaritatea românilor de pretutindeni, a adunat la Baia
Mare în acest sfârºit de sãptãmânã, într-o reuniune
de lucru, pe membrii redacþiei, pe colaboratori,
cititori ºi pe mulþi oameni de culturã din þarã ºi din
afara graniþelor þãrii. S-au desfãºurat colocvii,
mese rotunde, dezbateri pe teme interesante, care
privesc greutãþile ºi problematicile comunitãþilor
româneºti din afara graniþelor. Lângã noi se aflã
acum, prof. dr. Ion Onuc-Nemeº din Sibiu.
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reporter Adrian MARCHIª
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Ion M. Botoº: Cele 150 exemplare sunt
repartizate pe regiuni unde se aflã comunitãþi
compacte ale românilor: 50 exemplare ajung la
Cernãuþi, 40 în regiunea Odesa ºi trimitem câteva numere în Kiev ºi Republica Autonomã
Crimeea, iar celelalte rãmân în Transcarpatia.
Reporter: Ajung ºi în ºcolile cu predare în
limba românã din Transcarpatia?
Ion M. Botoº: Da, în toate ºcolile, câte 3-4
exemplare. Românii le primesc cu bucurie, fiind
materiale care oglindesc viaþa comunitãþilor româneºti din afara graniþelor.

unde s-au stabilit aceºtia ºi acest lucru este greu
de egalat de alte publicaþii. Avantajul nostru este
cã suntem ºi o tribunã de solidaritate a românilor
de pretutindeni, aici gãsesc ocazia sã-ºi expunã
poziþiile, durerile, suferinþele, bucuriile. Aceastã
chestiune este foarte importantã pentru cã noi nu
ne putem abandona conaþionalii, pe care destinul, viaþa i-a dus în Auckland, Montreal, New
York sau diferite pãrþi ale Europei, deoarece
românii din cel mai sedentar popor al Europei au
ajuns cel mai migrator. Evident, biserica este cea
care uneºte cel mai bine comunitãþile de români,
avem institute culturale, avem ºi alte organizaþii,
instituþii. Revista noastrã ajunge la centre culturale, ambasade, consulate, universitãþi, lectorate, mitropolii, episcopii, parohii, asociaþii culturale, colaboratori din strãinãtate. Am ales o arie
tematicã ce i-a interesat foarte mult, am avut un
numãr dedicat bibliotecilor, unul bisericilor, altul
asociaþiilor ºi apoi lectoratelor româneºti în lume cu
multe colaborãri prestigioase din lumea academicã.

Reporter: Domnule prof. dr. Teodor Ardelean, s-a vorbit de faptul cã revista Familia
Românã este una din cele mai prestigioase publicaþii de culturã din þarã. Cum reuºiþi sã faceþi
acest lucru? ªi cum reuºiþi sã o expediaþi în cele
mai îndepãrtate colþuri unde existã comunitãþi
româneºti?
Teodor Ardelean: Se pare cã în ultimii
ani publicaþia noastrã s-a impus în peisajul reReporter: Iatã, aºadar, aceasta este Famivuistic românesc, fiind revista de culturã cea mai
rãspânditã în lume. Peste 1.500 de exemplare lia Românã, revista pentru solidaritatea româpleacã trimestrial la românii din toate aºezãrile nilor de pretutindeni. La mulþi ani!

Bistriþeni la Reuniunea Familiei Române
de la Baia Mare
prof. Ioan SENI
Prezenþi la Reuniunea revistei Familia
Românã (17-19 noiembrie), astriºtii nãsãudeni
Ioan Seni (Nãsãud) ºi Liviu Pãiuº (Rodna) au
scos în evidenþã rolul ASTREI în realizarea unitãþii neamului românesc, aidoma unei familii,
prin organizarea Taberei internaþionale „Acasã
la noi”, ajunsã la a XV-a ediþie ºi prin care elevi,
liceeni ºi studenþi din diaspora româneascã sunt
gãzduiþi anual, ºapte zile, în diferite localitãþi din
þinutul nãsãudean. Tabãra respectivã se constituie într-o veritabilã familie româneascã în care
oaspeþii români din afara graniþelor ºi gazdele se
înþeleg în limba românã, promoveazã valorile
moral-creºtine româneºti, intrã în contact cu
istoria românilor, aºa cum a fost ea, trãiesc clipe
de adevãrat românism, drept pentru care unul
dintre numerele viitoare ale revistei Familia
Românã poate gãzdui experienþa celor peste 15
ediþii ale taberei, prilej de a afla ºi alþii cum s-au
înþeles copiii oaspeþi români din afara graniþelor
actuale ale României cu copiii gazdã din þinutul
nãsãudean: Salva, Coºbuc, Telciu, Romuli,
Dumitra, Nãsãud, Rebriºoara, Rebra, Nepos,
Feldru, Ilva Micã, Leºu, Poiana Ilvei, Mãgura
Ilvei, Ilva Mare, Sângeorz Bãi, Maieru ºi Rodna.
Directorul revistei Cetatea Rodnei, pro-

fesorul Liviu Pãiuº, a prezentat ultimul numãr al
revistei pe care a fondat-o ºi o conduce cu foarte
bune rezultate, reuºind sã surprindã în paginile
acesteia realitatea istoricã a acestei localitãþi,
personalitãþile care-i onoreazã imaginea, performanþele administraþiei locale în perioada primarului Alexandru Nãºcan, susþinerea revistei
prin fiii satului stabiliþi în diferite zone ale þãrii
(prof. univ. Gherasim Domide – la Baia Mare)
sau alte colþuri ale lumii… Delegaþii nãsãudeni
au donat Bibliotecii Judeþene Maramureº ultimul
numãr din revista Cetatea Rodnei, Dicþionarul

În sala festivã a Bibliotecii Judeþene a continuat programul de dupã-masã: Colocviile „Parteneriatele româno-române ºi solidaritatea cu românii de pretutindeni”, fiind convocate persoane
care au intrat în contact nemijlocit cu românii de
peste graniþele þãrii: dr. C-tin Buchet (Bucureºti),
Mihai Nae (Viena), Onuc Nemeº (Sibiu), Nicolae
Bãciuþ (Tg. Mureº), Emil Dreptate ºi Vasile Gotea
(Bistriþa), Ioan Seni (Nãsãud), Liviu Pãiuº
(Rodna) ºi alþi invitaþi din Tg. Lãpuº, Sighetul
Marmaþiei, Viºeu de Sus, Bucureºti, Cluj-Napoca
etc. S-au spus adevãruri aspre, s-au gãsit vinovãþii
ºi soluþii de moment, s-au propus mãsuri pe termen lung… Optimismul participanþilor a sporit
prin prestaþia superbã a renumitului Cor din Finteuºu Mare (dirijor prof. Andrei Dragoº), care la
repertoriul clasic a adãugat ºi câteva colinde de
sezon. A reþinut atenþia auditorului experienþa
poetului Emil Dreptate (Bistriþa, directorul ziarului Mesagerul de Bistriþa-Nãsãud), care în deplasãrile sale prin Europa (Ungaria, Austria, Germania, Franþa, Spania, Italia, Serbia..) s-a întâlnit
cu numeroase comunitãþi de români cãrora le-a
prezentat cãrþile sale, unele traduse ºi în alte limbi
(ºapte), realizând cã unitatea românilor la nivel
european sau internaþional se poate reuºi atât prin
promovarea limbii române la nivelul comunitãþilor de români, cât mai ales prin acte de mare
valoare culturalã în care se implicã personalitãþi
române binecunoscute.
În ultima zi a fost abordatã, sub forma unei
mese rotunde, experienþa perioadei orãdene a Revistei ºi impactul acesteia asupra dezvoltãrii
schimburilor culturale cu românii de pretutindeni,
prilej de a se desprinde mãsuri certe ºi sigure în
abordarea acestui tip de probleme. Doamna Ioana
Dragotã (Baia Mare) a fãcut referiri la toate numerele Revistei Familia Românã, insistând pe
centrele nodale ale comunitãþilor româneºti din
strãinãtate – asociaþii româneºti, biblioteci româneºti, biserici româneºti maramureºene - sau pe
numerele care au acordat atenþie sporitã unor personalitãþi – Mihai Eminescu, Iosif Vulcan, Grigore
Vieru… O temã care a reþinut atenþia participanþilor
a fost „Locul ºi rolul aromânilor în viaþa culturalã a
popoarelor din Balcani”, drama afirmãrii lor… Lansãrile de carte ºi vizitarea Muzeului de Mineralogie
din Baia Mare au încheiat fericit lucrãrile Reuniunii
revistei Familia Românã, condusã astãzi la Baia
Mare de vrednicul director dr. Teodor Ardelean,
binecunoscut în lumea culturalã pe plan naþional, european ºi internaþional.

(Mesagerul de Bistriþa Nãsãud : cotidian independent , 23 noiembrie 2011, p.7.)
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culturii ºi civilizaþiei populare a judeþului Bistriþa-Nãsãud, vol. I: Þara Nãsãudului, ediþia a
II-a, 2010, ºi Nãsãudenii ºi Marea Unire, autor
Ioan Seni, 2008.
Întregul program al Reuniunii s-a realizat
sub forma unui Colocviu în care directorul revistei
Familia Românã, dr. Teodor Ardelean, a reuºit sã
coaguleze în jurul sãu întregul aparat al Bibliotecii, numeroase personalitãþi maramureºene –
profesori universitari, oameni de presã, artiºti consacraþi, prelaþi ai bisericilor maramureºene…,
creând astfel un cadru elevat ºi elegant de exprimare ºi comunicare. Am audiat cu interes cuvântul de învãþãturã al P.S. Justin Sigheteanul;
prezentarea revistei Familia Românã – perioada
bãimãreanã de cãtre dr. ªtefan Viºovan (Baia
Mare); prezentarea ultimului numãr al revistei dedicat în întregime dramei românilor din judeþele
Harghita ºi Covasna de cãtre profesorul Ilie
ªandru (Topliþa); prezentarea numãrului dedicat
lectoratelor româneºti în lume dr. Gabriel Vasiliu
(Cluj-Napoca) din care puteam desprinde imaginea românilor în lume; dr. Ion Botoº (Apºa de
Jos, Ucraina) a reþinut atenþia cu situaþia românilor
din dreapta Tisei; Eugenia Guzun (Bucureºti) ºi
Adrian Marchiº (Baia Mare) nuanþau impactul
radioului în realizarea solidaritãþii culturale a românilor de pretutindeni. Recitalul artiºtilor Maria
Casandra Hauºi ºi Cosmin Lauran a încheiat fericit programul primei zile.
A doua zi am parcurs un program superb
regizat de acelaºi mare om ºi caracter bãimãrean –
dr. Teodor Ardelean. S-a început cu un program
de rugãciune la Biserica „Sf. Anton de Padova”,
pr. Simion Mesaroº trecând în revistã etapele de
construcþie a noului locaº de cult ºi greutãþile prin
care au trecut credincioºii pânã la atingerea acestui þel. Acelaºi moment de rugãciune ºi etalarea
greutãþilor în construcþia noii catedrale maramureºene ortodoxe le-am trãit cu pr. Nifon Motogna.
Vizitarea Casei Olarului Daniel Leº din Baia Sprie
ne-a pus în contact nemijlocit cu arta acestui
meºteºug, tot mai abandonat ºi uitat de tineretul de
astãzi. O minunãþie sau bijuterie arhitecturalã a
fost ºi Biserica de lemn din ªurdeºti, unde atât
preotul Marius Tomoº, cât mai ales etnograful
Pamfil Bilþiu ne-au încântat cu explicaþiile despre
frumuseþile artei medievale maramureºene. Popasul
evlavios de la Mãnãstirea Rohia (ghid stareþul dr.
Macarie Motogna), cu vizitarea chiliei „N. Steinhardt”, a Bibliotecii, a Muzeului ºi a Centrului
Ecumenic au încununat programul de dimineaþã.
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„Familia Românã”, o publicaþie excepþionalã

FAMILIA ROMÂNÃ

REUNIUNEA FAMILIEI ROMÂNE

Victor ªTIR
Graþie generozitãþii editorilor Consiliului
Judeþean Maramureº, Bibliotecii Judeþene „Petre
Dulfu” Baia Mare ºi Asociaþiei Culturale „Familia
Românã” apare de 12 ani publicaþia Familia Românã, revistã pentru solidaritatea românilor de
pretutindeni (director fondator dr. Constantin
Mãlinaº, redactor ºef dr. Teodor Ardelean, redac tor ºef ad junct Ioana Petreuº ºi secretar general
de redacþie Anca Goja). „Revista trimestrialã de
culturã ºi credinþã româneascã”, cum se autointituleazã Familia Românã are un colegiu de redacþie impresionant ca numãr ºi valoare, cuprinzând români din þarã ºi de peste hotare. Fiecare
numãr se ocupã de o temã semnificativã, maniera
de tratare tinzând spre abordãri detaliate care
aproape epuizeazã chestiunea luatã în dezbatere.

În Istorie ºi culturã româneascã în sud-estul
Transilvaniei sunt prezentate personalitãþile originare din zonã: patriarhul Miron Cristea, mitropolitul Nicolae Colan, episcopii Alexandru Nicolescu, Veniamin Nistor, Justinian Teculescu,
Emilian Antal, Sofian Braºoveanul, scriitorii Romulus Cioflec, Octavian C. Tãslãuanu, Nicolae
Bogdan, muzicologul George Sbârcea, publicistul
Ghiþã Pop ºi alþii. De luat în seamã textul despre
dinamica populaþiei româneºti în zonã, în scãdere
din cauza procesului de asimilare ºi deznaþionalizare în anumite perioade. Instituþiile de culturã
româneascã, manifestãrile cultural-ºtiinþifice ºi de
spiritualitate ortodoxã, asociaþiile culturale româneºti, publicaþiile ºtiinþifice culturale ºi de spiritualitate ortodoxã, monumente ºi cimitire ale eroilor neamului sunt tot atâtea capitole care
evidenþiazã bogãþia culturii româneºti în Harghita
- Covasna, evident, derulatã, dupã cum se poate
bãnui, cu implicare ºi asumare a condiþiei de minoritar român. Nu se poate discuta despre cele
douã judeþe fãrã a aminti de Teatrul „Andrei Mureºanu” din Sfântu Gheorghe, de Centrul cultural,
Ansamblul „Rapsodia Cãlimanului”, Muzeul de
Etnografie ºi Folclor din Topliþa ºi altele.
Fãrã a ocoli realitatea, revista alocã spaþiu ºi
aspectelor convieþuirii interetnice româno-maghiare (nu ºtim dacã nu ar fi mai aproape de
realitate româno-secuieºti), manifestãrii tendinþelor de autonomie ºi altele, însã fãrã patimã, echilibrat, ceea ce ne întãreºte convingerea, în cunoºtinþã de cauzã sprijinitã pe lectura numerelor
anterioare, cã Familia Românã este, de adevãratelea, o revistã aparte în peisajul publicistic românesc în care coordonatele de construcþie naþionalã demnã, patrioticã au rol de rezistenþã în
replierea sufleteascã româneascã.

Numãrul al patrulea pe acest an are ca problemã de dezbatere Românii din Covasna ºi
Harghita, scrisã de altfel pe copertã. Se deschide
cu textul lui Teodor Ardelean – Harghita ºi
Covasna, temple de credinþã ºi spaþii de fiinþare
româneascã ºi Întru dãinuire de Ioan, Arhiepiscopul din Carpaþi. Revista are opt secþiuni care
acoperã întreaga plajã de informaþii despre cele
douã judeþe în care majoritari sunt secuii maghiarizaþi. Teoriile asupra originii secuilor sunt numeroase ºi încã nu s-a ajuns la un numitor comun
care sã consacre una dintre ele. Prima secþiune a
revistei se ocupã de Episcopia Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei, numitã „o candelã în Carpaþi”,
ºi inventariazã mãnãstiri, biserici, schituri ortodoxe româneºti, împuþinate în timpul ocupaþiei
hortiste ºi a celei comuniste. Relevante pentru
cititor, istoria fiecãrui aºezãmânt, fotografia, sta(Mesagerul de Bistriþa-Nãsãud : cotidian
rea de azi.
independent , 23 noiembrie 2011)

„Familia Românã”, familia românilor
Nicolae TEREMTUª
Sãrbãtoare în cultura maramureºeanã, sãrbãtoare româneascã la Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu”, a fost lansat numãrul patru din acest an al
Revistei Familia Românã, revistã trimestrialã de
culturã ºi credinþã româneascã, o revistã pentru solidaritatea românilor de pretutindeni. Revista este dedicatã
în întregime românilor din Covasna ºi Harghita.
În mod normal ar fi trebuit ca evenimentul sã

aibã loc în Oradea, dar din motive obiective nu s-a
mai efectuat deplasarea. Teodor Ardelean a mobilizat energiile creatoare ale celor din Bibliotecã ºi
în scurt timp a pus de o lansare-dezbatere a Familiei
Române timp de trei zile în spaþiul generos, ocrotit
de îngeri, al Bibliotecii. Lansarea s-a fãcut sobru,
dar cu multã emoþie, deoarece problema româneascã
este dragã românilor, mai ales atunci când vorbim de

Revista Familia Românã a ajuns la numãrul
43 de când Biblioteca Judeþeanã, patronatã de domnul Teodor Ardelean o conduce cu competenþã. De
aici se aude glasul românilor pretutindeni în lume
prin ceea ce înmãnuncheazã aceastã revistã, atât de
armonios ºi frumos. Nimeni nu s-a gândit sã aloce
un numãr întreg strãinãtãþii din pãmântul þãrii
noastre, celor care trãiesc printre români, printre
strãini, în pãmântul moºtenit de la moºii ºi strãmoºii
noºtri. Este o lucrare înþeleaptã, izvorâtã dintr-o
minte care gândeºte ºi care pune lucrurile în rânduialã. Aºa face domnul Ardelean, le pune în rânduialã, le aduce la luminã ºi adevãr. Am rãsfoit acest
numãr ºi pot spune cã vorbeºte atât de elogios despre
românii din Covasna ºi Harghita, despre Bisericile
noastre de acolo, despre Întâistãtãtorul pe care, în
sfârºit, Biserica Ortodoxã l-a pus acolo, dupã 2000
de ani a gãsit rãgazul sã îl aºeze acolo.
Dacã îl aºeza mai demult, lucrurile erau altfel,
dacã era mai demult acolo un episcop, o Episcopie,
românii s-ar fi adunat în jurul acelei Biserici pentru
cã episcopia nu se face împotriva cuiva, ci pentru
ceva. Episcopul de acolo, aºa cum se poate vedea
acum, acolo, nu deosebeºte românii
de maghiari ºi face bine ºi copiilor
români ºi celor maghiari. Episcopul Ioan este acolo omul lui Dumnezeu”, a spus PS Justin Sigheteanu. Un discurs liniºtit ºi în armonie cu sentimentele care au fost
emise de o sãrbãtoare a românilor de pretutindeni.

Ambasadorul românilor
de pretutindeni
Ion Botoº este cunoscut ºi recunoscut. Un
român cu inima mare ºi sufletul plin de dragoste
pentru România ºi pentru românii de oriunde. „Am
venit cu o delegaþie din partea dreaptã a Tisei pentru
a cinsti aceastã revistã. Sunt de la început alãturi de
ea, din perioada orãdeanã, cu naºterea ºi decãderea
ei acolo, dar ºi renaºterea ei aici în Baia Mare. L-am
cunoscut pe fondatorul revistei, domnul Constantin
Mãlinaº, am devenit prieteni de familie ºi am lucrat
ºi colaborat. La toate manifestãrile de la Oradea au
fost prezenþi ºi români din Transcarpatia, din
Ucraina. Constantin Mãlinaº a fost un mare român ºi
noi toþi am pierdut o personalitate marcantã. Când
revista era pe cale de dispariþie, am cãzut de acord cã
singurul care o poate salva este Teodor Ardelean ºi
Maramureºul. Cu tristeþe vã spun cã în jurul României, în toate þãrile în care sunt comunitãþi de
români, nu se gãseºte nicio publicaþie în limba românã de vânzare. Dar Familia Românã se distribuie
în Ucraina, în peste 150 de exemplare, se distribuie
pânã în Crimeea. Nici nu ºtiþi câtã bucurie le faceþi
acestor români. Nu ajung multe numere în atâtea
locuri, dar este o mare bucurie.”, a povestit Botoº
problemele pe care le întâmpinã în a duce acest
mesaj de românism în locuri în care România nu
ridicã niciun deget pentru românii de acolo. Un
subiect care rãmâne de actualitate ºi pe care Gazeta
de Maramureº îl va sprijini în continuare cu cea mai
mare deschidere.

REUNIUNEA FAMILIEI ROMÂNE

românii de pretutindeni, dar mai ales de cei care,
într-un fel sau altul, au fost uitaþi de autoritãþile ce ar
fi trebuit sã îi trateze cu respectul cuvenit. Ceea ce
nu s-a fãcut la nivel instituþional de stat, a fãcut o
revistã care ajunge peste tot în lume, acolo unde sunt
români. Au participat autoritãþile judeþului: PS
Iustin Sigheteanu, episcopul-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului ºi Sãtmarului, preºedintele
CJ, Mircea Man, primarul Bãii Mari, Cãtãlin Cherecheº ºi Ion Botoº, preºedintele URRdT „Dacia”,
cel mai calificat ambasador al românismului pur. Au
fost prezenþi români de dincolo de Prut, din Ucraina,
ziariºti cu mare experienþã, din Bucureºti ºi din
multe zone locuite de români.
„Este o reuniune a Familiei Române pentru cã
aceastã revistã are o pecete aparte între toate publicaþiile româneºti din þarã ºi strãinãtate. Dacã ar fi
sã aºez lucrurile în cel mai bun creuzet de modelare a
lor, pentru a pregãti aceastã deschidere-reuniune aº
fi obligat sã încep prin a spune cã deºi nu o formulãm de fiecare datã, fiecare dintre noi, în parte
prin tot ceea ce facem în cadrul programelor personale sau publice, înfãptuim voinþa, divinã sau ne
abatem de la aceasta. Facem parte
din marele proiect a lui Dumnezeu
cu oamenii. ªi dacã ar fi fost ca
proiectul divin sã rãmânã în varianta iniþialã, am fi vorbit astãzi
cu toþii o limbã, n-am fi avut graniþe, nu am fi avut problemele pe
care noi le cuprindem în revista noastrã, problemele
naþionale, problemele care þin de solidaritatea româneascã, în interior cu cei din jurul României, cu
românii de pretutindeni. Dar dacã proiectul divin a
fost cel pe care îl ºtim cu toþii; istoria aºa s-a marcat
ºi s-a însemnat, au apãrut popoare ºi imperii, lupte ºi
rãfuieli ºi multe altele fenomene istorice, nu avem ce
face, suntem sub cupola istoriei, ca atare ne supunem rânduielilor trecutului apropiat ºi prezentului
nostru ºi, în consecinþã, trebuie sã fim ºi noi în
concertul popoarelor ºi sã avem grijã de aceste lucruri. De aceea, vãd cu ochi buni toate lucrurile ce se
sãvârºesc sub egida naþionalismului bun, curat,
autentic, frumos, cultivat, elevat ºi evident, ºi noi,
cei de la Familia Românã, nu salutãm alte ieºiri care
nu au nimic cu cultura, cu civilizaþia, cu respectul,
cu demnitatea. Ultimul numãr al revistei noastre este
ultima mãrturie cu privire la ceea ce ne propunem ºi
facem, în acelaºi timp”, a spus Ardelean, într-un
cuvânt de întâmpinare, adresat prietenilor, colaboratorilor Familiei Române.
Au urmat discursuri în aceeaºi tonalitate de
credinþã, respect, dorinþã de mai bine.
„Reiau firul discursului domnului director de
acolo de unde a spus cã Dumnezeu a îngãduit sã se
amestece, sã se diversifice limbile pãmântului. Dacã
Dumnezeu a îngãduit, Hristos a venit ºi a binecuvântat toate neamurile pãmântului ºi la sfârºitul
istoriei, al veacurilor se vor prezenta în faþa Sfintei
Treimi, în faþa lui Dumnezeu, toate neamurile
pãmântului, cu tot ce au creat, cu tot ce au adus ca
plus de frumuseþe, de valoare umanitãþii.
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Cultura pãcii
Teodor Ardelean a vorbit despre momentele
mai dificile ale apariþiei Familiei Române în Baia
Mare, dar mai ales, ca o instituþie din subordinea
Consiliului Judeþean. Ardelean a precizat cã revista
cu peste 1.500 de exemplare tipãrite ºi distribuite în
strãinãtate la mitropolii, episcopii, protopopiate, parohii, ambasade, consulate, universitãþi, facultãþi,
lectorate, centre culturale ºi institute culturale, orice
alte forme de asociere ºi organizare care au acolo element românesc, oameni din elita societãþii române,
aflaþi în strãinãtate, toþi primesc revista Familia Românã. Este consideratã cea mai importantã publicaþie româneascã pentru românii de pretutindeni ºi
singura cu o distribuþie de masã. De exemplu, România literarã pleacã în 27 de exemplare în întreaga
lume.
„Domnul Ardelean a fost multe zile la mine în
birou sã mã convingã ºi sã convingem mulþi consilieri de acest proiect, Familia Românã. Unii consilieri au fost deschiºi, cu alþii am avut aceste discuþii
lãmuritoare. Dar nimic nu este prea mult când aceste
lucruri le facem pentru românii de peste hotare.
Sigur cã multe din cele expuse de Teodor
Ardelean ar trebui sã le facã instituþii ale statului, eu
cred cã, astãzi, Familia Românã, pe anumite paliere
face mai mult decât Ministerul Culturii, decât face
Ministerul de Externe. Or aceste lucruri sunt extrem
de importante. Domnul Ardelean este o voce în Consiliul Judeþean ºi va avea în continuare sprijin din
partea noastrã, dar cred cã trebuie sã sensibilizãm Guvernul României, ministerele de resort, pentru cã
aceastã muncã trebuie sã fie sprijinitã ºi din fonduri
guvernamentale. Este nevoie de Familia Românã, a
spus Mircea Man, într-un discurs liniºtit.

De la Consiliul Judeþean, Ardelean a ajuns la
primarul de Baia Mare, Cãtãlin Cherecheº, pe care
l-a prezentat ca fiind cel mai tânãr primar de municipiu reºedinþã de judeþ, dar ºi ca un om cu deschidere intelectualã deosebitã spre ceea ce trebuie
fãcut într-o perspectivã în care lumea se transformã.
Mai mult, Ardelean a pledat, metaforic vorbind,
pentru o pace culturalã, socialã, dar cu o trimitere
clarã spre cele douã instituþii importante ale judeþului:
Consiliul Judeþean ºi Consiliul Local Baia Mare.
„Sunt onorat sã fiu aici, sunt un reprezentant
al unei comunitãþi iubitoare de culturã. Este foarte
bine cã þineþi aprinsã o flacãrã ºi se duce mai departe
ceea ce alþii au creat. Familia Românã este filonul de
solidaritate al românilor de pretutindeni, este o flacãrã a rezistenþei românilor ºi este, de ce nu, un bastion al spiritualitãþii româneºti.
Fiind ºi preºedintele Consiliului Judeþean
aici, ºi pentru cã aþi vorbit de o transformare a
României în viitor, mi-aº dori sã stãm la aceeaºi
masã ºi sã discutãm despre culturã la nivelul Maramureºului ºi la nivelul Bãii Mari ºi a zonei metropolitane, sã discutãm împreunã. Sunt convins cã ºi
domnul preºedinte ºi noi cei din Primãrie, Consiliul
Local, avem aceastã deschidere sã susþinem ºi biblioteci împreunã, sã susþinem ºi astfel de reviste, sã
susþinem tot ceea ce înseamnã culturã ºi religie ºi
alte domenii importante care, indiferent de modul în
care vom fi aºezaþi din punct de vedere administrativ, ne vor þine uniþi ºi vor menþine aceastã fibrã a
Maramureºului. Veþi avea un sprijin în mine ºi Consiliul Local ºi aºtept sã aparã ºi Consiliul Judeþean ca
ºi susþinãtor al unor astfel de domenii.”

(Gazeta de Maramureº,
19-25 noiembrie, p. 10-11)

Despre zilele Reuniunii în imagini
Poetul ºi publicistul Nicolae Bãciuþ, care a
participat la Reuniunea Familiei Române, ºi-a
dezvãluit cu aceastã ocazie o laturã mai puþin
cunoscutã a preocupãrilor sale. Cu fineþe ºi simþ al
detaliului ºi clipei a imortalizat momentele semnificative ale acestor trei zile. Instantaneele fotografice realizate la Casa Olarului, la care s-au adãugat imagini din colecþia Daniel Leº, au ilustrat,
spre plãcuta noastrã surprizã, primul numãr din
anul 2012 al revistei Vatra veche, din Târgu
Mureº, al cãrei redactor-ºef este.
Am parcurs cu interes întreg cuprinsul revistei – bogat, echilibrat ºi divers. Numeroasele
recenzii, eseurile, proza scurtã, poezia, interviurile, la care se adaugã cronicile de artã plasticã,
teatrale etc. selectate cu discernãmânt, alcãtuiesc
un tablou echilibrat, ancorat în actualitatea culturalã româneascã. Articolul Când lutul devine
artã, semnat de Nicolae Bãciuþ, ne-a fãcut sã re-

trãim atmosfera deosebitã a vizitei fãcute la atelierului artistului ceramist Daniel Leº.
În ansamblul sãu, lectura acestui numãr 1/2012
al revistei Vatra veche dã un sentiment plãcut de
lucru de calitate, bine cumpãnit pe criterii de
valoare, fãrã ostentaþia sau abia disimulatele tente
elitiste ce îndepãrteazã uneori publicaþiile noastre
culturale de publicul larg, cãruia îi este atât de necesarã o ofertã culturalã adecvatã.

Revista pare a fi înconjuratã de o atmosferã
propice dialogului, aºa cum reiese din corespondenþele colaboratorilor din þarã ºi din strãinãtate,
reproduse pe larg în paginile ei.
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Reuniunea Familiei Române,
sãrbãtoarea românilor de pretutindeni
Olarului din Baia Sprie, Biserica de lemn din
ªurdeºti ºi Mãnãstirea Rohia. O delegaþie din
partea revistei, condusã de Ion Botoº, preºedintele Uniunii Regionale a Românilor din
Transcarpatia „Dacia”, a plecat în judeþul Bihor,
la Popeºti, unde liceul la care a predat fondatorul Familiei Române, prof. dr. Constantin
Mãlinaº, va primi numele acestuia. Apoi, delegaþia s-a deplasat la Ciutelec, unde locuieºte
mama lui Constantin Mãlinaº, acum în vârstã de
91 de ani, pe casa cãreia a fost aºezatã o jerbã de
flori ºi urmeazã a fi montatã o
plãcuþã informativã. Interpreþii
Casandra Maria Hauºi ºi
Cosmin Lauran i-au încântat pe
oamenii de culturã cu muzicã
tradiþionalã, folk, romanþe ºi colinde, Corul bãrbãtesc din Finteuºu Mare (dirijor, prof. Andrei
Dragoº) le-a oferit cântece patriotice, actorul
Claudiu Pintican a recitat versuri de Mihai
Eminescu, iar Sorin Tãnase le-a descreþit frunþile cu bancurile sale ardeleneºti.
(Graiul Maramureºului, 24 Noiembrie 2011)

17-19 noiembrie 2011 - Baia Mare
Dr. Gabriel VASILIU
Cel care va citi acest titlu, îºi va pune justificativ întrebarea: acesta este titlu de articol?;
nu-i exclus cã ºi autorul acestor însemnãri ar fi
fãcut la fel. Îl rog pe cititor sã se aplece, cel puþin,
peste primele rânduri din prezentul ºi succintul
material. Eram obligat sã aleg dintr-o varietate de
titluri, pe care mi le-am propus ºi, sã fiu sincer,
nici unul nu mi se pãrea destul de convingãtor.
Articolul se putea intitula: Trei zile de vis în Maramureº, Zile de reflecþie ºi gândire româneascã
în capitala Maramureºului, O reuniune de neuitat, Pasiune ºi profesionalism la biblioteca
„Petre Dulfu” ºi lista poate continua. Cititorul, de
va fi sã fie, îl rog sã-l aleagã pe cel care-l considerã
cel mai aplecat asupra momentului. Meritul este ºi
mai mare pentru cã organizatorii au trecut prin
momente dificile din cauza unei neînþelegeri cu
gazdele de la Oradea. Întâlnirea a fost gânditã ca
un omagiu adus întemeietorului revistei Familia
Românã, nimeni altul decât profesorul Constantin
Mãlinaº. Deºi reuniunea nu a avut loc în capitala
Bihorului, momentul omagial s-a desfãºurat în
localitatea natalã a profesorului Mãlinaº, mai pre-

cis la Popeºti ºi Ciutelec (jud. Bihor), auditoriului
din Baia Mare fiindu-i prezentatã desfãºurarea
procesiunii de cãtre Tiberiu Moraru, preºedintele
Fundaþiei „Morãriþa”. În satul natal, al celui care a
fost omul de culturã Constantin Mãlinaº, a participat ºi a luat cuvântul mama celui omagiat, în
vârstã de 91 de ani.
Prima zi – 17 noiembrie – s-a desfãºurat sub
amprenta protocolului standard al reuniunilor, cuvântãri care aveau ca principal scop explicarea
întâlnirii de excepþie ca cea pe care o prezentãm.
Alãturi de „Cuvântul de întâmpinare” rostit de dr.
Teodor Ardelean – redactorul ºef al revistei Familia Românã ºi director al Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu” au mai luat cuvântul ºi alte personalitãþi ale locului ºi invitaþi sosiþi la reuniune.
Prima zi, într-un anumit fel, cea mai grea ºi
plinã de surprize pentru organizatori (!) ºi acest
lucru îl afirmã o persoanã care în virtutea faptului
cã la instituþiile unde a activat vreo câþiva zeci de
ani: Academia Românã ºi Universitatea din Cluj
se organizau frecvent: mese rotunde, întâlniri, reuniuni, simpozioane, congrese pe diverse subiecte.
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Baia Mare a gãzduit, timp de trei zile, prima
conferinþã a revistei Familia Românã de când
aceastã publicaþie, cu cea mai mare rãspândire în
rândul comunitãþilor de români din afara þãrii,
apare aici.
Evenimentul a avut loc la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”, unde directorul acesteia ºi
redactorul ºef al Familiei Române, dr. Teodor
Ardelean, a fost gazdã primitoare. Conferinþa a
fost un prilej de mai bunã cunoaºtere reciprocã a
celor care îºi unesc eforturile în elaborarea revistei, de discutare a temelor
abordate de numerele apãrute
pânã acum, de propunere a unor
noi teme pentru numerele viitoare, informare asupra problemelor cu care se confruntã anumite comunitãþi
de români din afara graniþelor þãrii. Cu aceastã
ocazie a fost lansat ºi cel mai recent numãr al
revistei, dedicat românilor din Harghita ºi Covasna. A fost, de asemenea, un prilej de reculegere pentru invitaþi, aceºtia participând la o
dimineaþã de rugãciune la Biserica Greco-Catolicã „Sfântul Anton de Padova” ºi la Catedrala
Ortodoxã „Sfânta Treime”, apoi vizitând Casa
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În cazul nostru, în centrul atenþiei, fiind limba
românã, s-a încheiat cu un splendid recital de
muzicã tradiþionalã din Maramureº susþinut de
Maria Casandra Hauºi ºi Cosmin Lauran. Ascultând muzica celor doi soliºti ºi privind feþele celor
prezenþi, simþeai bucuria momentului ºi nici nu-þi
mai aduceai aminte de drumul strãbãtut de la Cluj
pânã la Baia Mare, via Oradea. Cea de-a doua zi,
18 noiembrie, poate fi consideratã o zi de excepþie,
pentru toþi cei care au parcurs traseul bine gândit.
Am ascultat istoricul a douã biserici: cea grecocatolicã „Sfântul Anton de Padova” (pãrinte
Simion Mesaroº) ºi Catedrala Ortodoxã „Sfânta
Treime” (pãrinte Nifon Motogna). Amândouã
sunt, în felul lor, douã bijuterii arhitectonice. Catedrala ortodoxã, sunt convins, va intra, la finalizare, în istoria oraºului, zonei ºi chiar a þãrii. Era
momentul, dupã atâta reculegere, de un respiro ºi
acesta a fost ales la „Casa Olarului” unde maestrul
Daniel Leº ne-a fãcut o demonstraþie a ceea ce

înseamnã artã ºi trudã la unul din cele mai vechi
meºteºuguri de pe pãmânt – olãritul. Întâmpinaþi
cu o ospitalitate specific ardeleneascã: þuicã, cârnaþi, slãninã ºi pâine (mai precis pitã), musafirii au
asistat la executarea unei ulcele de lut, totul fiind
însoþit de explicaþiile accesibile ale maestrului. Nu
trebuie sã mire pe nimeni succesul de care se bucurã. O scurtã vizitã la Biserica de lemn din
ªurdeºti (preot Marius Tomoº) a venit sã ne facã
introducerea la drumul spre Mãnãstirea ROHIA,
loc de pelerinaj pentru toþi cei care i-au citit pe
Ioan Alexandru ºi N. Steinhardt ºi vor sã aibã un
dialog cu ei înºiºi. Stareþul Mãnãstrii, dr. Macarie
Motogna ne-a încântat cu discursul sãu, iar
„prânzul cãlugãresc” ne-a obligat sã reflectãm la
ceea ce limba românã numeºte ospeþie. Sã dãm
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cuvântul cronicarului: „Ne-am bucurat de cea mai
caldã ospãtãturã”.
Întorºi la „sediul central” – Biblioteca Judeþeanã, în a douã parte a zilei am ascultat intervenþiile invitaþilor, toate având un punct comun:
importanþa momentului cuplat cu varietatea subiectelor abordate în cele patru numere ale revistei
apãrute în acest an care au avut ca temã: lectorate
româneºti în lume, ASTRA la 150 de ani de înfiinþare, românii din Covasna ºi Harghita, nu s-au
uitat nici numerele anterioare. Sub deviza „parteneriate româno-române ºi solidaritatea cu românii
de pretutindeni” au luat cuvântul: Nicolae Bãciuþ
(Tg. Mureº), Ion Onuc Nemeº (Sibiu), Emil Dreptate
(Bistriþa), Ioan Seni (Nãsãud), Dorin Suciu (Tg.
Mureº), Mihai Nae (Viena), Ioan Botoº (Ucraina),
Eugenia Guzun (Bucureºti) ºi mulþi alþii.
Au urmat trei momente de adevãratã bunã
dispoziþie: un recital de poezie susþinut de actorul
Claudiu Pintican, o suitã de cântece înãlþãtoare
interpretate de vestitul cor bãrbãtesc din Finteuºu
Mare (dirijor prof. Andrei Dragoº) ºi pentru ca
cina sã fie mai gustoasã, câteva zeci de minute
bune de umor cu Sorin Tãnase. Ca vântul a trecut
timpul: a sosit ºi a treia zi - sâmbãta 19 noiembrie.
În aceastã ultimã zi, ca de fapt ºi în celelalte, l-am
avut ca moderator pe amfitrionul reuniunii, nimeni altul decât Teodor Ardelean, care a gândit
acest moment în forma unei „mese rotunde”, discuþiile desfãºurându-se liber, un dialog interactiv.
Nu a fost uitatã „perioada orãdeanã” a revistei cu
reuºitele ei ºi mai nou „perioadã bãimãreanã” cu
temele ºi obiectivele propuse. Problema a fost
completatã cu prezentãrile doamnei Ioana Dragotã
ºi lector univ. dr. Mircea Farcaº care a abordat un
subiect devenit permanent de câþiva zeci de ani ºi
totuºi neepuizat „locul ºi rolul aromânilor”. Semnatarul acestui material, aºa cum era anunþat în
program, a completat rubrica din numerele 2 ºi 3
(2011) „lectoratele româneºti în lume”. Este vorba
de acele „oaze” de istorie ºi limba românã de pe
lângã Universitãþile din zeci de oraºe care de multe ori, au fost adevãrate ambasade ale României.
Fãrã intenþia de a ridica osanale, de a lãuda
gratuit, nu cred cã vreun invitat, participant ar
avea ceva de reproºat acestei Reuniuni. Meritul
este, în primul rând, al celui care a gândit-o ºi s-a
„luptat” cu succes pentru realizarea ei; redactorul-ºef al revistei – prof. dr. Teodor Ardelean ºi
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” alãturi de colectivul pe care-l conduce. Autorul acestor rânduri nu are dreptul sã le omitã pe Doamnele
Daniela Pop ºi Meda Gogota.
Constatând cã amfitrionul reuniunii are pasiunea citatelor ºi proverbelor latineºti, închei ºi
eu cu locuþiunea: „Acta, non verba” sau „Res, non
verba” (care cred cã se potriveºte). Pentru a nu se
rãstãlmãci greºit menþionez ºi traducerea consideratã cea mai corectã „Faptele sunt mai convingãtoare decât vorbele”.
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Memorabile întâmplãri ale anului 2011
posesc mesageri culturali de pe toate meridianele lumii. La rândul nostru, încercãm sã fim
alãturi de ei la evenimentele pe care le organizeazã, fie relatând despre acestea în paginile
revistei, fie participând direct, atunci când avem
ocazia. Ne-am bucurat cu sinceritate de fiecare
din realizãrile lor.

Cãrþi româneºti scrise în Canada, SUA, Germania
lansate la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare
30 mai 2011 – Scriitoarea Mia Pãdurean
(Canada) a lansat a doua parte a biografiei Un
actor pentru eternitate: Gheorghe Dinicã, intitulatã Nestemate, apãrutã la Editura Napoca
Star. Detalii despre bucuria revederii ºi despre
eveniment au fost publicate, la vremea cuvenitã,
în revista noastrã. Doamna Mia Pãdurean a susþinut de-a lungul timpului Familia Românã, cultural ºi financiar, fapt pentru care îi mulþumim
încã o datã.
21 iunie 2011 – Dublã lansare de carte:
Cãlin-Andrei Mihãilescu (Canada), profesor
de literaturã comparatã ºi filosofie la University
of Western Ontario, ºi-a lansat volumul de eseuri Happy New Fear! iar Dumitru Radu
Popa (SUA), director al Bibliotecii de Drept de
la Universitatea New York, cartea pentru copii
Închide ochii! Povestea seminþei, ambele apãrute la Editura Curtea Veche. Cãrþile au beneficiat ºi de lansãri în Bucureºti, Braºov, Cluj,
Timiºoara.
22 iunie 2011 – Voce singularã a diasporei
româneºti, Corneliu Florea (Canada) ºi-a
lansat cãrþile Risipirea – cronicã bucovineanã,
Peregrinãri, Jurnalul unui medic II, apãrute la
Editura Aletheia, cãrþi ce îi întregesc opera cu
caracter memorialistic, eveniment prezentat
deja publicului nostru cititor. Faptul cã scriitorul

ºi-a petrecut o parte a vieþii pe meleagurile
maramureºene, pe care le ºi evocã în scrierile
sale, amplificã interesul cu care este receptat.
26 august 2011 – Legatã biografic ºi
afectiv de Maramureº, cãruia i-a dedicat o bunã
parte din activitatea sa, Teresia Bolchiº Tãtaru
(Germania) este o prezenþã activã în peisajul
publicistic maramureºean. De data aceasta, a
lansat volumul La vânãtoare de oameni, Editura
Galaxia Gutenberg, în care este reconstituit, din
frânturi de prozã scurtã cu caracter autobiografic, tabloul unei epoci revolute. Prin referirea
la întâmplãri ºi personaje care fac parte din
istoria localã, scriitoarea a atras în cel mai înalt
grad interesul publicului bãimãrean.
16 septembrie 2011 – Prezentã din nou în
mijlocul nostru, poeta Flavia Cosma (Canada)
a realizat o triplã lansare de carte: douã volume
de poezie, Pe cãi de nimeni ºtiute ºi Cartierul
Latin, ºi romanul Focul ce ne arde, apãrute la
Editura Ars Longa.
30 noiembrie 2011 – Demonstrând cã cine
a cunoscut Maramureºul rãmâne pentru totdeauna legat de aceste locuri, scriitorul nonagenar
Petru Ulian (Germania) ºi-a lansat la Baia Mare
douã lucrãri care întregesc bibliografia maramureºeanã: albumul foto Satul maramureºean
ºi jurnalul Cãlãtorie în Þara Maramureºului.
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F

amilia Românã ne-a deschis noi ferestre spre lume. Prin intermediul ei,
ne-am lãrgit orizontul cunoaºterii fenomenului românesc. Ea ne aduce ecouri ºi mesaje de pretutindeni. Prezenþa la Baia Mare a
oaspeþilor din afara graniþelor þãrii a intrat într-o
binefãcãtoare obiºnuinþã. Nu mai e de mirare
când la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” po-
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Toate aceste lansãri s-au desfãºurat pe matcã ºi conservarea identitãþii în procesul
coordonate definitorii ale literaturii diasporei integrãrii în noile patrii ºi culturi.
româneºti – avatarurile memoriei, revenirea la
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Petru Ulian dupã 25 de ani de emigraþie
Antoaneta TURDA
Miercuri, 30 noiembrie 2011, am avut bucuria de a asista la o dublã lansare de carte la
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” aparþinând unui singur autor: medicul-scriitor Petru Ulian
care a revenit pe aceste plaiuri cu douã apariþii editoriale publicate la editura bãimãreana Eurotip
condusã cu vrednicie de cãtre dl Pamfil Godja. Este vorba despre Cãlãtorie în Þara
Maramureºului ºi Satul maramureºan : Respice – Adspice – Prospice. Deºi nu-l ºtiam decât
graþie cãrþilor sale, aceastã lansare a avut o rezonanþã aparte în inima mea, impresionându-mã
gestul sãu de a strãbate, la cei 92 de ani împliniþi, distanþa Germania-România pentru a fi la Baia
Mare, tocmai în ajunul Zilei Naþionale. Sã fie doar o întâmplare sau forþa atotputernicã a
destinului faptul cã unul dintre miile de
români revin, chiar ºi temporar, la matcã în
aceastã perioadã a anului? E o întrebare la
care m-am gândit mult timp dupã acea zi în
care bucovineanul nãscut în 22 martie 1919
în comuna Avereºti, jud. Vaslui, ne-a demonstrat tuturor celor prezenþi cã, deºi trãim
în pragmaticul secol XXI, totuºi mai suntem
în stare sã fim sentimentali, oriunde trãim. A
fi sentimental în aceste vremuri mi se pare,
fãrã exagerare, un dar de la Dumnezeu
pentru cã din aceastã calitate se naºte o alta:
iubirea, care în cazul lui Petru Ulian se manifestã atât de profund prin legãturile ce le
Acordând autografe
pãstreazã nu doar cu þara ci ºi cu acest colþ al
României unde a fost medic (a trãit la Viºeul
de Sus de la 1 noiembrie 1969 pânã în 1987 când s-a stabilit în Germania ºi de unde revine, dupã
1990, an de an pentru câteva luni). Concretizatã în câteva cãrþi despre Maramureº precum ºi în
organizarea ºi sponsorizarea complexului cultural de la Popasul ªetref-Dealul ªtefãniþei (situat la
graniþa dintre judeþul Maramureº ºi Bistriþa), unic în Europa, iubirea pe care românul naturalizat
în Germania ne-o demonstreazã nu e declaratã niciodatã în cuvinte care ar putea sã stoarcã lacrimi
ci cu acea bãrbãþie demnã ºi sincerã care o are la îndemânã doar omul dintr-o bucatã care vede
realitatea aºa cum e, nu cum ar dori sã parã. Perceperea lumii este, în cazul lui Petru Ulian, una
fireascã, care merge direct în miezul lucrurilor ºi ceea ce observã este acel amalgam de bine ºi rãu
atât de specific omului. Sesizând ambele aspecte, autorul de mare fineþe relevã în scris latura
luminoasã a tot ce îl înconjoarã (în cãrþi este surprinsã frumuseþea locurilor, atât prin slova scrisã
cât ºi prin fotografiile proprii) dar, în pledoariile verbale uºor triste pe care le-a fãcut la aceastã
lansare de carte, a accentuat partea sumbrã a realitãþii ºi a fãcut apel la pãstrarea intactã a
identitãþii satului maramureºan ºi a tradiþiilor neamului. Lupta sa curajoasã pentru a pãstra
specificul naþional trãdeazã infinita sa dragoste faþã de acest Maramureº care surprinde mereu, fie
printr-o casã veche din Sãcel, fie prin amintirea meºterului olar Cocean, a mãºtilor ºi ºtergarelor
dar ºi prin instantaneele fotografice prezentând oraºul Baia Mare.
Scrise la anii senectuþii, cele douã cãrþi, care pot conduce orice strãin prin labirintul acestui
nord de þarã, urcã la cincisprezece numãrul apariþiilor editoriale ale scriitorului, care a avut o
carierã la fel de bogatã ºi în medicinã unde, dupã terminarea Facultãþii din Iaºi ºi-a dat Doctoratul
(1944) urmând, de-a lungul timpului, câteva cursuri de scurtã duratã în diverse ramuri ale
profesiei, ceea ce dovedeºte cã ºi-a iubit meseria ºi oamenii pe care i-a tratat, la fel de mult ca ºi
þara în care revine, fizic, din când în când, sufletul sãu fiind mereu aici, printre românii între care
s-a nãscut ºi a trãit.
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Un nume în galeria marilor prieteni ai românilor:
istoricul american Larry Watts

Considerabile
documente ºi idei.
Larry L. Watts:
Fereºte-mã, Doamne,
de prieteni
- fragment Corneliu FLOREA, Canada
În 1985 am primit în Canada, de la editorul Ion Dumitru din München, douã volume
cartonate În serviciul Mareºalului de Larry L. Watts, recomandate printr-o prezentare
superlativã ce mi-a stârnit interesul. Pe mãsura lecturii interesul s-a transformat într-o impresie
puternicã, de neuitat, aflând despre România ºi Mareºalul Antonescu evenimente istorice
documentate cum nu am auzit sau citit în România sau în strãinãtate. Cu aceastã ocazie, am aflat
despre autor cã a fost trimis cu o bursã Fulbright în Romania sã cerceteze problema Ion
Antonescu ºi România în vremea celui de al II-lea Rãzboi Mondial. ªi a fãcut-o cum nu a mai
fãcut-o nimeni pânã la el; ca un om de mare caracter ºi cercetãtor de elitã. Îl recomand.
În 2011, Larry L. Watts a surprins, uimit ºi zdruncinat puternic cititorii români cu un
volum istoric supra-documentat intitulat Fereºte-mã, Doamne, de prieteni, apãrut la editura
bucureºteanã RAO, rodul muncii de cercetare pe parcursul unui deceniu. Autorul îºi începe
prefaþa cu Cercetãrile pot conduce uneori mult mai departe decât se anticipa. Acest adevãr a
fost de multe ori demonstrat pânã acum, dar lectura acestui volum ne demonstreazã cât de
riguros ºi exigent autorul a împins cercetarea ºi mai ales cât de profund, plecând de la ideea
rãzboaielor subversive ale vecinilor noºtri care, în permanenþã, au urmãrit sfâºierea acestui
vechi spaþiu latin.
Volumul cuprinde douãzeci ºi opt capitole, aºezate în nouã pãrþi distincte, în care gãseºti
date, evenimente, personalitãþi, scrieri ºi autori, surse bibliografice noi ºi multe, încât fãrã
niciun fel de rea intenþie, din contrã, cu sincerã pãrere de rãu, remarc cã acest volum de peste
ºapte sute de pagini depãºeºte, din ºi în toate punctele de vedere, tot ce au scris scriitorii,
politologii ºi istoricii români laolaltã dupã 1990. Din nou un cercetãtor strãin ne dã o lecþie de
tenacitate ºtiinþificã, curaj civic ºi ne prezintã adevãrul istoric. Felicitãri autorului. Citiþi!
Pentru mine, pentru scrierea mea, Cine tulburã liniºtea Transilvaniei, ce este o replicã, o
contracarare documentatã a segregaþiei, iredentismului ºi revizionismului unguresc faþã de
România, scrierea lui Larry L. Watts îmi este, ne este tuturor românilor interesaþi, de mare
ajutor prin vasta bazã de documente istorice, prin competenta ºi pertinenta lor interpretare
oferitã, pentru cunoaºtere, învãþãturã ºi rãspândire. Referitor la Transilvania, autorul ne prezintã trei subcapitole, intitulate pe rând: Prima campanie transilvãneanã 1918-1919, A doua
campanie transilvãneanã 1938-1940 ºi A treia campanie transilvãneanã 1944-1946, campanii
în care ungurii revizioniºti au avut ca aliat principal Rusia lui Lenin ºi Stalin. Autorul nu se
opreºte la ele ci, din nou, tot atât de documentat, ne prezintã continuitatea revizionismului
unguresc, prin orice mijloace, în problema Transilvaniei pânã în zilele de astãzi. Citiþi, meditaþi,
consideraþi!
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vietic cu România, apãrutã la Editura RAO, a
atras la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” un
public impresionant. În concertul dodecafonic
al lucrãrilor dedicate istoriei României de
autorii strãini, cartea lui Larry Watts, extrem de
documentatã ºi incitantã, bazatã pe un material
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18 octombrie 2011 – Lansarea cãrþii istoricului american Larry Watts, având un titlu
extrem de sugestiv: Fereºte-mã, Doamne, de
prieteni – Rãzboiul clandestin al blocului so-
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arhivistic bogat ºi puþin cunoscut, pe parcursul a
peste 700 de pagini, scoate la luminã adevãruri
tulburãtoare legate de intenþiile ºi acþiunile vecinilor, ostile þãrii noastre. Cartea oferã o lecturã
pasionantã ºi este o lecturã obligatorie pentru
cei care vor sã cunoascã istoria României.

FAMILIA ROMÂNÃ

FILE DIN CRONICA FAMILIEI ROMÂNE

Tipãrind la Baia Mare carte pentru
românii din afara graniþelor
Pe linia bunei colaborãri cu Uniunea Regionalã a Românilor din Transcarpatia „Dacia”
se înscrie ºi editarea la Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu” Baia Mare a lucrãrii România
Micã vãzutã de acasã, scrisã de Ion M. Botoº,
preºedintele Uniunii. Lansatã la 30 aprilie 2011,
în Ucraina, cu prilejul celui de-al X-lea Simpozion Internaþional organizat de cãtre URRdT,
ce a marcat împlinirea a zece ani de activitate,
eveniment cãruia i-am acordat întreaga noastrã
atenþie, lucrarea reprezintã un act necesar de

Larry Watts acordând autografe în Biblioteca
Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare

recuperare a istoriei comunitãþii româneºti din
dreapta Tisei, reunind studii ºi articole scrise
de-a lungul timpului pe aceastã temã ºi se constituie într-o veritabilã pledoarie identitarã
pentru generaþiile viitoare.

Oaspeþi în redacþia revistei Familia Românã
În vara anului 2011, am primit vizita lui
Victor Þîbrigan, preºedintele Asociaþiei „Memoria” ºi directorul muzeului cu acelaºi nume
din Vãrvãreuca (raionul Floreºti, Republica
Moldova), înfiinþat de acesta prin eforturi proprii, pentru cinstirea ostaºilor români, cãzuþi
pentru eliberarea Basarabiei în al Doilea Rãzboi
Mondial. În cimitirul satului Vãrvãreuca îºi
dorm somnul de veci 35 de militari români din
diviziile 8, 13, 14 infanterie, din cei 360 cãzuþi
în 13-14 iulie 1941, în zona localitãþilor Floreºti,
Vãrvãreni, Movila Turcului, Ghândeºti care au
murit pentru eliberarea Basarabiei. Muzeul
„Memoria”, singurul de acest fel din þarã, este
întreþinut cu mari sacrificii de fondatorul sãu,
lipsit de sprijinul autoritãþilor ºi este gãzduit în
casa proprie (str. Mihai Eminescu, nr. 56). Are
trei compartimente: istoric, ostaºii români cãzuþi în Primul ºi al Doilea Rãzboi Mondial ºi
etnografic. În curtea casei strãjuieºte o troiþã
maramureºeanã, având pe postamentul ei numele eroilor cãzuþi. Victor Þîbrigan a realizat,
împreunã cu fratele sãu un monument ºi are sub
patronajul sãu „Fântâna Memoriei” situatã la 6
km de localitate ºi sãpatã de ostaºii români în
acele vremuri de luptã. În fiecare an el îi comemoreazã pe eroi.
Tot în aceastã varã, l-am cunoscut personal pe Leonard Velcescu, specialist în istoria
artei ºi arheologie, care ne-a vizitat biblioteca ºi

ne-a dãruit câteva exemplare din fascinanta sa
lucrare Dacii în sculptura romanã. Studiu de
iconografie anticã, despre a cãrei apariþie citisem cu mare interes în presa din România. Originar din Piteºti, stabilit în Franþa din anul 1984,
cu studii superioare fãcute la Sorbona ºi Ecole
Pratique des Hautes Etudes – Paris, unde ºi-a
susþinut teza de doctorat cu titlul de mai sus, rod
al studiilor ºi cercetãrilor desfãºurate timp de
peste 15 ani, Leonard Velcescu, deºi a reuºit sã
identifice peste o sutã de reprezentãri ale dacilor, triplând aproape numãrul celor cunoscute,

Victor Þîbrigan
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nu considerã capitolul încheiat, misterul dacilor
ªi pentru cã a venit vorba despre o bibliadâncindu-se pas cu pas. Aºteptãm cu maxim otecã la a cãrei înfiinþare am contribuit, este
interes continuarea cercetãrilor sale.
locul sã semnalãm punerea bazelor Bibliotecii
Ne-a vizitat, de asemenea, Cãtãlin Cos- Mãnãstirii „Sfântul Ioan Botezãtorul” din Scãtache, românul care a fãcut o mobilizare exem- riºoara Nouã – stareþ exarh arhimandrit Timotei
plarã pentru înfiinþarea primei biblioteci publice Bel – în iunie 2011, printr-o donaþie de circa
româneºti din Canada, printre ai cãrei membri 4.500 cãrþi.

Cãtãlin Costache vizitând American Corner-ul din
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare
ºi gazda sa Adina Dorolþan

Înfiinþatã în 1991, din dorinþa moþilor colonizaþi în Scãriºoara Nouã în urma reformei
agrare din 1924, mãnãstirea este cel mai vestic
aºezãmânt monahal de pe teritoriul României,
fapt pe care ºi-l asumã cu demnitate ºi responsabilitate. Bastion al credinþei ortodoxe, mãnãstirea doreºte, sã devinã ºi un adevãrat focar
de culturã.

Ne-am bucurat împreunã pentru recunoaºterea
ºi premiile obþinute
Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la
înfiinþarea Muzeului Naþional al Satului „Dimitrie Gusti”, în cadrul festivitãþilor organizate
în perioada 17-22 mai 2011, numeroase personalitãþi ale vieþii politice ºi culturale au primit
plachete ºi medalii aniversare. Unul dintre cei
mai îndreptãþiþi posesori ai unei astfel de distincþii este basarabeanul Vasile ªoimaru, prieten ºi susþinãtor al Familiei Române, care a adus
o excepþionalã contribuþie documentarã la cunoaºterea comunitãþilor de români din jurul României, colecþia se de fotografii reprezentând un
adevãrat tezaur naþional. În cuvântul sãu, Vasile
ªoimaru ºi-a exprimat dorinþa de a readuce în
muzeu, pentru a-l întregi, gospodãrii basarabene
(distruse în perioada sovietizãrii României),
gest simbolic, urmând celui de a reuni românii
într-o carte, celebrul album Românii din jurul
României în imagini. Iar dacã vorbim despre

reunirea culturalã a românilor, salutãm aici ºi
faptul cã, la 1 decembrie 2011, Radio România a
inaugurat Radio Chiºinãu.
La 1 decembrie 2011, cu prilejul Zilei
Naþionale a României, preºedintele þãrii a decorat, „în semn de înaltã apreciere pentru abnegaþia ºi perseverenþa cu care au promovat
valorile naþionale ºi culturale ale României, militând pentru respectarea drepturilor comunitãþilor româneºti din afara hotarelor þãrii ºi contribuind la strângerea legãturilor dintre românii
de pretutindeni” zece români care s-au remarcat
prin merite deosebite, printre care: Ion Mihai
Botoº (Ucraina), preºedintele URRdT „Dacia”,
membru în Colegiul de redacþie al Familei Române încã de la înfiinþarea acesteia, dr. Maria
Berényi (Ungaria), director al Institutului de
Cercetãri al Românilor din Ungaria, prezentã, la
rândul sãu, în paginile revistei noastre – Ordinul
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Inaugurarea bibliotecii Mãnãstirii
din Scãriºoara Nouã
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fondatori figureazã ºi Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”. Pe parcursul câtorva ore de discuþii, am fãcut cunoºtinþã cu avatarurile înfiinþãrii unei bilioteci româneºti, cu eforturile ºi
dãruirea puse în slujba comunitãþii româneºti de
cãtre întreaga familie Costache, cu perspectivele, planurile ºi visele lor pentru viitor.
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Meritul Cultural în grad de Comandor ºi Eva
Iova ªimon (Ungaria), redactor-ºef al sãptãmânalului Foaia româneascã ºi director al editurii
de carte ºi presã „NOI” din Jula, prezentatã în
paginile revistei Familia Românã – Ordinul
Meritul Cultural în grad de Ofiþer.
Au mai fost decoraþi cu: Ordinul Naþional
Steaua României în grad de Ofiþer – Neculai
Popa (SUA), coordonator al Consiliului Româno-American din Los-Angeles, membru fondator al Institutului Fraþii Golescu pentru relaþii cu
românii din strãinãtate; Ordinul Naþional Pentru
Merit în grad de Ofiþer – Ivan Alexandrov
(Bulgaria), preºedinte de onoare al Asociaþiei
Vlahilor (Rumânilor) din Bulgaria ºi Vasile
Iordãchescu (Ucraina), epitrop al Bisericii
Ortodoxe „Sfântul Petru ºi Pavel” ºi „Sfântul
Apostol Nicolae” din Hagi-Curda; Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiþer –
Alexandru Bantoº (Republica Moldova), directorul Casei Limbii Române din Chiºinãu,
fondator (împreunã cu Nicolae Matcaº ºi Ion
Dumeniuc) al revistei de ºtiinþã ºi culturã Limba
Românã; Ordinul Meritul Cultural în grad de
Comandor – Milan Marinov Anghelov (Milan
Anghel Cosoveanu) (Bulgaria), fondatorul ziarului Timpul (Vreme), editat de Asociaþia Vlahilor (Românilor) din Bulgaria ºi preacucernicul
pãrinte Dhimitraq Veriga (Albania), preot paroh al Bisericii Aromâne „Schimbarea la Faþã”
ºi Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiþer –
Ion Berlovan (Serbia), de 40 de ani profesor la
Catedra de Limbã ºi Literaturã Românã al Liceului „Borislav Petrov Braca” din Vârºeþ, coordonator al Cenaclului Literar „Tinerele Condeie”
ºi al Ansamblului Folcloric din aceeaºi localitate.
În 15 decembrie 2011, în Aula Academiei
Române, a avut loc Adunarea generalã a membrilor, în cadrul cãreia au fost aleºi, prin vot secret, noi membri de onoare din þarã ºi strãinãtate
ºi au fost acordate Premiile Academiei pe anul
2009. Printre noii membri de onoare ai Academiei din strãinãtate, perpetuând tradiþia celui
mai înalt for ºtiinþific din România, care a avut
ca membri fondatori personalitãþi din toate teritoriile locuite de români, se numãrã cunoscutul
poet Vasile Tãrâþeanu din Ucraina, membru al
Colegiului de redacþie al Familiei Române. Împreunã cu el, au devenit membri de onoare ai
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Academiei: Andrei Eºanu (Republica Moldova)
- Secþia de ªtiinþe Istorice ºi Arheologie, Valeriu
Matei (Republica Moldova) – scriitor, Adrian
Bejan (SUA, originar din România) - Secþia de
ªtiinþe Tehnice, Tibor Braun (Ungaria, nãscut la
Lugoj, absolvent al Facultãþii de Chimie a Universitãþii „Victor Babeº” din Cluj-Napoca) Secþia de ªtiinþe Chimice, Stephen Fischer- Galaþi (SUA, originar din România) - Secþia de
ªtiinþe Istorice ºi Arheologie, Claude Nicolau
(SUA, absolvent al Facultãþii de Chimie a Universitãþii din Bucureºti, profesor universitar ºi
primul Director al Centrului de Radiobiologie al
Ministerului Sãnãtãþii din Bucuresti, 19641968) - Secþia de ªtiinþe Chimice ºi alþii.
Aºteptate cu nerãbdare ºi interes, Premiile
Academiei conferite cu ocazia acestei Adunãri
generale, au recompensat cele mai valoroase
lucrãri din toate domeniile ºtiinþei, apãrute în
anul 2009, marcând semnificaþia ºi importanþa
contribuþiei aduse de autori la dezvoltarea res-

pectivelor domenii, constituindu-se, practic, în
cel mai înalt certificat de valoare ºtiinþificã pe
care îl poate primi o operã ºi autorul ei. Cu
deosebitã satisfacþie am luat cunoºtinþã de faptul
cã printre prestigioºii laureaþi în domeniul filosofiei se numãrã ºi dr. Teodor Ardelean, redactorul-ºef al revistei Familia Românã, care a
obþinut Premiul „Ion Petrovici” pentru lucrarea
Limba românã ºi cultivarea ei în preocupãrile
ASTREI (Editura Limes, Cluj Napoca), lucrare
prezentã deja în multe din bibliotecile înfiinþate
ºi sprijinite de Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” Baia Mare ºi cunoscutã cititorilor revistei noastre prin amplele fragmente reproduse
în paginile ei.
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þene „Petre Dulfu”. Bucurându-ne de ospitalitatea desãvârºitã a gazdelor noastre, rolul de
amfitrion revenindu-i directorului Bibliotecii
Municipale, Lidia Kulikovski, secondatã de Larisa Câºlaru, director adjunct ºi Cristina Mamaiscaia, directorul filialei, am avut ocazia sã
participãm la o suitã de evenimente care ne-au
demonstrat cu prisosinþã cã seminþele cãrþii româneºti ce au fost rãsãdite aici au adus rod bogat
ºi frumos, îngrijite ºi sporite cu dragoste, competenþã ºi înaltã vocaþie de un colectiv deosebit.
Omagiu aniversar, mese rotunde, lansãri de cãrþi
ºi reviste, vernisaje, programe artistice au alcãtuit programul bogat al acestor zile. Vizitele la
Mãnãstirea Curchi ºi Mãnãstirea Noul Neamþ au
întregit armonios momentele de sãrbãtoare petrecute împreunã.
În întâmpinarea Zilei Naþionale, o nouã
vizitã a delegaþiei Familiei Române în Ucraina,
la Slatina, ne-a prilejuit momente de mare emoþie
ºi înãlþare sufleteascã, la dezvelirea busturilor:
ªtefan cel Mare ºi Sfânt ºi Mihai Eminescu.

Moment istoric în viaþa comunitãþii româneºti
din Slatina (Ucraina) – 27 noiembrie 2011
Existã în viaþa fiecãrei comunitãþi momente rare, care-i marcheazã devenirea ºi istoria. La un astfel de eveniment am participat
duminicã, 27 noiembrie 2011, în localitatea Slatina (Ucraina), localitate cu populaþie româneascã în proporþie de 60%. Maramureºenii din
dreapta Tisei au consacrat Zilei Naþionale a României festivitatea dezvelirii busturilor lui
ªtefan cel Mare ºi Sfânt ºi Mihai Eminescu.

Ziua de 27 noiembrie are, la rândul ei, o semnificaþie specialã pentru locuitorii acestor
meleaguri – la 27 noiembrie 1918 au fost aleºi
delegaþii din dreapta Tisei pentru Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia. Ei ºi-au
ridicat atunci vocile pentru unirea cu þara, pãcat
cã nu au fost înþeleºi.
Festivitãþile de la Slatina încununeazã eforturile susþinute depuse începând cu anul 2009,
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Participarea la aniversarea a zece ani de
activitate a Uniunii Regionale a Românilor din
Transcarpatia (aprilie 2011) am prezentat-o pe
larg în paginile revistei ºi încã pãstrãm amintirea vie a acelor clipe înãlþãtoare. Ceea ce nu
am avut prilejul sã scriem atunci, timpul fiind
scurt, este cã, prin amabilitatea liderului comunitãþii româneºti din regiunea Crimeea,
Vasile Untilã, membru al Senatului Uniunii
Interregionale Comunitatea Româneascã din Ucraina, am intrat în posesia unui document care
îmbogãþeºte Biblioteca Familia Românã cu
imagini din viaþa românilor din Crimeea, atât de
aproape spiritual ºi, totuºi, atât de dificil de
dificil de parcurs drumul pânã la ei: filmul
„Constelaþie de talente moldoveneºti”. Sunt prezentate în acest film realizãrile artiºtilor plastici
ºi artizanilor locali, corul, orchestra ºi formaþia
de dansuri, întâlnirile lor, felul în care se ajutã
reciproc, bucatele tradiþionale, serbãrile pe care
le au, între care Mãrþiºorul, celebrarea primãverii, cu confecþionarea de mãrþiºoare dãruite
reciproc sau legate în ramurile pomilor, anticipând rodul bogat. Totul în acest film dã
mãrturie de râvna ºi strãdania de a conserva
filonul de simþire româneascã, de dragostea cu
care fiecare detaliu al obiceiurilor din strãbuni
este înconjurat, totul într-o atmosferã de bucurie
a împãrtãºirii unei aceleiaºi naþionalitãþi, mai
presus de puþinele ºi sãracele cuvinte pe care aº
putea sã le scriu.
O altã deplasare a unei delegaþii bãimãrene s-a fãcut în Republica Moldova, cu ocazia
aniversãrii unui deceniu de activitate a Bibliotecii „Maramureº” din Chiºinãu, filialã a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, înfiinþatã în
octombrie 2001, cu sprijinul Bibliotecii Jude-
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Familia Românã, pretutindeni acasã
– trei deplasãri în care am trecut graniþe statale rãmânând în teritoriul
aceleiaºi patrii: Limba Românã
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spaþiu deschis, în centrul Slatinei, între biserica
ortodoxã ctitoritã de Victor Vlad al cãrei iconostas este pictat de Leonid Popescu, ºi complexul
„Maramureºul”, iar bustul lui Mihai Eminescu
în faþa ªcolii generale nr. 2 de gradul 1-3, cu predare în limba românã.
Localnicilor prezenþi la eveniment li s-au
alãturat reprezentanþi ai tuturor comunitãþilor
româneºti din zonã ºi maramureºenii veniþi din
România. În atmosfera sãrbãtoreascã, sub faldurile drapelelor Ucrainei ºi României, care împart între ele þinutul voievodal al Maramureºului istoric, au fost intonate imnurile de stat
de cãtre Fanfara Primãriei Slatina, cãreia i s-au
de cãtre Asociaþia Culturalã „Florile Izei” din alãturat vocile însufleþite ale celor prezenþi. Un
Baia Mare, preºedinte Gheorghe Dunca, în cola- sobor de preoþi ortodocºi ºi greco-catolici, în
borare cu Asociaþia Carpatinã de cooperare frunte cu protopopul ortodox al Slatinei pr.
româno-ucraineanã MARAMUREª-SOLOTVINO, arhim. ªtefan Bileþchi ºi protopopul ortodox de
preºedinte Anica Bococi, care au dãruit comu- Sighet pr. Vasile Aurel Pop, a oficiat slujba de
nitãþii româneºti aceste douã monumente ºi au sfinþire a monumentelor. Corul bisericesc din
fost artizanii întregii acþiuni, beneficiind de spri- localitate, condus de Ileana ªiman, a dat rãsjinul Primãriei Slatina, primar Gheorghe Uhali. punsurile în românã ºi ucraineanã. Au fost deBusturile de bronz sunt creaþia artistului puse coroane de flori. Au þinut discursuri în
plastic Leonid Popescu din Chiºinãu, originar spiritul recunoaºterii ºi respectului reciproc al
din Slatina ºi impresioneazã prin expresivitatea valorilor naþionale, al cunoaºterii tradiþiilor istolor, iar inscripþiile de pe socluri sunt mai mult rice ºi culturale: primarul Gheorghe Uhali, condecât elocvente: ªtefan cel Mare ºi Sfânt sulul general al României la Cernãuþi Tatiana
1457-1504, coborâtor din voievodul Bogdan Popa, vicepreºedintele Consiliului Raional Igor
Maramureºanul ºi Mihai Eminescu 15.01.1850- Garvar, senatorul Gheorghe Mihai Bârlea, dr.
16.06.1889 „De la Nistru pân’ la Tisa / Tot Ilie Gherheº, dr. Ion Petrovai, pr. Nicolae Dutca,
românul plânsu-mi-s-a”. Amplasarea lor a fost maestrul Leonid Popescu, prof. Mihai Opriº
aleasã cu grijã: bustul lui ªtefan cel Mare într-un directorul ºcolii ºi mulþi alþii.
Din discursurile rostite sub semnul lui Eminescu
Mihai Opriº, directorul ºcolii
pentru intrarea în Europa, unde sunt încrezãtor
Noi am fost º-om fi, cu or fãrã, dar bi- cã va intra Moldova de peste Prut, toþi avem un
neînþeles cu! Fac mari greºeli diplomaþii ro- loc atunci când ne amintim de Nichita Stãnescu:
mâni, istoricii români care afirmã cã noi nu „Limba românã este patria mea”. Vreau sã vã
ne-am aflat niciodatã în teritoriul þãrii. Dar la amintesc cã este frumos aºa sã stãm cum stãm
1600 Mihai Viteazul a avut cetate la timp de acuma, este una din dorinþele celuilalt mare
rãstriºte Cetatea Hustului. În 1918, ‘19, ‘20 am Mihai al neamului, Mihai Viteazul care a spus:
„Sã stea laolaltã toþi cei ce sunt dintr-o singurã
fost vânduþi Cehoslovaciei.
Nu uitaþi cã Eminescu, nãscut în Ipoteºtii
Botoºanilor, cu primele speranþe înmugurite în
Cernãuþii lui Aron Pumnul, cu debutul literar în
Familia lui Iosif Vulcan care i-a schimbat numele din Eminovici în Eminescu, la Oradea,
creaþia de bazã a aºternut-o pe coala de aur a
hârtiei româneºti la Bucureºti. El este unul
pentru toþi! Nu pot sã uit încercãrile unor neghiobi, cu doi-trei ani în urmã, care au cutezat
sã-l atingã în mod rãu pe Eminescu. Sã-i ierte
Dumnezeu, cã nu ºtiu ce au fãcut! În Europa
reunitã, stimaþi consãteni, stimaþi oaspeþi, în
care tinde azi Ucraina, unde se aflã deja România, care s-a angajat sã fie avocatul Ucrainei

mamã, asta este pohta care am pohtit-o eu”. Nu
pot, fiind maramureºean român din dreapta Tisei, sã nu grãiesc ºi în limba noastrã de pe loc,
spunând urmãtoarele: Nu-i bai cã ºi el, ca atâþi
alþii pânã la el ºi dupã el, a greºit faþã de noi,
românii maramureºeni din dreapta Tisei, scriind
„De la Nistru pân’ la Tisa”, noi azi l-am adus între
noi, adicã dincolo de Tisa. Noi îl recunoaºtem, ca
toþi cei prezenþi, ca marele Luceafãr al literaturii
noastre ºi, zic eu, al literaturii universale.

Gheorghe Mihai Bârlea, senator
Mihai Eminescu era mândru de apartenenþa lui la neamul românesc. Mihai Eminescu a
trãit profund experienþa istoricã a neamului românesc ºi s-a identificat cu aceastã istorie. El nu
este doar un poet. A-l reduce pe Eminescu doar
la statura de poet înseamnã a-i schematiza opera,
pentru cã el a fost în egalã mãsurã filosof, chiar
dacã nu cu zidurile ridicate în sensul foarte
riguros al cuvântului, dar el este primul care îl
traduce în limba românã pe Kant ºi pe alþi filosofi germani, este în acelaºi timp un mare
jurnalist. În calitatea lui de jurnalist la ziarul
Timpul, a dat proba vocaþiei lui de om de atitudine, om capabil sã înþeleagã rosturile vremii,
sã se batã pentru viitorul neamului lui cu arma
pe care o avea cel mai la îndemânã: cuvântul. Un
cuvânt pe care i l-a hãrãzit Dumnezeu. Dum-

neavoastrã aþi ales aici un citat „De la Nistru
pân’ la Tisa/ Tot românu’ plânsu-mi-s-a” ºi domnul director al ºcolii a fãcut o remarcã, un reproº,
evident, cu indulgenþã. Citatul e mai degrabã un
convenþionalism, sã-i zicem, poetic pentru cã el,
Mihai Eminescu ºtia foarte multe despre Maramureº, ºtia multe despre geografia Maramureºului istoric, a vechiului comitat, de altfel avea
proiectate, sunt notiþe în acest sens în manuscrisele lui, câteva vizite în Maramureº. Era
conºtient de bogãþia tradiþiilor, de frumuseþea,
de istoria locului. Noi ne-am întors acum de la
sfinþirea bustului lui ªtefan cel Mare, a Voievodului ªtefan cel Mare, noi am venit aici, la
Voievodul limbii române. Iatã astãzi noi am pus
temelii ºi am adus în orizontul orãºelului Slatina, a
românilor din dreapta Tisei, douã personalitãþi exponenþiale pentru noi: Voievodul ªtefan cel Mare ºi
Voievodul limbii române Mihai Eminescu.
Dr. Ion Petrovai, poet
Prea cucernici pãrinþi, distinsã asistenþã
de prieteni întru bine, adevãr ºi frumos. Despre
Eminescu ar trebui ani sã vorbim, dar voi spune
doar câteva idei. Spunea domnul senator cã în
manuscrise sunt proiecte pentru a veni în Maramureº. A cules folclor maramureºean, dupã
studiile noastre, la Viena, ºi l-a valorificat, dar
aº vrea sã subliniez faptul cã el ar trebui sã fie
aici, unde acum se scrie istorie, un început. Începutul ar trebui sã fie aºa, în omonimie valoricã, ºi ºcoala aceasta sã-i poarte numele, dupã
cum ªevcenko este, în stânga Tisei, o emblemã.
Cele douã valori naþionale Eminescu ºi ªevcenko trebuie sã fie douã punþi între bine, adevãr
ºi frumos care sã lege naþiunile în spirit european ºi al culturii. Aceste lucruri sunt esenþiale
pentru vremurile de astãzi ºi pentru cele ce va sã
vinã. Aº vrea sã subliniez un singur lucru
complementar colegului Opriº: eu într-o tezã de
doctorat am lansat ideea ºi universitarii din comisie au acceptat-o, avem comitatul Maramureº, în cinci sute de ani aici a coexistat românul,
ucraineanul, maghiarul ºi alte neamuri, aici existã
patria multiculturalismului de care se face astãzi
vorbire în plan european, aceste lucruri ar trebui sã
ne ducã mai departe ºi sã facem fapte concrete.

***
În încheierea festivitãþilor, am ascultat cu plãcere deosebitã un recital de poezie eminescianã
susþinut de elevii ºcolii ºi frumoase cântece româneºti interpretate cu mare sensibilitate de grupul
vocal feminin din Slatina.
Seara, în sala de festivitãþi a primãriei, s-a desfãºurat un splendid spectacol folcloric, dedicat
Marii Uniri, în care ºi-au dat replica elevii ºcolii româneºti din Slatina ºi invitaþii din România,
capul de afiº þinându-l Ansamblul „Florile Izei”, demonstrând, dacã mai era necesar, cã spiritul
maramureºean, în expresiile sale artistice cele mai înalte, este unul ºi acelaºi, netulburat de graniþe,
nestingherit de depãrtãri, purtat în sânge ºi în bãtãile inimii.
Petrecerea din finalul zilei a dat mãsura deplinã a ospitalitãþii tradiþionale a Maramureºului.
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Asociaþia ºi Ansamblul „Florile Izei” din Baia Mare
dialog cu Gheorghe Dunca, preºedintele Asociaþiei
Gheorghe Dunca: Am participat astãzi la
acest eveniment mare, pentru care, cu sprjinul
nostru, al Asociaþiei „Florile Izei”, am reuºit sã
adunãm bani din sponsorizãri, de la Consiliul
Judeþean Maramureº, de la sponsori din dreapta
ºi din stânga Tisei, pentru a putea construi
aceste monumente: Sfântul Voievod ªtefan cel
Mare ºi Mihai Eminescu.
Adelina Ulici: Când a apãrut ideea ºi cui
îi aparþine?
Gh. D.: Ideea a fost a sãtenilor, a cetãþenilor din Slatina, care au spus de mult cã vor
sã aibã o statuie a lui ªtefan cel Mare. Existau ºi
români care nu ºtiau cine e ªtefan cel Mare, de
aceea l-am invitat pe istoricul Ilie Gherheº sã
facã o expunere. Au fost probleme cu sponsorizãrile, au fost foarte multe probleme cu
aprobãrile aici, în Ucraina. Am avut de umblat
foarte mult. Am avut noroc cu Asociaþia Maramureº-Solotvino cu care am colaborat foarte
bine. Cu doamna Ana Bococi, preºedinta asociaþiei am avut foarte mare noroc: cunoaºte limba ºi cunoaºte mulþi oameni. Au trebuit proiecte,
au trebuit fãcute multe, multe... Ne-am gândit la
un moment dat cã nu o sã reuºim.
Busturile au fost aduse din Republica
Moldova de Gheorghe Opriº. Dar n-a putut sã
facã nimic mai departe, le-a lãsat aduse la el în
ºurã aici, în Slatina, ºi a trebuit sã ne dãm cu
capul de pereþi ca sã putem rezolva amplasarea
lor, sã facem ceva.
A.U.: Sunteþi o prezenþã cunoscutã în
zonã.
Gh. D.: Cu Ansamblul „Florile Izei”, acesta
care a cântat azi, am fost la toate evenimentele
organizate aici: de Mãrþiºor, de 1 Decembrie, la
„Fiii satului”, am fost prezenþi peste tot, în toate
satele româneºti ºi suntem foarte cunoscuþi aici.
Mie mi-s dragi oamenii, ºi mi-e tare milã de ei,
de soarta lor. Ne-a ajutat Dumnezeu ºi astãzi,
am putut sã terminãm proiectul legat de busturile acestea atât de semnificative.
A.U.: Cine a ales inscripþiile de pe monumente?
Gh. D.: Sculptorul, Leonid Popescu. În
Republica Moldova sunt foarte multe monumente dedicate lui ªtefan cel Mare.
A.U.: Ce planuri de viitor aveþi?
Gh. D.: Dacã ne-a ajuta Dumnezeu, sã
putem ridica un monument dincoace de frontierã, la intrarea în Ucraina: Dragoº Vodã,

Bogdan Vodã. ªi dacã vom fi sprijiniþi de România... O sã vedem, o sã iau legãtura ºi cu
Bucureºtiul, cu unele asociaþii, dacã se va putea.
A.U.: Eu cred cã sunt foarte importante
simbolurile acestea, oamenii le vãd, copiii cresc
cu imaginea lor. Pe lângã bustul lui Mihai
Eminescu vor trece zilnic în curtea ºcolii ºi
învaþã ceva din asta, lucrurile acestea se imprimã.

Gheorghe Dunca ºi Ioana Dragotã la Slatina

Gh. D.: Domnul profesor Ion Petrovai le-a
adus ºi niºte materiale didactice (Eminescu în
ºcoalã: portofoliu didactic, autori: dr. Ion Petrovai, prof. Mãricuþa Petrovai, dr. Alexandru
Bogdan Petrovai, profesori la Grupul ªcolar
„Alexandru Filipaºcu” din Petrova, Maramureº,
România n.n.). Ideea cu domnul Ilie Gherheº a
fost a mea, ideea cu profesorul Ion Petrovai a
fost a lui Dorel Todea de la Radio Sighet.
A.U.: De când este înfiinþatã asociaþia
dumneavostrã, care este numãrul membrilor?
Gh. D.: Asociaþia este înfiinþatã din anul
2001, Ansamblul tot de atunci ºi sunt cam 40
membri. Un timp am fost colaboratori ai Inspectoratului Poliþiei de Frontierã Maramureº, vreo
cinci ani ºi apoi am plecat de acolo. Am dat
spectacole la majoritatea penitenciarelor din
þarã, la majoritatea cãminelor de copii, de bãtrâni, la Baia Sprie, la Gârdani, pe Valea Borcutului, peste tot am fost.
A.U.: ªi în afara þãrii?
Gh. D.: În afarã am fost în Polonia, la multe
festivaluri: Gdynia, Gdansk, la Marea Balticã.
A.U.: Am aflat cã aþi fost primiþi extraordinar, au fost impresionaþi.
Gh. D.: Nici nu ne-au lãsat sã plecãm de
acolo. Am mai fost în Italia. Este o comunitate
româneascã mare acolo, foarte mulþi români. Au
primit cadou o catedralã de la romano-catolici,
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de la italieni ºi preotul de acolo este de la noi,
din Maramureº, din Rona de Jos, pãrintele Marina Liviu. Când am auzit cã se sfinþeºte acolo,
am luat legãtura cu pãrintele ºi am plecat de aici
cu Ansamblul. O procesiune, cum se merge la
mãnãstiri, cu prapori – pãrintele protopop de la
Sighet ne-a ajutat sã facem praporii la Satu Mare
– ºi i-am lãsat acolo, în Italia. ªi când merg, cã

avem foarte multe colaborãri în Italia, când
merg acolo la bisericã, plâng când îmi vãd praporii mei în sfântul altar.
Când am fost acolo, ne-au aºteptat la intrarea în oraº, la Poarta Elisei – oraºul Lucca e
singurul oraº din lume cu 100 de biserici – ne-au
aºteptat pãrintele Siluan, Episcop al ortodocºilor ºi pãrintele Iosif, Mitropolitul de la Paris.

Impresii de la faþa locului

Cu artistul plastic Leonid Popescu
A.M.: Ce înseamnã pentru autor aceste
lucrãri realizate pentru comunitatea româneascã de aici din Transcarpatia?
L.P.: Mihai Eminescu de la Chiºinãu, de
la Nistru a revenit la Tisa: „De la Nistru pân’ la
Tisa / Tot românu’ plânsu-mi-s-a / Cã nu mai
poate strãbate / De-atâta strãinãtate”, a revenit
aici în Maramureº alãturi de ªtefan cel Mare,
care ªtefan s-a reîntors…
A.M.: În Maramureºul din dreapta Tisei.
L.P.: În Maramureºul din dreapta Tisei,
aici, unde sunt peste 55.000 de mii de români ºi
unde cândva eu am locuit, aici în Slatina, unde
am ridicat împreunã cu Victor Vlad o bisericuþã,
suntem autori de proiect ai acestei bisericuþe ºi
ai acestui ansamblu împreunã cu ªtefan cel
Mare, care a revenit la buneii sãi, la Bogdan

Pe drumul înspre Slatina: Simona Dumuþa,
Adrian Marchiº ºi Ioana Dragotã la
pãstrãvãria din satul Mara, comuna Deseºti

Maramureºeanul, din neamul maramureºenilor
ºi Mihai Eminescu, care stã în faþa ºcolii româneºti cu inscripþia „De la Nistru pân’ la
Tisa...”. Deci asta s-a împlinit, visul din secolul
trecut, când eram mai tineri ºi mai frumoºi, pe
când visam, aici era cu totul alt monument, al
proletariatului ºi, deci, a venit timpul când
ªtefan cel Mare stã cu crucea ºi binecuvânteazã
pe oricare din orice naþiune, naþionalitate pentru
cã noi suntem cu toþii ortodocºi. Pe Mihai
Eminescu l-am adus aici, în Ucraina, pentru
prima datã în Slatina, unde cândva predominau
alte imperii. ªtefan cel Mare, care a construit
atâtea, 44 mãnãstiri, cred cã meritã sã fie aici în
centrul Slatinei unde sunt românii, centrul românilor, asociaþii ale românilor din Apºa de
Mijloc, Apºa de Jos, Slatina, Biserica Albã.
A.M.: Aici, în centrul localitãþii Slatina, în
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Cu Gheorghe Opriº, preºedinteºe Asociaþiei „George Coºbuc” din Slatina
A.M.: Domnule profesor Gheorghe Opriº,
ce înseamnã pentru dumneavoastrã, ca preºedinte al Asociaþiei „George Coºbuc” a românilor din Transcarpatia, evenimentul de aici,
dezvelirea bustului ªtefan cel Mare ºi al bustului Mihai Eminescu?
Gh.O.: Eu cred cã ce se petrece azi la
Slatina este un eveniment scris cu roºu, cu litere
majuscule în istoria neamului românesc, în istoria românilor din dreapta Tisei. Este un lucru
nemaipomenit care s-a realizat dupã atâþia ani,
s-a dovedit încã o datã cã noi suntem aici dintotdeauna, n-am venit aici de nicãieri. Odatã ce
autoritãþile statului ucrainean recunosc anumite
lucruri, colaboreazã cu noi, ne înþeleg pe noi,
dorinþele noastre, nevoile noastre, ne susþin
dupã posibilitãþile pe care le au, eu cred cã ziua
de astãzi de 27 noiembrie va intra în istoria
neamului românesc, alãturi de multe mari evenimente. Este o bucurie nemaipomenitã pentru
acei care gândesc ºi vorbesc româneºte.
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aceastã cruce de drumuri înspre Ujgorod,
înspre Chiºinãu, Cernãuþi ºi Sighetu Marmaþiei.
L.P.: Asta e o chestie cã spre exemplu eu
am scris un roman de 350 pagini La rãscruce.
Drumul care duce la Sighetu Marmaþiei peste
Tisa, în România, drumul care duce înspre
Ujgorod ºi drumul care duce spre alte zãri. Asta
este o rãscruce unde a fost ºi preºedintele României Traian Bãsescu, pe care l-am întâlnit.
A.M.: Este un loc potrivit?
L.P.: Este un loc potrivit pentru cã este
cafeneaua „Maramureº” care vorbeºte ºi intrã în
acelaºi ansamblu cu biserica. ªi aici biserica
este cu sfinþii, numai sfinþi români la iconostas,
unde am lucrat personal. Aceastã bisericuþã micuþã rãmâne totodatã un centru al credinþei, ortodoxiei noastre, a românilor de dincoace de Tisa,
unde ne mândrim cã într-adevãr s-a reîntors
ªtefan la buneii sãi în Maramureº.
Cu Vasile Ona Jotu
A.M.: Vasile Ona Jotu este între localnicii
oraºului Slatina, de aici, din Transcarpatia, cel
care împreunã cu alþi conorãºeni în urmã cu opt
ani de zile a fãcut drumul cu cãruþa trasã de cai
spre Alba Iulia. A fost un drum de ºase zile. Dar
iatã-ne, Vasile Ona Jotu la un alt mare eveniment aici la dumneavoastrã, în Slatina, în
Transcarpatia: dezvelirea busturilor ªtefan cel
Mare ºi Sfânt ºi Mihai Eminescu. Care este semnificaþia, care este importanþa acestui eveniment?
V.O.J.: Pentru românii din dreapta Tisei
este un eveniment mare, un eveniment din tot
sufletul sã spun pentru sufletele noastre ca sã se
dezvãluie aici douã busturi ale marilor noºtri
români: Luceafãrul literaturii române Mihai
Eminescu ºi ªtefan cel Mare, Voievodul. Eu
cred cã e o mare realizare pentru noi toþi ºi acei
care au organizat acest eveniment. Sãrbãtorim ºi
acum 1 Decembrie ca în fiecare an, avem
oaspeþi de pretutindeni, sunt invitaþi de onoare ºi
eu cred cã totuºi Mihai Eminescu când a zis cã
„De la Nistru pân’ la Tisa” noi i-am corectat
greºeala cã totuºi e de la Nistru pânã peste Tisa
ºi Domnia Lui stã acum peste Tisa.

A.M.: Este aici, în mijlocul comunitãþii
românilor din Transcarpatia.
V.O J.: Nu ºi-a dat seama cred cã atunci
când a scris cã ºi aici sunt români ºi vrem sã fim
alãturi de patrie, de patria mamã, dar totuºi noi îl
cinstim cã meritã ºi ne bucurãm cã e acum în
mijlocul nostru chiar în dreapta Tisei ºi „De la
Nistru pânã peste Tisa tot românu’ plânsu-mi-s-a”.
Cu medicul Aurel Bodnar
A.M.: Domnule doctor Aurel Bodnar,
sunteþi unul din localnicii orãºelului Slatina de
aici, din Transcarpatia. În aplauzele publicului
se dezveleºte chiar acum bustul lui ªtefan cel
Mare ºi Sfânt aici, în centrul localitãþii Slatina.
A.B.: Suntem nespus de fericiþi ºi încântaþi cã am ajuns la aºa o datã istoricã care pentru
neamul nostru românesc o sã rãmânã o amintire
nemaipomenit de sfântã ºi frumoasã ziua de azi,
27 noiembrie, când tocmai acum s-a descoperit
bustul marelui Voievod ªtefan cel Mare ºi
Sfânt. Am aºteptat ziua asta cu nerãbdare, au
fost unele piedici din partea cuiva ºi totuºi dreptatea revine la ivealã ºi întotdeauna biruie. Persoanele care s-au strãduit ca sã ne dãruiascã
bustul ãsta sunt mari oameni pentru noi, fiindcã
ºtiu cã nu a fost simplu, a fost o greutate ºi
pentru dumnealor ca sã facã toate astea ºi sã vinã
Domnul ªtefan cel Mare aci la noi sã-l vedem ºi
întotdeauna cred cã poporul românesc creºtin o
sã se închine de câte ori o sã treacã prin preajma
lui, o sã se închine lui ºi o sã-ºi aducã aminte de
toate timpurile trecute – cei care au citit istoria
ºtiu – ºi sã-ºi aducã aminte de tot ce a fost, s-a
fãcut ºi se va face ºi în timpul de astãzi. Eu sunt
foarte încântat ºi mândru de tot ce se face de
poporul nostru ºi Dumnezeu v-a bineadus, domnule Marchiº, fiindcã întotdeauna ascult emisiunile dumneavoastrã, când aud de maramureºeni, de Maramureº ºi îmi pare bine de
succesele care se petrec ºi acolo. Dumnezeu sã
vã binecuvânteze sã veniþi cât mai des pe la noi.
A.M.: Mulþumim! Mulþumim!

Material difuzat de radio România Actualitãþi la 27 noiembrie 2011
(Transpunerea în scris a înregistrãrilor fãcute cu aceastã ocazie
a fost realizatã de Simona Dumuþa.)
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ASTRA - 150
Recunoaºtere academicã pentru
Teodor Ardelean
Conf. univ. dr. ªtefan VIªOVAN

Premiul „Ion Petrovici”, decernat domnului Teodor Ardelean, dincolo de valoarea sa intrinsecã ºi de elogiile binemeritate ce se îndreaptã implicit, pe aceastã cale, cãtre destinatar, mai
are o conotaþie ce se cere accentuatã cu atât mai
mult, cu cât contextul academic actual se aratã
confuz pentru Universitatea de Nord. Acest
premiu conferã un plus de valoare, de onoare ºi
de autoritate ªcolii doctorale de filologie din
Baia Mare, al cãrei prim absolvent a fost însuºi
premiantul de acum al Academiei Române, iar
lucrarea Limba românã ºi cultivarea ei în preocupãrile ASTREI este la origine o tezã de doctorat elaboratã în coordonarea venerabilului fondator al învãþãmântului superior bãimãrean,
profesorul universitar doctor Gheorghe Pop.
Scrisã de un doctor în filologie, cartea premiatã – o veritabilã demonstraþie de excelenþã –
se situeazã tematic într-o zonã de convergenþã a
mai multor discipline fundamentale: lingvistica,
istoria, filosofia, sociologia etc., ale cãror elemente, coroborate armonios, conferã demersului

ASTRA - 150

lui Ioan Mihali, Diplome maramureºene din secolele XIV ºi XV, apãrutã la Sighet în anul 1900,
a fost distinsã cu marele premiu „NãsturelHerescu” în anul 1901.
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U

nul dintre cele mai valoroase premii ale Academiei Române a fost
atribuit recent distinsului nostru
concitadin, profesorului doctor Teodor Ardelean,
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, a
cãrui lucrare, Limba românã ºi cultivarea ei în
preocupãrile ASTREI, apãrutã în Editura Limes
din Cluj-Napoca în anul 2008, a întrunit sufragiile unei comisii academice exigente, al cãrei
verdict îl plaseazã pe autor într-o constelaþie de
celebritãþi naþionale, care au creat opere ce sunt
considerate contribuþii esenþiale la dezvoltarea
culturii ºi ºtiinþei româneºti. Premiul „Ion Petrovici”, cãci despre aceastã înaltã distincþie este
vorba, se acordã anual de cãtre cel mai înalt for
de ºtiinþã al þãrii, Academia Românã, unor lucrãri de interes naþional, realizate printr-un efort
intelectual de excepþie, bazate pe investigaþii ºi
cercetãri asidue, care conduc la rezultate ºi concluzii pertinente, constituindu-se astfel în repere
ºtiinþifice fundamentale pentru domeniul practicat de autor.
Academia Românã nu a mai onorat Maramureºul cu astfel de distincþii din anul 2001,
când Ioan S. Pop ºi-a adjudecat premiul „Mihai
Eminescu” pentru poezie. În anul 1985 lucrarea
Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar, elaboratã de un colectiv numeros, condus de Ion
Chiº ªter ºi Gheorghe Pop, a fost desemnatã
pentru premiul „Timotei Cipariu”, iar în 1981
unui alt volum colectiv, întitulat Maramureºenii
în lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã,
coordonat de Vasile Cãpâlnean, Ioan Sabãu ºi
Valeriu Achim, i s-a atribuit premiul special
„Nicolae Iorga”. I-am lãsat la urmã pe
Alexandru Filipaºcu de Dolha ºi de Petrova, ºi
pe Ioan Mihali de Apºa. Primului i s-a atribuit
premiul „C. G. Vernescu” al Academiei Române
în anul 1941, pentru lucrarea Istoria Maramureºului, editatã în anul 1940 la tipografia ziarului
„Universul” din Bucureºti, iar celebra lucrare a
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autorului consistenþã academicã, prestanþã ºi
distincþie, plasând-o în rândul unor prestigioase
realizãri naþionale de filosofia culturii. În ea sunt
formulate cele mai frumoase gânduri ºi aprecieri
ce s-au rostit ºi scris în perimetrul lingvistico-istoric românesc la adresa ASTREI ca entitate socioculturalã, spiritualã, ºtiinþificã de primã mãrime, cãreia noi, românii ardeleni, îi
datorãm, poate, mai mult de cât credem. Cartea
domnului Teodor Ardelean, utilã, necesarã, documentatã ºi argumentatã, scrisã cu patos ºi implicare patrioticã îºi asigurã un loc însemnat în
bibliografia ASTREI, servind, totodatã, prin bogãþia ºi valoarea informaþiei, drept sursã importantã de idei, observaþii, note, judecãþi de
valoare pentru specialiºtii din diverse domenii:
istorie naþionalã ºi universalã, lingvisticã, filologie, etnologie, folclor.
Profesorului doctor Teodor Ardelean i se
puteau acorda ºi alte premii (unele trebuie in-

ventate anume pentru dânsul), întrucât anvergura preocupãrilor Domniei Sale este de-a dreptul impresionantã, iar tot ce poartã amprenta
efortului intelectual al dumnealui se încadreazã,
fãrã rezerve, în categoria lucrurilor bine gândite
ºi bine fãcute. Conduce cea mai bine dotatã bibliotecã publicã din þarã, construitã în bunã parte
dupã o concepþie proprie, este redactorul-ºef al
celei mai citite ºi mai larg difuzate în lume publicaþii româneºti – „Familia românã”, a fost
vicepreºedintele Senatului României, a înfiinþat
biblioteci româneºti în numeroase oraºe din lume pentru comunitãþile de conaþionali stabilite
acolo, a fãcut singur pentru românii din afara
þãrii incomparabil mai mult decât au fãcut toate
guvernele României la un loc. Este, fãrã îndoialã, un mare român, un mare intelectual, un
mare om. Este un neobosit ambasador al României ºi al românismului în lume. Îl felicitãm ºi
ne bucurãm pentru succesele Domniei Sale!

ASTRA blãjeanã

FAMILIA ROMÂNÃ

ASTRA -150

anul XV, nr. 3 (60), septembrie, 2011
Conf. univ. dr. ªtefan VIªOVAN

E

ste un numãr jubiliar, dedicat împlinirii
a 150 de ani de la înfiinþarea, la Sibiu, a
Asociaþiunii Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român, pe care,
într-un succint, dar valoros editorial, profesorul universitar doctor Dumitru Acu, preºedintele în funcþie
al asociaþiunii, o numeºte metaforic fiicã dumnezeiascã, trimisã românilor ardeleni de însuºi Creatorul, spre a-i motiva în lupta lor pentru dreptate, spre
a le fi alãturi, spre a suferi împreunã cu ei ºi spre a se
bucura de marile lor înfãptuiri, între care Marea
Unire rãmâne cea dintâi.
Numãrul acesta marcheazã, totodatã, încã un
moment aniversar important ºi anume împlinirea a
cincisprezece ani de existenþã a revistei Astra Blãjeanã, publicaþie trimestrialã a Despãrþãmântului
„Timotei Cipariu” – Blaj al ASTREI, prilej cu care
Preafericitul Lucian Mureºan, Mitropolit ºi Arhiepiscop Major Greco-Catolic (astãzi Cardinal) transmite
revistei ºi lucrãtorilor ei un gând de recunoºtinþã,
împreunã cu alese binecuvântãri arhiereºti.
Revista publicã douã interviuri incitante realizate de inimoasa ºi competenta preºedintã a despãrþãmântului, doamna Silvia Pop: unul cu domnul Ion
Dumitrel, preºedintele Consiliului Judeþean Alba ºi
altul cu primarul municipiului Blaj, domnul Valentin

Gheorghe Rotaru. Reiese din cele douã materiale cã
atât autoritãþile blãjene, cât ºi cele de la nivel judeþean apreciazã, susþin ºi se mândresc cu iniþiativele, acþiunile ºi reuºitele astriºtilor blãjeni.
În secþiunea Din arhiva asociaþiunii citim
douãzeci ºi cinci de articole scrise cu profesionalism,
implicare patrioticã ºi talent artistic, care pun în luminã aspecte importante ale implicãrii ASTREI în
viaþa neamului românesc. Sunt inserate amintiri
despre adunãrile generale ale ASTREI, despre activitatea ei culturalã, despre preocupãrile acesteia pe
linia impulsionãrii vieþii artistice ºi a miºcãrii spirituale a românilor ardeleni. Se evocã mari personalitãþi a cãror viaþã s-a împletit armonios ºi generos
cu ASTRA: mitropolitul Andrei ªaguna, primul ei
preºedinte, prozatorul Ion Agârbiceanu, juristul ºi
scriitorul Iosif Sterca ªuluþiu, folcloriºtii Alexiu Viciu
ºi Dimitrie Cioflec, preotul Demetriu Coroianu, vicar
al Sãlajului între anii 1852-1873 etc. Sunt prezentate
momente semnificative din activitatea mai multor
despãrþãminte ale ASTREI: Despãrþãmântul „Timotei Cipariu” Dumbrãveni (preºedinte Nicolae Suciu),
Despãrþãmântul Cluj (preºedinte Mircea Popa),
Despãrþãmântul Nãsãud (preºedinte Ioan Seni).
Revista gãzduieºte, în secvenþa dedicatã vieþii
cãrþilor, nu mai puþin de zece recenzii ale unor lucrãri
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legate direct sau indirect de activitatea ASTREI, dar
conþinând o imensã cantitate de informaþie din domeniul istoriei, culturii ºi spiritualitãþii româneºti,
lucrãri pe care le enumerãm aici cu realã plãcere:
Bicentenarul naºterii Mitropolitului Andrei ªaguna,
Editura Asociaþiunii Astra, Sibiu, 2010; Ion Moldovan, Pãrintele Bernard. Credinþã, slujire ºi jertfã,
Editura Buna Vestire, Blaj, 2010; Coralia Telea, Interferenþe franco-române la George Bariþiu, Editura
Stef, Iaºi, 2010; Marin ªara, Ilie Frandãº, Dr. Eugen
Nicoarã ºi Astra reghineanã. 135 de ani de la înfiinþarea Despãrþãmântului Reghin al ASTREI, Editura Nico, Târgu-Mureº, 2009; Raica Ioan, Streza
Ioan, Coman Emil, Bugner Mihai, Micãsasa. Sintezã
monograficã, Editura Samuel, Mediaº, 2010; Lazãr
Lãdaru, Mariana Cristescu, Pentru credinþã, neam ºi
þarã. (Astra meleagurilor mureºene), Editura Nico,
Târgu-Mureº, 2010; Timotei Cipariu, Cuvântãri la
adunãrile Astrei, Editura Astra, Blaj, 2010; Nicolae

Bãciuþ, Poemul Phoenix, Editura Nico, Târgu- Mureº, 2010; Linca S. Kucsinschi, Legãturi, Editura
Univers ªtiinþific, Bucureºti, 2011; Diana Tocaciu
(coordonator), Magia cuvântului. Antologie de creþii
literare ale membrilor Cenaclului de literaturã
„Astra” de la ªcoala cu cls. I-VIII „Toma Cociºiu”
Blaj, Editura Astra, Blaj, 2011.
Prin sumarul ei, prin materialele de înalþã þinutã pe care le cuprinde, revista Astra blãjeanã anul
XV, nr. 3 (60), septembrie 2011, ne oferã un amplu ºi
sugestiv tablou al realizãrilor impresionante ale Asociaþiunii Transilvane pentru Literatura Românã ºi
Cultura Poporului Român, informându-ne totodatã, cu
eleganþã ºi discreþie, asupra preocupãrilor intelectualilor blãjeni, animaþi de înaltele idei astriste privind cultura, literatura ºi, în general, viaþa spiritualã a
unui þinut care a jucat un rol crucial în lupta românilor pentru afirmare ºi recunoaºtere naþionalã,
pentru unire ºi propãºire.

ASTRA clujeanã
anul VII, nr. 1-2 /2010-2011

unor despãrþãminte ale ASTREI (vezi materialele
semnate de Mircea Popa, Ion Lãcãtuºu,Vasile Lechinþan, Vasile ªt. Tutula), cât ºi probleme de etnogeneza românilor (studiul academicianului Dumitru
Protase), profunzimea gândirii poporului român (studiul exemplar al lui Ion Taloº), istoria ºi semnificaþia
renumitei statui a lupoaicei din Cluj-Napoca (Mircea
Popa) etc. Dacã ar fi sã identificãm câteva demersuri
fundamentale, care leagã aproape toate studiile din
aceastã secþiune, atunci am spune cã ele poartã numele de dragoste necondiþionatã, respect profund ºi
responsabilitate asumatã faþã de tot ce este românesc,
afirmarea dreptului absolut al românilor asupra Ardealului, cunoaºterea adevãratei esenþe a raporturilor
româno-maghiare. Sã ne explicãm în câteva cuvinte.
Vom porni de la un citat al lui Virgil I. Bãrbat, inserat
de Mircea Popa în articolul Inaugurarea statuii lupoaicei la Cluj (p. 28), în care se spune rãspicat cã
menirea lupoaicei este „sã ne spunã veºnic cã noi
suntem mulþi, cei de o rasã ºi cã mulþi din neamul
nostru au minunat lumea în trecut, dupã cum iarãºi
sunt chemaþi sã facã acelaºi lucru în viitor, sã ne
spunã veºnic cã noi, cei de pre ambele laturi ale
Carpaþilor, suntem, cu toþii, fraþi, inimã chiar din
marea frãþie latinã”.
Parcurgând cartea ziaristului clujean Constantin Mustaþã Teroare în Ardeal (Editura Roza
Vânturilor, Bucureºti, 2011), scriitorul Adrian Þion
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ditatã de Despãrþãmântul Cluj al Asociaþiunii Transilvane pentru Literatura
Românã ºi Cultura Poporului Român ºi
aflatã în al optulea an de existenþã, revista Astra
clujeanã se prezintã ca o publicaþie solidã, bine structuratã din punct de vedere tematic, care grupeazã în
jurul ei intelectuali de mare prestigiu din metropola
transilvanã, fapt care îi permite sã abordeze cu competenþã ºi lejeritate o tematicã diversificatã, în economia cãreia se regãsesc atât articole privitoare la
istoria zbuciumatã a Ardealului, la jertfele de sânge
pe care le-a dat acest pãmânt românesc în perioada
crâncenei ºi inumanei ocupaþii maghiare, cât ºi ample referiri la cultura, ºtiinþa, arta ºi spiritualitatea
româneascã în general.
În prima secvenþã a numãrului de faþã al revistei sunt inserate mesajele transmise ASTREI cu
ocazia împlinirii a o sutã cincizeci de ani de la înfiinþare de cãtre Înalt Preasfinþitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului ºi Clujului ºi Mitropolit
al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, de
prof. univ. dr. Dumitru Acu, preºedintele Astrei, de
Sorin Apostu, primarul municipiului Cluj-Napoca,
de acad. Ionel Haiduc, preºedintele Academiei Române
ºi de Silvia Pop, preºedinta Despãrþãmântului „Timotei Cipariu” – Blaj al ASTREI.
Secþiunea a II-a cuprinde unsprezece articole,
a cãror tematicã vizeazã atât istoricul ºi activitatea
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o sintetizeazã magistral într-un citat pe care trebuie
sã-l avem mereu în minte: „O carte neagrã, din seria
celor care evocã întunecimile triste ºi delirante ale
evenimentelor din trecutul social, enumerând crime
odioase, comise de primitivi, neinstruiþi, animaþi de
interese meschine, ºovine ºi manipulaþi de politicieni
fanatici, marcând cu sânge istoria acestui pãmânt”.
(p. 19).
Distinsul istoric Gelu Neamþu, vorbind despre
cartea Plânge Ardealul!... Mãrturii de epocã despre
Dictatul de la Viena, apãrutã la Editura Eikon din
Cluj-Napoca în anul 2011, reþine o replicã a unuia
dintre românii revoltaþi de cedarea unei jumãtãþi din
Ardeal Ungariei: Aºa ne trebuie, dacã nu am ºtiut sã
reacþionãm, despre care crede cã este ciudat de actualã, întrucât „se vede cu ochiul liber în chiar zilele
noastre lipsa de reacþie oficialitãþilor noastre faþã de
niºte eforturi din ce în ce mai evidente de a destrãma
azi þara noastrã ºi aºa greu încercatã de nenorocita
crizã arhicunoscutã. Un semnal de alarmã l-a tras
acum ceva vreme istoricul Dinu C. Giurescu, demonstrând cã ultima variantã de regionalizare, la presiunea ºi dictatul (alt dictat) UDMR-ului, cuprinde
regiunea Harghita, Covasna ºi o parte a Mureºului,
identicã cu teritoriul smuls României în 1940”. (p.
22). Întreaga carte, continuã Gelu Neamþu, este „ca o
ranã încã deschisã pe care doar noi bãtrânii o simþim
parcã mai dureroasã. Dar am cunoscut ºi tineri, care
se revoltã când vãd cum nefericiþii revizioniºti, ºovini pânã în mãduva oaselor aþâþã ura antiromâneascã invocând pe Dumnezeul ungurilor ºi clamând
ca ºi la 1848-1849 cã Dumnezeul românilor a murit.
Oare chiar aºa sã fie?” (p. 23).
Lingvistul Viorel Hodiº abordeazã unele
aspecte interesante ºi delicate totodatã, ce pun în
luminã situaþia realã a românilor din Ungaria dupã
Trianon, care traverseazã un evident proces de maghiarizare, în ciuda datelor „liniºtitoare” transmise
nouã pe cale oficialã. Autorul nu cunoaºte „o mai
tristã soartã a vreunei etnii ºi a vreunei limbi ca
acesta, a românilor minoritari ºi a românei din Ungaria ultimului secol”. (p. 23). Referitor la numãrul
românilor din Ungaria autorul observã cã „între statisticile maghiare ºi evaluãrile româneºti existã enorme diferenþe ºi, mai mult ca sigur, acestea pun mari
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semne de întrebare privind corectitudinea, obiectivitatea ºi probitatea ºtiinþificã ale ambelor pãrþi”.
(Ibidem). Dacã maghiarilor din România le sunt create toate condiþiile pentru a se instrui în limba maternã, nu acelaºi lucru se poate spune despre românii
din Ungaria, unde politicile vizeazã mai degrabã o
purificare etnicã, decât asigurarea unor condiþii normale de manifestare a limbii române.
Ne vom opri în câteva rânduri asupra articolului Un cercetãtor de mare profunzime ºi anvergurã a relaþiilor interetnice dintre români ºi maghiari în judeþele Covasna ºi Harghita, în care
autoarele Maria Cobianu-Bãcanu ºi Elena Cobianu,
creionând pofilul moral, profesional ºi, evident, patriotic al juristului dr. Ioan Lãcãtuºu, care a îndeplinit
vreme de mai mulþi ani funcþia de preºedinte al
Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita ºi Mureº ºi pe care mulþi lideri udemeriºti îl
considerã un român radical care, vezi Doamne, ar
sabota armonia interetnicã româno-maghiarã, puncteazã cu promptitudine ºi onestitate: „Dacã a critica
încãlcarea Constituþiei României ºi a legilor þãrii este
consideratã sabotaj, atunci liderii maghiari ar trebui
sã considere radicali cea mai mare parte a românilor,
care criticã ºi dezvãluie actele lor de sfidare continuã
a legii, nesancþionaþi de organele de justiþie, fiind
apãraþi de nefasta coaliþie politicã în care se aflã”. (p.
32). În memoria autoarelor, interesate de raporturile
interetnice din zonele cu populaþie maghiarã ºi româneascã, s-au înscris dureros „evenimentele din
decembrie 1989, urmate de crime, teroare, alungare
ºi umilire, maltratãri ºi schingiuiri suferite de românii
trãitori în zona Covasna ºi Harghita din partea unor
maghiari, fapte abominabile redate de raportul Harghita-Covasna, din anii '89-'90, dar bine escamotate,
ulterior, de cei interesaþi, încã de atunci, de muºamalizarea adevãrului”. (p. 30).
Secvenþa finalã a numãrului 1-2/2010-2011 al
„Astrei clujene” cuprinde un numãr impresionant de
recenzii (24) ale cãrþilor autorilor astriºti, fapt ce
confirmã o datã în plus puterea de creaþie, talentul,
aplecarea constantã spre ºtiinþã ºi adevãr a elitei
intelectuale clujene grupate în jurul Asociaþiunii
Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura
Poporului Român.
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FILE DE ISTORIE
Milton G. Lehrer:
Ardealul, pãmânt românesc
Problema Ardealului vãzutã de un american

colului: „Dacã, pe lângã superioritatea numericã a
elementului românesc, se are în vedere trecutul istoric al Transilvaniei, provincie autonomã timp de
secole, încorporatã Ungariei abia în 1867 – cum este
posibil sã se conceapã revizuirea Tratatului de la
Trianon care nu a creat nici o nedreptate ci, dimpotrivã, a reparat una”. Drept care a fost din nou,
reafirmat ºi consfinþit, în Tratatul de la Paris din 1947
al naþiunilor europene. În urmãtoarele luni, Milton
G. Lehrer publicã în La Tribune des Nations alte
articole pe aceastã temã printre care ºi unul intitulat
Transilvania, pãmânt românesc, ce va fi ºi titlul
volumului sãu de mai târziu, în care a adunat toatã,
repet toatã documentaþia disponibilã la acea vreme
despre istoria locuitorilor transilvãneni cu ajutorul cãreia a pledat, informat ºi magistral, ideea cã Tratatul de
la Trianon nu a creat nici o nedreptate ci, dimpotrivã, a
reparat una, pe cea fãcutã secole de-a rândul românilor
ardeleni, majoritari autohtoni în Transilvania.
Dupã ocuparea Parisului de cãtre trupele germane în 1940, Milton G. Lehrer are motive întemeiate sã pãrãseascã capitala francezã ºi se refugiazã
în România, la Bucureºti. Astfel, trãieºte alãturi de
poporul român tragedia Ultimatului de la Moscova
ºi a Dictatului de la Viena. Observã atent situaþia
internaþionalã, stã de vorbã cu refugiaþii din partea
Transilvaniei ocupate de Ungaria ºi adunã materiale
pentru volumul intitulat Le probleme transylvain vu
par un americain cu subtitlul La Transylvanie - terre
roumaine, terminat în francezã ºi românã în 1944, an
în care versiunea româneascã este editatã ºi publicatã în primã ediþie. Din nefericire pentru naþiunea
românã, versiunea francezã nu a putut fi publicatã în
Franþa din motive financiare ºi este încã o ruºine a
guvernanþilor români care aveau posibilitãþi de finanþare, dar nu au fãcut-o! ªi nu numai a guvernanþilor, dar ºi a Academiei Române, a istoricilor ºi
scriitorimii romane, a avuþilor din acea vreme printre
care nu s-a gãsit nici un sponsor pentru publicarea
volumului în Parisul eliberat. Astfel, opinia publicã
occidentalã nu a fost informatã corect despre le
probleme transylvain, lãsând cale liberã propagandei ungureºti de atunci ºi pânã în prezent.
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Prezentarea scriitorului american
În prefaþa volumului de cinci sute de pagini,
istoricul Ion Pãtroiu face o scurtã prezentare a
autorului, jurnalistul ºi scriitorul american Milton G.
Lehrer, pe care îl caracterizeazã drept un om de
culturã, perfect informat, observator atent ºi obiectiv, având un stil concis prin selectarea esenþialului. În continuarea prefeþei, Ion Pãtroiu care, în
1991 împreunã cu soþia autorului, Doamna Edith
Lehrer, a îngrijit ediþia volumului apãrut la Editura
Vatra Romaneascã – Cluj Napoca, precizeazã cã
obiectivele lui Milton G. Lehrer au fost etalarea
adevãrului istoric ºi social din Transilvania, a monstruozitãþii Dictatului de la Viena (august 1940) ºi a
metodelor propagandei ungureºti: falsul deliberat,
minciuna sfruntatã, neruºinarea cinicã.
Milton G. Lehrer s-a nãscut în 1906 la New
York. Tot din prefaþã aflam cã pãrinþii sãi erau evrei
din România care, dupã un timp trãit în Statele Unite
s-au reîntors în þarã. Milton ºi-a continuat studiile în
România deprinzând limba românã foarte bine. Apoi
a plecat la Paris la studii universitare ºi a obþinut
doctoratul în drept internaþional. Fiind cetãþean american ºi vorbind ebraicã, englezã, românã ºi francezã
a fãcut ziaristicã la diferite publicaþii europene, dar
angajat permanent era la La Tribune des Nations. În
1939, datoritã unei zgomotoase propagande despre
aºa zisele nedreptãþi pe care le suferã minoritatea ungarã în statul roman, redacþia hebdomadarului îl trimite pe Milton G. Lehrer în Transilvania sã se informeze ºi sã informeze corect despre realitatea
minoritãþilor din Transilvania unitã cu România din
1918.
La 6 octombrie 1939, Milton G. Lehrer scrie
în hebdomadar: „Opinia publicã occidentalã este
voit dezinformatã de propaganda revizionismului
maghiar. Situaþia minoritãþii maghiare din România
este departe de cea incriminatã zilnic de presa ºovinistã ungarã. Pentru a impresiona strãinãtatea, lucrurile sunt prezentate sub o falsã luminã. Ungurii îºi
au ºcolile lor, bisericile lor, asociaþiile lor, ºi duc o
viaþã potrivit tradiþiilor lor”. În continuarea arti-
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Ediþia de faþã, a treia, este de fapt prima ediþie
completã a volumului document, imbatabil martor al
adevãrului ºi se datoreazã soþiei autorului, Doamna
Edith Lehrer, care a venit în România aducând manuscrisul primei pãrþi a volumului, în care se aratã
continuitatea populaþiei autohtone în Dacia, parte ce
nu a fost publicatã în ediþiile anterioare. Apariþia
ediþiei de faþã se datoreazã ºi Uniunii Naþionale
Vatra Româneascã ºi istoricului Ion Pãtroiu.
Am lãsat pentru altã datã comentariile asupra
interzicerii reeditãrii acestui volum necesar cunoaºterii istoriei romaneºti din 1944 pânã acum ºi de
acum înainte, pentru cã actualii guvernanþi ai statului
român sunt înscãunaþi de udemeriºtii iredentiºti, cãrora le sunt vasali pentru aceastã înscãunare. Îmi permit sã afirm ºi sã susþin cã, la ora actualã, toþi evreii
din România au un statut privilegiat, indiferent dacã
au fãcut ceva pentru români sau împotriva lor, cu
excepþia lui Milton G. Lehrer, care a fost unul dintre
cei mai buni ºi mari avocaþi internaþionali ai drepturilor românilor ardeleni din toate timpurile ºi trebuie aºezat alãturi de marile personalitãþi istorice
româneºti care au pledat ºi luptat pentru drepturile
româneºti în Ardeal. Acum însã, când propaganda
udemeriºtilor are un avânt cumplit, guvernul statului
român ºi pseudo-elitele bucureºtene ce dominã mass

media româneascã nu o contracareazã real, subliniez
real, din contrã anihileazã unitatea naþionalã, denigreazã Uniunea Naþionalã Vatra Româneascã ºi îl
marginalizeazã, discrimineazã istoric ºi intelectual
pe Milton G. Lehrer. Tãinuirea ºi dosirea acestui
volum ºi a autorului lui, în acest moment de exacerbare a iredentismului ungar, inoculat cu urã în
tânãra generaþie de unguri ºi secui ardeleni, demonstreazã, încã odatã, cã actualii guvernanþi români ºi o
parte din elitele culturale nu sunt nici mãcar trestii
gânditoare, ci doar niºte trestii de baltã aplecate dupã
cum bate vântul ºi interesele lor meschine…
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Spicuiri notabile din prefaþa
volumului
Istoricul Ion Pãtroiu, cu seriozitate istoricã ºi
curaj civic, scrie o prefaþã de 25 de pagini ce trebuie
mai mult decât cititã, meditatã.
Prefaþa începe cu Nicolae Iorga, care în 1938
a þinut la Abrud conferinþa Lupta ºtiinþificã
împotriva dreptului românesc, prin care documentat
aratã efectele negative ale propagandei ungureºti,
deformãrile ºi minciunile în trombã prin care se
încearcã sã se conteste drepturile poporului român
asupra teritoriului sãu naþional prin negarea identitãþii ºi a continuitãþii.
În acest sens, câteva paragrafe mai jos, Ion
Pãtroiu vine cu un exemplu prin care ne aratã cât de
departe merg ungurii cu dezinformarea ºi falsul istoric. De curând s-a aflat, din Cronica de la Saint
Denis – cronica consideratã buletin oficial al regatului Franþei – cum s-a celebrat la Paris, din ordinul regelui Carol al VI-lea, victoria regelui
Ungariei, Sigismund de Luxenburg, la Rovine, împotriva lui Baiazid! Da, aþi citit bine, aºa scrie în
cronica francezã ca a avut loc o mare procesiune ºi
s-au tras clopotele la Notre-Dame în cinstea regelui,
care nu s-a aflat acolo în timpul bãtãliei, sosind în
ajutorul lui Mircea cel Bãtrân, când bãtãlia luase
sfârºit cu înfrângerea otomanilor care deja se retrãgeau, cu Baiazid cu tot, peste Dunãre dupã cum
scriu chiar cronicile otomane. Dupã înfrângerea lui
Baiazid la Rovine de cãtre Mircea cel Bãtrân, solii
unguri au dus la Veneþia vestea despre vitejia regelui
Ungariei care s-a bãtut corp la corp cu Baiazid! Mai
departe, vestea vitejiei regelui ungur a ajuns pânã la
Paris. Da, se practicã din toate timpurile, ca unii sã se
laude cu victoriile altora, dar ungurii îi întrec pe toþi
ºi mã mir cum de s-au oprit aici cu fabulaþia, fãrã sã
ne spunã cine a învins din bãtaia corp la corp dintre
cei doi, când era atât de simplu sã adauge: viteazul
rege al Ungariei i-a tãiat capul lui Baiazid, dar doctorul personal al sultanului i l-a cusut la loc, pe loc.
Ce mai conta, în afara de faptul ca la Notre-Dame de
Paris s-ar fi tras clopotele o sãptãmânã, în loc de o zi.
Lãsând la o parte ridicolul propagandei ungureºti, Ion Pãtroiu aratã cã, de cum românii au intrat
pe scena istoriei universale, fiinþa ºi faptele lor sunt
numai de unii prezentate corect, iar de alþii sunt
deformate, minimalizate sau chiar negate ºi exemplificã cu Robert Roesler, primul care ne-a scos din
Dacia Superioarã, din Dacia lui Burebista ºi
Decebal, spulberându-ne din Europa !
Mai trebuie reþinute din prefaþã ºi alte aspecte
ale propagandei ungureºti. În timp ce toþi vecini
Ungariei sunt distorsionaþi prin fals ºi minimalizaþi
cu urã, ei, ungurii, cu aroganþã vorbesc de milenarul
regatului lor european, când de fapt pentru aproape o
jumãtate de mileniu nu a existat un stat ungar de sine
stãtãtor. Cu tot acest adevãr istoric, ei nu contenesc
nici astãzi sã tipãreascã ºi sã rãspândeascã hãrþi cu

Scurtã prezentare a volumului
Aceastã prezentare succintã o fac în ideea ca
cititorul român, sau de ce nu ungur, sã facã rost ºi sã
citeascã întregul volum, care este un comentariu pertinent prin sutele de documente istorice, din surse
diferite, româneºti ºi strãine, despre Transilvania,
despre populaþia ºi istoria ei. Milton G. Lehrer îºi
împarte volumul în cinci pãrþi:
Partea I - Ce este Transilvania ?
La aceastã întrebare autorul rãspunde pe cât
de direct, pe atât de corect: Transilvania este unitatea
pãmântului locuit de români ºi începe cu poporul
daco-get. ªi ca sã dovedeascã acest fapt recurge la
diferite recensãminte ale populaþiei din Transilvania,
insistând mai mult asupra celui din 1930. Acest
recensãmânt a fost luat în considerare la Viena, când
s-a început arbitrajul pentru Transilvania, arbitraj
care pânã la urma s-a sfârºit ca un dictat prin ameninþare cu forþa. Dupã acest recensãmânt, Transilvania avea 5.548.363 de locuitori, dintre care români erau 3.207.880, unguri 1.353.276, saºi ºi ºvabi
543.852. Deci, în Transilvania din patru locuitori
numai unul era ungur. Milton G. Lehrer, din datele
statistice ale acestui recensãmânt, demonstreazã cã
românii formeazã marea majoritate a locuitorilor
Transilvaniei, cã sunt autohtoni, armonios rãspândiþi, pe când celelalte minoritãþi sunt intruse, colonizate începând cu secolul XI-lea. De asemenea
autorul, cu argumente istorice, citând peste douãzeci
de autori strãini, atestã continuitatea populaþiei daco-gete în Transilvania, contracarând teoria lui Robert Roesler, prin care la venirea ungurilor aceasta era
un spaþiu pustiu, un vid.
Partea a II-a - Transilvania leagãnul
românismului
În aceastã parte de 112 de pagini, autorul scrie

pe rând, sucit dar esenþialul despre Daci, Romani,
Români, demonstrând istoric continuitatea ºi
transformarea poporului daco-get în spaþiul carpatin,
cu toate vicisitudinile sutelor de ani prin care a
trecut, susþinându-le existenþa permanentã aici ºi,
prin dovezi ºi raþionament istoric, demoleazã pe rând
toate teoriile propagandistice anti-româneºti prin
care Dacia romanã ar fi rãmas goalã dupã retragerea
aurelianã (247 A.D.) Pentru cei mai puþin informaþi
ºi pentru tânãra generaþia post decembristã, care este
complet dezinformatã istoric ºi politic, recomand
acest capitol din care se va afla cum istoricii unguri
au distorsionat adevãrul istoric, dându-ne dispãruþi
de acasã pentru o mie de ani. În esenþã, dupã plãsmuirile ungureºti, odatã cu retragerea legiunilor
romane, întregul popor daco-roman a pãrãsit Dacia
lui Decebal ºi a pribegit pãstorind pe nu ºtim unde ºi
dupã o mie de ani s-a întors înapoi, ca niºte valahi
arhaici, nãpãdind marele lor principat transilvan. ªi
dupã ce ne-au primit, din milã, ne-am numit popor
român ºi ne-am fãcut stãpâni la ei acasã. Citiþi:
„Timp de o mie de ani un gol imens în centrul
Europei, în cea mai fertilã ºi mai bogatã regiune a
continentului, gol pe care aveau sã-l umple ungurii
abia în secolul al IX-lea” (Ardealul, pãmânt românesc, ediþia 1991, pag 72) Ungurii s-au trudit mult sã
nãscoceascã o asemenea teorie a discontinuitãþii ºi
exodului de o mie de ani a poporului român, dar nu
au putut dovedi cu probe ºi raþionamente istorice
aceste nãscociri. În schimb a venit Milton G. Lehrer
care îi demoleazã prin erudiþie istoricã. Întâi de toate,
nu existã un fenomen asemãnãtor în tot imperiul roman, adicã, odatã cu retragerea legiunilor romane sã
plece ºi populaþia autohtonã dupã ele. De ce tocmai
din Dacia, cea mai fertilã ºi bogatã regiune a continentului? A doua întrebare fãrã rãspuns este: unde
sunt documentele celorlalte popoare, ale cronicarilor
ºi istoricilor lor, prin care sã ateste acest exod ºi nomadism al poporului geto-dac prin þãrile lor, cunoscut fiind cã în asemenea situaþii inevitabil ar fi
fost mari confruntãri, lupte între bãºtinaºi ºi intruºi
consemnate în documente, cronici, istorii. Lipsesc
dovezile ºi raþionamentul istoric din teoriile ungureºti. Unde ar trebui sã-i plasãm pe daco-români, se
întreabã celebrul istoric Ferdinand Lot de la Sorbona, pentru cã ungurii, sârbii, bulgarii ºi grecii sunt
de acord cã ei nu au ce cãuta nici în Serbia, nici în
Bulgaria, nici în Macedonia sau în Pind. Nu existã
documente ºi nici logicã istoricã, în schimb Milton
G. Lehrer aduce zeci de dovezi ºi considerente raþionale împotriva teoriei nomadismului nostru ºi al
vidului din Transilvania! Cititi pagina a ºaptea, de
exemplu sau capitolul Anonymus – Belae regis notar
– care a scris în latinã cea mai veche ºi importantã
cronicã despre unguri. Notarul regelui scrie: în momentul cuceririi Transilvaniei de cãtre unguri, þinutul
era locuit de cãtre vlahi ºi slavi organizaþi în ducate
(voivodat = ducat în latinã) Deci vidul a trebuit
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marele regat ungar ce a existat înainte de pierderea
Dalmaþiei (1430) ºi a bãtãliei de Mochacs (1526) !!
Opus acestei tardive grandomanii ungureºti, istoricul Ion Pãtroiu face o comparaþie pertinentã cu
Turcia ºi Austria, foste mari imperii europene, care
în zilele de acum nu tipãresc, pentru rãspândire ºi
propagandã, cât de întinse au fost imperiile lor.
Chestie de bun simþ social, istoric pe care nu îl au
ungurii revizioniºti de astãzi, în frunte cu Laszlo
Tökes de la noi ºi Viktor Orban de la ei.
Spre sfârºitul prefeþei, autorul ajunge la concluzia cã românii nu cunosc adevãrata istorie ºi
propagandã a vecinului nostru ungar, din mai
multe motive. Menþionez douã: obstrucþia de astãzi
a adevãrului despre propaganda iredentistã anti-româneascã ºi inexistenþa unei istorii corecte a
ungurilor scrisã de un român pentru români. E adevãrat, dar acest mare gol se poate completa citind
volumul Ardealul, pãmânt românesc scris de americanul Milton G. Lehrer.
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cucerit! De la cine? De la Gelu ce avea un voivodat
în centrul Transilvaniei la Gilãu, de la voivodatul lui
Menumorut din Criºana ºi de la Glad ce avea ducatul
în Banat. Aceste dovezi nu i le iartã ungurii lui
Anonymus, marele lor cronicar latin.
Milton G. Lehrer nu se opreºte la Anonymus,
care rãstoarnã tot zbuciumul falsificãrii istoriei de
cãtre unguri, el aduce ºi alte dovezi vechi scrise
despre Terra Vlachrorum, argumente arheologice,
toponimice, lingvistice. Dovada continuitãþii folosirii limbii latine, în proporþie de 80 la sutã, pe care o
vorbesc românii este valoroasã în a contracara falsitatea nomadismului poporului daco-get, prin fapt ºi
raþionament. Cum poate fi un popor etichetat drept
nomad pentru o mie de ani, fãrã sã se poatã preciza
pe unde a fost nomad, dupã care îl regãsim pe vatra
strãmoºilor sãi vorbind aceiaºi limbã ca ei?
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Partea a III-a - Transilvania dupã
nãvãlirea ungurilor
Este o parte condensatã de date concrete pe
care Milton G. Lehrer o începe cu anul 896, când
ungurii pãtrund în Panonia ºi, pe parcursul a 200 de
pagini, autorul ajunge pânã la Tratatul de la Trianon
– 1920, când Ungaria devine stat independent, de
sine stãtãtor dupã o jumãtate de mileniu de atârnãri ºi
compromisuri. Este un capitol dens de istorie, de
data aceasta ºi mai încãrcatã de fapte, personalitãþi
istorice ºi documente din istoria noastrã, a ungurilor
ºi cea universalã. La sfârºitul lecturii acestui capitol,
am imaginea clarã a unei fresce istorice de o mie de
ani ºi am ajuns la ideea, pe care nu am gãsit-o aici,
nici în alte lecturi istorice, despre mileniul de împilare a românilor ardeleni de cãtre unguri!
Fresca istoricã prezentatã de Milton G. Lehrer
începe cu sosirea ungurilor în Panonia ºi fiind opriþi
din incursiunile lor de jaf ºi pradã de Otto Cel Mare
lângã Augsburg, se retrag din vest, întorcându-se
spre Transilvania. Aceste fapte sunt atestate istoric ºi
încã odatã autorul demonstreazã cã teoria lui Robert
Roesler, despre golul transilvan, este doar o propagandã ungureascã nefondatã. Odatã pãtrunºi în
Transilvania încep, mai ales în Secuime, maghiarizarea ºi deznaþionalizarea timpurie a românilor
prin mai multe cãi. Unele forþate prin administraþie,
ºcoalã, religie, armatã, ºi una voluntarã, prin care
unii români, vãzând ce drepturi ºi privilegii au ungurii faþã de ei, se maghiarizeazã de la sine.
Spaþiul ocupat de unguri este mult prea mare
pentru numãrul lor redus, pentru a face faþã autohtonilor nemulþumi ºi acestea sunt motivele reale ale
colonizãrii Transilvaniei, care s-a fãcut în trei rânduri consecutiv cu saºi, ºvabi ºi unguri. În primul
rând, în secolele XI ºi XII, au fost aduºi spre colonizare saºi ºi teutoni la marginea de sud - est a
Transilvaniei, care, pentru împroprietãririle primite,
deveneau supuºii regilor unguri, îndatoraþi, obligaþi
sã le apere domeniile de nãvãlitori, dar mai ales sã

contrabalanseze populaþia autohtonã. Cum o altã
mare parte a pãmânturilor românilor erau deja stãpânite de nobilimea ungarã, iobãgindu-i pe valahii
toleraþi, tensiunile cresc între intruºi ºi românii ardeleni într-un tumultus rusticorum, cum e menþionat în
cronicile latine ale timpurilor, pânã ce se ajunge la
Rãscoala de la Bobâlna – 1437. În acest moment
critic, nobilimea se apãrã ºi printr-o alianþã împotriva
rãsculaþilor autohtoni numitã Unio Trium Nationum
în care se unesc ungurii, secuii ºi saºii. Cele trei
naþiuni, secuii se considerau naþiune separatã de
unguri, prin aceastã uniune iau cele mai diabolice
hotãrâri împotriva românilor, care de acum înainte
sunt doar valahii toleraþi, deºi erau cei mai vechi în
Transilvania, iar numãrul lor întrecea toate cele trei
naþiuni unite la un loc! Toleraþi în propria lor þarã,
aveau de suportat asuprirea ca o clasã inferioarã. În
Dieta Transilvaniei, în 1653, s-a votat legea Approbatae et Compilatae prin care: Românii sunt toleraþi
numai, ºi aceasta în chip provizoriu în aceastã þarã, atât
timp cât va place principelui domnitor ºi nobililor.
Episcopul unit al romanilor ardeleni, Inocenþiu Micu-Klein, în Dieta transilvanã ia apãrarea toleraþilor dupã pofta principelui ºi-a nobililor demonstrând cã sunt cei mai vechi ºi numeroºi în
Transilvania. El scrie 24 de petiþii la Viena, împãratului, prin care cere drepturi românilor, pentru cã
cine are obligaþii trebuie sã aibã ºi drepturi! Nobilimea ungureascã îl urãºte de moarte, urzind mijloace necinstite împotriva sa. Inocenþiu Micu-Klein
este chemat la Viena pentru o judecatã, de unde nu se
mai întoarce.
Ideea mea, dupã lectura acestei pãrþi din acest
tratat istoric, este cã românii ardeleni erau în plin
mileniu de împilare cetãþeneascã ºi naþionalã, în care
începuse un proces puternic de renaºtere naþionalã.
Rãscoala lui Horea, Cloºca ºi Criºan este o continuare importantã a acestui proces al emancipãrii.
Cât de hotãrâþi, dar sãraci erau românii reiese din
faptul cã Horea ºi delegaþia sa au mers pe jos pânã la
Viena, patru sãptãmâni la dus ºi tot atâta la întoarcere! Cât de cruzi ºi lugubri au fost nobilii unguri
reiese din faptul cum i-au torturat pe capii rãscoalei,
în numãr de douãzeci ºi cinci, în frunte cu Horia ºi
Cloºca. Criºan, care s-a spânzurat în închisoare, a
fost condamnat post mortem prin tragere pe roatã,
apoi l-au despicat în patru pãrþi, expunând câte o parte
la Abrud, la Brad, la Bucium ºi Mihãleni! Era în anul
1785, când nobilii ungurii îºi dãdeau aere de mari
creºtini ºi luminãtori ai noii spiritualitãþi europene.
Evenimentelor din Ardeal ale revoluþiei ungureºti din 1848-1849, autorul le aduce, pe de o parte
date de reþinut despre intenþiile ungurilor faþã de
românii ardeleni, în frunte cu Kossuth ºi pe de altã
parte înfãþiºeazã lupta pentru libertate a românilor în
frunte cu Avram Iancu. Sunt multe de scris pentru a
învãþa, a nu uita ºi mai ales a þine seamã, mã rezum
doar la bilanþul plãtit de români: douã sute treizeci de

vituperând în toate formele România ºi pe Români,
acuzându-i în toatã lumea cã îi priveazã de drepturi
cetãþeneºti pe etnicii lor de la noi. Perfidie ºi palavre.

Partea a IV-a - Ungaria de la Trianon
Înainte de-a ajunge la Tratatul de la Trianon,
trebuie cunoscute alte evenimente istorice. Sfârºitul
abominabilului rãzboi în 1918 a declanºat desprinderea naþiunilor din fostul imperiu habsburgic, ajuns
o umbrã dupã compromisul austro-ungar. În octombrie se desprind cehii ºi polonezii din imperiu, în
noiembrie stindardul libertãþii fluturã la Zagreb ºi la
Ljubljana, apoi începe o revoltã în Austria ce a dus la
descompunerea austro-ungarã, iar la Întâi Decembrie Transilvania se uneºte cu Regatul României.
Ungaria devine ceea ce geografic, istoric ºi demografic este din toate punctele de vedere, dar majoritatea nu acceptã realitatea ºi nemulþumirile lor
degenereazã într-o stare revoluþionarã de care profitã
comuniºtii. Astfel, Ungaria devine republicã sovieticã dupã modelul sovietic, sub conducerea lui Bela
Kun, un evreu din Transilvania, care nu recunoaºte
unirea Transilvaniei cu România ºi, fãrã nici o declaraþie de rãzboi, armata ungarã atacã România în
noaptea de 15 / 16 Aprilie 1919. Trupele ungare sunt
respinse pânã pe linia Tisei ºi astfel Bela Kun recunoaºte unirea Transilvaniei cu România. Este o
recunoaºtere falsã, de moment pentru cã era învins ºi
avea nevoie de timp sã urzeascã cu Lenin un nou
atac, împreunã de data aceasta, ei din vest ºi ucrainenii din nord-est. ªi din nou, fãrã declaraþie de
rãzboi, atacã România în data de 19/20 Iulie 1919.
De data aceasta, trupele române nu se mai opresc
pânã la Budapesta, unde, victorioase, ridicã tricolorul românesc pe parlamentul comunist a lui Bela
Kun, plus o opincã pentru luare aminte de cãtre cea
mai splendidã dintre naþiuni. Nu românii au declanºat ostilitãþile, le-au contracarat ºi au înfrânt agresiunea comunistului Bela Kun, care a fugit din
Budapesta pânã la Viena, unde, printre altele, pune
mâna pe o parte din tezaurul Ungariei trimis aici mai
înainte. Este arestat de poliþia vienezã ºi folosit drept
schimb cu prizonieri austrieci din Rusia Sovieticã.
Aici este folosit intensiv ca mare comisar sovietic
sub Lenin, dar cade în dizgraþie sub suspiciosul Stalin, care i-a hotãrât sfârºitul.
Ungurii acelor ani au fost fericiþi cã au fost
scãpaþi de Bela Kun, de republica lui, dar au rãmas
profund afectaþi de tricolorul ºi opinca româneascã
de pe parlamentul lor. Aceastã victorie a Armatei
Române împotriva agresiunii ungare le-a stârnit ºi
mai puternic vechile resentimente faþã de români,
declanºând cea mai cumplitã campanie de distorsiune ºi calomniere la adresa Armatei Române, deºi
i-a scãpat de Bela Kun ºi nu s-a amestecat în viaþa
socialã ºi politicã a Ungariei, care în acest timp, dupã
voinþa ei, a redevenit regat. Din lipsã de rege s-a
mulþumit cu un regent, un fost amiral, care, rãmas
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sate ºterse de pe suprafaþa pãmântului, viaþa a patruzeci de mii de oameni, pagube de 30 milioane
florini aur. Kossuth înfrânt fuge pânã în Statele
Unite ºi concepe un sistem dunãrean federalizat dar
condus de ei, de unguri, cea mai splendidã realizare a
speciei umane. Sãracã, splendidã subspecie!
Împãratul austriac cade cu picioarele pe pãmânt ºi concepe un nou sistem imperial bazat pe
individualitãþile istorico-politice din imperiul sãu.
Sistem ce acorda anumite drepturi tuturor naþionalitãþilor înglobate în imperiu, dar refuzat de nobilimea ungureascã, care din acest motiv începe sã-l
urascã pe împãrat. Totuºi ceva s-a miºcat în privinþa
drepturilor valahilor toleraþi pânã în anul 1867, când
se instaleazã dualismul austro-ungar iar romanii ardeleni cad sub jurisdicþie ungureascã ºi pentru urmãtorii cincizeci ºi unu de ani se instaleazã cea mai
neagrã paginã de opresiune ºi maghiarizarea lor
forþatã. Românii ardeleni îºi cer drepturile ºi trimit
împãratului în 1881 un memorandum, pe care acesta
nici nu-l deschide ºi-l trimite parlamentului de la
Budapesta. Rãmânând fãrã efect la curtea de la
Viena, memorandiºtii români trimit o copie la Paris
pentru publicare, care a produs o puternicã impresie
în Franþa ºi celelalte þãri europene, declanºând vii ºi
puternice proteste împotriva austro-ungarilor. Rezultatul a fost tipic unguresc, memorandiºtii au fost
arestaþi, judecaþi ºi aspru pedepsiþi. Rãzbunarea ungureascã s-a întins asupra tuturor românilor ardeleni
prin politica agresivã de deznaþionalizare impusã de
guvernul Tisza Istvan ºi legile contelui Apponyi,
prin care s-au interzis ziare ºi reviste româneºti, s-au
desfiinþat ºi maghiarizat ºcolile primare ºi secundare
româneºti în Transilvania.
Odatã cu începerea rãzboiului in 1914, când
unii l-au declanºat ºi aclamat ºi cu totul alþii au fost
sacrificaþi, nimeni neprevãzând cã va degenera
într-un rãzboi mondial, o jumãtate de milion de
români ardeleni a fost târât ºi sacrificat pe diferite
fronturi ale imperiului austro-ungar, care îºi trãia
ultimii ani. Tot în acest timp se apropia de sfârºit ºi
mileniul de împilare a românilor ardeleni de cãtre
unguri.
Milton G. Jehrer, în repetate rânduri, consemneazã, în baza dovezilor milenare, cã ungurii au
fãcut ºi continuã sã facã propagandã ºi paradã, cu
infatuare ºi aroganþã, despre mileniul lor european.
Noi, românii, nu ar trebui sã le tot socotim cât au fost
ei de stãpâniþi ºi atârnaþi de alþii în gloriosul lor
mileniu, pe care trebuie sã-l cunoaºtem, ci ar trebui,
mult mai mult, sã cunoaºtem cum a fost mileniul
nostru de împilare sub ei. Aceasta este ideea prezentãrii pe larg, spre cunoºtinþã, a volumului
Ardealul, pãmânt românesc, din care reiese cu prisosinþã mileniul împilãrii românilor ardeleni de cãtre
vecinii noºtri de la apus. Aceºtia, dupã Tratatul de la
Trianon, au început ºi continuã insistent propaganda
despre drepturile lor istorice asupra Transilvaniei,
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fãrã flotã, s-a mulþumit ºi cu un cal. Armata românã
s-a retras din Ungaria în noiembrie 1919.
Dupã semnarea Tratatului de la Trianon, jurnalistul ºi scriitorul american scrie cã ungurii s-au
plâns în cele patru colþuri ale lumii de marea nedreptate care li s-a fãcut prin ceea ce ei numesc
dictatul pãcii, dar el ºi conchide: li s-a luat ungurilor
atât cât au încãlcat ei în cursul vremurilor prin violenþã. Cu o rãbdare ºi meticulozitate pe care le gãsim
doar la puþini intelectuali români, Milton G. Lehrer
citeazã, în pagini dupã pagini, date demografice din
multe monografii ºi recensãminte strãine ce atestã
drepturile indiscutabile ale românilor în Ardeal, documentaþi-vã despre acestea citind paginile de la 348
la 373. Dupã acestea urmeazã pagini ºi pagini despre
ofensiva propagandei maghiare, despre modurile
oportuniste prin care ungurii denatureazã adevãrul ºi
ridicã stindardul revizionismului de la început. În
1920, în ziua în care deputaþii unguri au votat în
parlament ratificarea Tratatului de la Trianon, au jurat astfel : Cred în Dumnezeu. Cred în patrie. Cred în
reînvierea Ungariei milenare. Clar pentru cei lucizi,
ce s-au întrebat: care Ungarie milenarã?!

Partea a V-a
Ultima parte a acestui competent tratat istoric
despre Ardealul pãmânt românesc pe care noi, românii i-l datoram cu apreciere ºi consideraþie doctorului în drept internaþional, Milton G. Lehrer, este
despre Dictatul de la Viena, prin care trupele
horthyiste au reocupat Nord Vestul Transilvaniei
între septembrie 1940 ºi octombrie 1944. Sunt patru
ani de cumplitã teroare împotriva românilor ardeleni: de la detenþie, deportãri, muncã forþatã ºi crime
antiumane împotriva populaþiei civile, la deznaþionalizare ºi maghiarizare forþatã.
Înainte de-a demonstra cu date ºi cifre cele
menþionate mai sus, trebuie sã reproducem un paragraf din comunicatul guvernului maghiar din data de
31 August 1940:
„Întreaga Ungarie este recunoscãtoare Fuhrerului Hitler ºi Ducelui Mussolini pentru opera lor
constructivã, care, dupã ce a desfiinþat Tratatul de la
Versailles, suprimã ºi Tratatul de la Trianon. Cercurile politice din Ungaria constatã cã actualul arbitraj de la Viena contribuie ºi mai mult la strângerea
relaþiilor amicale dintre Ungaria ºi puterile Axei.
Ungaria îºi asumã cu mândrie rolul ce o aºteaptã în
noua Europã alãturi de puterile Axei. Ungaria va sta
ºi în viitor cu aceeaºi fidelitate ºi amiciþie nestrãmutatã ca ºi pânã acum alãturi de puterile Axei.”
ªi acum sã vedem ce rol cu mândrie ºi-a
asumat Ungaria în Transilvania. Milton G. Lehrer,
între paginile 478 ºi 495, ne ilustreazã elocvent rolul
lor: Furia ungureascã s-a dezlãnþuit vijelioasã asupra
þãrãnimii ºi intelectualitãþii româneºti ºi, citând din
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Les Assassinants, aflãm cã în primele douã luni ale
ocupaþiei Transilvaniei au fost uciºi 919 români, 771
persoane torturate, 3.373 bãtute ºi maltratate, peste
13.000 de români deþinuþi. Ungaria horthystã poate
fi mândrã de acest rol. ªi era numai începutul, numai
douã luni din cele 49 de luni de ocupaþie! Citiþi
aceste pagini ºi veþi gãsi cazuri concrete cu cei care
au murit sau suferit cele mai groaznice regimuri
inchizitoriale ºi de teroare, cum le-au numit mulþi
autori.
Sfârºitul acestui tratat de istorie despre împilarea românilor ardeleni de cãtre unguri conþine trei
mici pãrþi: Epilogul ocupaþiei ºi bucuria autorului, un
Remember în care autorul, cu tâlc, îl citeazã pe Henry
Barbusse: omul este o maºinã care uitã ºi sã fim atenþi
cum se vor prezenta ungurii la conferinþa de pace fãrã
sã sufle, desigur, nici un cuvânt cu privire la campania
lor revizionistã. ªi a avut dreptate …
Postfaþa este scrisã de soþia autorului, doamna
Edith Lehrer, care face niºte dezvãluiri pe care sã le
citim cu multã luare aminte. Întâi ne vorbeºte despre
bucuria pe care au avut-o în seara zilei de 30 Ianuarie
1945, când la Athenee Palace, înconjuraþi de personalitãþi din guvern, academicieni, elite intelectuale, scriitori, jurnaliºti, prieteni au lansat prima
ediþie a cãrþii, ce a fost primitã cu entuziasm ºi pe
drept apreciatã ca o valoare academicã. Nu trece
prea mult ºi schimbãrile politice ºi sociale trec de la
democraþia speratã spre dictaturã ce încorseteazã
toata societatea româneascã ºi doamna Edith Lehrer
scrie: „Numeroºii prieteni ai soþului meu - mari
patrioþi - au fost pe rând împrãºtiaþi. O atitudine
glacialã din partea noilor oficialitãþi s-a instalat
treptat ºi faþã de soþul meu… Nu mult timp dupã
aceea, cartea, tipãritã ºi aºa într-un tiraj simbolic, a
fost pusã la index, iar autorul a început sã fie prigonit. Am fost daþi afarã din toate serviciile, ori de
câte ori reuºeam sã gãsim o slujbã… Prigonit, hãrþuit, în cele din urmã soþul meu s-a îmbolnãvit ºi a
murit în 1969…”
Aceastã carte a fost pusã la index 47 (patruzeci ºi ºapte) de ani, timp în care românii ardeleni
nu au avut voie sã-ºi spunã suferinþa, iar urmaºii lor
sã nu cunoascã nimic despre mileniul împilãrii românilor ardeleni, ºi în acest timp propaganda iredentistã ºi revizionismul unguresc ne defãimeazã insistent în toatã lumea. Oare chiar sã fi ajuns o naþiune
degeneratã în care patriotismul este anemic, hulit ºi
interzis de politicieni ºi de lefegiii lor din culturã ºi
de mass media? Speranþele românilor dupã Decembrie 1989 s-au spulberat ca ºi cele din 1944-1945,
numai propaganda ºi speranþele ungureºti au rãmas
aceleaºi. Se pare cã ºi astãzi cartea aceasta este pusã
la index!
Au trecut 21 (douãzeci ºi unu) de ani de la ultima ei ediþie ºi cât de necesarã este!
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Festivalul Internaþional de Folclor Autentic
Românesc „Sã-mi cânþi, cobzar”
(ediþia a V-a)

fost vernisatã ºi expoziþia de fotografie „Din
Istoria neamului meu”. Apogeul Sãrbãtorii a
fost Spectacolul de Galã al ediþiei a V-a a Festivalului „Sã-mi cânþi, cobzar”, care a avut loc în
Sala de Spectacole a Palatului Academic al Universitãþii Bucovinene de medicinã din Cernãuþi
ºi a fost onorat de prezenþa în salã a unor oaspeþi
de seamã, printre care demnitari din cadrul ARS
Cernãuþi ºi Consiliul Regional. De asemenea,
printre oaspeþi s-a aflat ºi Secretarul General al

Federaþiei Asociaþiilor ºi cluburilor UNESCO
din Republica Moldova – Eugenia Ursu.
Pe scenele din Cernãuþi, Boian ºi Pãtrãuþii
de Jos au urcat mai mult de 150 de artiºti, de
toate vârstele. Printre ei s-au numãrat: Ansamblurile vocal-folclorice de copii „Perla”, „Aura”
ºi „Ochiºelele” ale Centrului Bucovinean de
Artã, Ansamblurile folclorice „Gura Izvorului”
ºi „Rodniciok” din comuna Vatra Moldoviþei ºi
respectiv Ciumârna, judeþul Suceava - România,
Ansamblul folcloric „Poieniþa”, de pe lângã cãminul cultural Poiana ªtampei, judeþul Suceava,
Ansamblul etnofolcloric „Crenguþã de iederã”
al Universitãþii de Stat din Republica Moldova,
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e parcursul a trei zile, în luna decembrie, pe mai multe scene din Bucovina a rãsunat limba românã,
cântece româneºti dãruite publicului spectator
de cãtre artiºti profesioniºti ºi amatori din România, Republica Moldova ºi multe localitãþi
româneºti din regiunea Cernãuþi, în cadrul Sãrbãtorii Zilelor Culturii Tradiþionale Româneºti,
organizatã de Centrul Bucovinean de Artã
pentru conservarea ºi promovarea culturii tradiþionale româneºti Cernãuþi, în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina al
Consiliului Judeþean Suceava ºi Liga
tineretului român „Junimea” din regiunea
Cernãuþi. Acest eveniment cultural a fost
sprijinit de Ministerul Culturii din Ucraina
ºi Administraþia Regionalã de Stat Cernãuþi. Mulþumirile organizatorilor s-au îndreptat totodatã ºi spre sponsorii care au
fãcut posibilã desfãºurarea în bune condiþii
a manifestãrii: SRL Rodniciok, director general Ion Semeniuc, liderii comunitãþii româneºti din SUA, domnii Florin Cârlan,
Nicolae Zahariuc, Nicolas Andronesco,
Nicolae Popa, Justin Liuba, Dumitru Stoian
ºi Nicolae Spãtaru, domnul Gheorghe
Cosma, deputat în consiliul regional Cernãuþi ºi
întreprinzãtorul Eugen Cosma din Cernãuþi.
În cadrul acestui eveniment s-a desfãºurat
un ºir de acþiuni, printre care ediþia a V-a a
Festivalului Internaþional de Folclor Autentic Românesc „Sã-mi cânþi, cobzar”, cu spectacole de
folclor în aer liber, în Piaþa Integritãþii din Cernãuþi ºi în Cãminele culturale din satele Boian ºi
Pãtrãuþii de Jos, un Târg al meºterilor populari.
Simpozionul Internaþional de Folclor ºi Etnografie cu genericul „Vatra dulce strãmoºeascã”
ºi-a desfãºurat lucrãrile la sediul Centrului Bucovinean de Artã, pe str. 28 iunie, nr.7, unde a
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Ansamblul etnofolcloric „Plãieºii” din Chiºinãu, Republica Moldova. Rapsozii populari Trifan Bãlãucã ºi Nicolae Amarandei din orãºelul Bucecea, Botoºani, Nicolae Botnaru din
Chiºinãu, Gheorghe Puiu ºi Nicolae Mintencu,
Grupul folcloric „Busuioc moldovenesc” din
satul Stroeºti, raionul Noua Suliþa, Corul
„Dragoº Vodã”, au adus în scenã melodii uitate.
Bucuria ºi emoþia spectatorilor a fost multiplicatã de apariþia pe scenã a unor interpreþi renumiþi, care au adus un plus de luminã evenimentului: artista Poporului din Republica
Moldova Maria Iliuþ, soliºtii Ansamblului artistic „Ciprian Porumbescu” - Nicoleta Hafiuc,
Sorin Filip, Cãlin Brãteanu, cunoscuþii interpreþi de cântece populare Natalia Andrieº,
Adriana Bucevschi, Nicolae Grebincea, Dãnuþ
Onoiu, Andreia Chisãliþã, Elizabeta Chira ºi soliºtii Studioului vocal din cadrul Centrului
Bucovinean de Artã. Cu prilejul Zilelor Culturii
Tradiþionale Româneºti la Cernãuþi, organizatorii au fost felicitaþi oficial de Ministrul
Culturii din Ucraina. Atât demnitarii români cât
ºi angajaþii Consulatului General al României la
Cernãuþi nu au fost prezenþi la manifestãri.

Deºi Þara-Mamã a ocolit ºi de aceastã
datã ºansa de a sprijini un eveniment românesc
remarcabil desfãºurat în regiunea Cernãuþi,
Consiliul Judeþean Suceava a fost în continuare
singura instituþie din România care a rãspuns
prezent ºi a sprijinit promovarea culturii tradiþionale româneºti, care este valorificatã cu
eforturi deosebite în acest spaþiu bucovinean.
Evenimentul s-a dovedit a fi o reuºitã deplinã ºi o sãrbãtoare de suflet a tuturor românilor
din þinut ºi nu numai.

Vasile ªoimaru ºi adevãrul:
„Veºnicia s-a nãscut la… Cornova”!
Elena TAMAZLÂCARU

S

ã vedeþi, nu doar eu regret imens de
mult faptul cã economistul ºi artistul
fotograf, maestrul Vasile ªoimaru,
s-a nãscut la Cornova ºi nu la Þaul, sã zicem! Independent de faptul cã doar la Cornova a venit
în expediþie unicã, în 1931, ºi a ºaptea de acest
tip în România interbelicã, echipa de sociologi a
Academiei Române ca sã studieze „un colþ de
þarã” pentru a constitui „o vedere de ansamblu
menitã sã înglobeze într-un tot atât tradiþiile
trecutului, cât ºi realitãþile prezentului ºi posibilitãþile viitorului…”, citat întrerupt din
Dimitrie Gusti.
Monografia sociologicã Cornova 1931 de
Dimitrie Gusti ºi colaboratorii (Ch., Ed. Quant,
2011) este un gest recuperator, omagial, realizat
la împlinirea a 80 de ani de la eveniment de o
echipã de mari entuziaºti, formatã din cercetãtorii Vasile ªoimaru, Marin Diaconu ºi Zoltán

Rostáº. Este un impresionant studiu, rezultat al
adunãrii între copertã de carte a materialelor de
lucru ale expediþiei despre care încercãm sã vorbim, prezentând impresionantul studiu încãput
în circa 852! pagini de carte, studiu efectuat în
1931, între 25 iunie ºi 13 august de circa 55 de
tineri cercetãtori. În aceastã o lunã ºi jumãtate,
cât s-a desfãºurat expediþia, aflãm din volum,
deopotrivã cu interviurile „de lucru”, se mai
realizeazã ºi un film documentar cu titlul
Cornova, în regia monografiºtilor Emanoil
Bucuþa, H.H. Stahl, Anton Golopenþia ºi a operatorului Tudor Posmantir, care cuprinde instantanee din viaþa cornovenilor – cununii, nunþi,
botezuri, înmormântãri, activitãþi de muncã etc.,
se înfiinþeazã ºi un cãmin cultural, ºi o bibliotecã
cu 701 volume, Dimitrie Gusti devine, la 9 august, cetãþean de onoare al Cornovei.
Toate studiile, „fiºe de teren”, cum li se

Agentul magic în satul Cornova… (p. 296-310),
ªtefania Cristescu, Chestionarul pentru studiul
credinþelor, practicelor ºi agenþilor magici în
satul românesc (p. 311-314); Ion O. Ionicã, Criterii de clasificare pentru manifestãrile spirituale (p. 315-316); Xenia C. Costa-Foru, Studiul
monografic al câtorva tipuri de familie reprezentative (p. 317-400).
Urmeazã capitolele: Despre a VII-a campanie monograficã (p. 403-590) ce conþine diferite materiale de epocã: referate, comunicãri,
scrisori, recenzii, articole la temã, alte documente ce þin de campania
monograficã, de conferinþele
ulterioare, cele de la Institutul
Sociologic
Român
din
perioada 13 ianuarie-1 iunie
1932
–
ºi
debuteazã
conferinþele cu premiera la
Bucureºti, la Academie, a
filmului Cornova în zi de 13
ianuarie 1932; de studiul ulterior, deja actual, al expediþiei
monografice, printre autori
fiind ºi cornovenii Vasile
ªoimaru, de la care a pornit
ideea
marelui
proiect
Cornova 1 ºi Cornova 2,
Zamfira Mihail, fiica preotului cornovean Paul Mihail ºi
Sanda Golopenþia, fiica monografiºtilor,
cornovenilor
ªtefania Cristescu ºi Anton
Golopenþia, precum ºi cornovenii prin admiraþia
faþã de fenomenul studiile monografice Gusti ºi,
respectiv, Cornova, faþã de cãrþile monumentale
– Iulia Mãrgãrit, Grigore Botezatu, Marin
Diaconu, Vlad Pohilã ºi lista nu este completã;
Portrete sociologice ºi în cadrul lor ºtiinþific
sunt incluºi Dimitrie Gusti, Octavian Neamþu,
Mihai Pop ºi H.H. Stahl de Zoltán Rostáº,
Dumitru C. Amzâr de Dora Mezdrea, ªtefania
Cristescu, o cronicã a conferinþelor ºi date
biografice, realizat de fiica sa, Sanda
Golopenþia-Eretescu, ºi nu e de înþeles de ce nu
face autoarea un portret complet, duet, al
pãrinþilor sãi care s-au întâlnit la Cornova – a lui
Anton Golopenþia (se cãsãtoresc în 1939), Gh.
Focºa de Lina Codreanu.
Capitolul Monografiºti. Fiºe de dicþionar
(Cornova, 1931) cuprinde nume de personalitãþi
ce au trecut prin botezul focului la Cornova, dar
ºi prin focul destinului ulterior: Amzâr Dumitru
Cristian, Argintescu-Amza Nicolae, Berman
Iosif, Bernea Ernest, Brauner Harry, Bucuþa
Emanoil, Constande Elisabeta, Constande Lena,
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spunea, sunt riguros ºi sârguincios trudite: s-a
discutat cu fiecare cornovean în parte despre
toate – de la igiena corpului pânã la modã,
despre obiceiuri, îndeletniciri, tradiþii, despre
horã ºi baluri… De câte ori ºi câte ore lucreazã
acasã ºi la câmp fiecare membru al familiei, ce
fel de muncã îndeplineºte, cât timp dureazã,
dacã mai presteazã alte munci în alte gospodãrii
ºi pentru ce fel de platã, munca femeilor ºi
munca bãrbaþilor, ce obiecte sunt în casã, provenienþa lor, zestrea, podoabele interiorului,
hainele de þinut, de lucru, lenjeria de corp…
Schema aranjãrii gospodãriei
de la casã la poiatã, perimetru,
vecini… Etnografie ºi civilizaþie ruralã româneascã de cea
mai aleasã probã ºi nu doar!
Dar sã vedem, cel puþin,
titlurile primului capitol, ale
aºa-ziselor „fiºe de teren”,
pãstrate toþi aceºti ani în mai
multe mape la Biblioteca
Academiei Române: D. Gusti,
Sociologia monograficã (p.
7-31); D.C. Georgescu, Evoluþia demograficã a satului
Cornova, 1817-1930 (p.
32-73); Henri H. Stahl, Vatra
satului Cornova (p. 74-89);
H. H. Stahl, Despre Inochentie ºi inochentism. Fragment
de convorbire cu pãrintele
Zamã din satul Cornova (p.
90-97); P. ªtefãnucã, Scrisori de rãzboi (p.
98-104); Ernest Bernea, Contribuþii la problema calendarului în satul Cornova (p. 105-118);
ªtefania Cristescu, Practica magicã a descântecului „de strâns” în satul Cornova (p. 119-128);
Emil Turdeanu, Un manuscris miscelaneu necunoscut (p. 129-155); Mihai Pop, Contribuþii
la studiul limbilor speciale din Cornova: pãsãreasca (p. 156-159); Ion Zamfirescu, Contribuþii la cercetarea unei gospodãrii þãrãneºti
din satul Cornova (p. 160-198); Domnica I.
Pãun, Þiganii în viaþa satului Cornova (p.
199-205); Traian Herseni, Categoriile sociale
cornovene. Prezentare de material ºi schiþarea
problemei (p. 206-222); Anton Golopenþia, Aspecte ale desfãºurãrii procesului de orãºenizare
a satului Cornova (p. 223-250); D. ªandru, Basarabia (p. 251-268); Ernest Bernea, Botezul în
satul Cornova. Încercare de interpretare sociologicã (p. 269-283); H. H. Stahl, Anton
Golopenþia, Învãþãturi din zodiac (p. 284-285);
ªtefania Cristescu, Frecvenþa formulei magice în
satul Cornova (p. 286-295); ªtefania Cristescu,

111

FAMILIA ROMÂNÃ

FEBRUARIE 2012

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

112
Cornãþeanu Nicolae, Costa-Foru Xenia, Cotescu
Maria (Marica), Cressin Roman, Cristescu-Golopenþia ªtefania, Focºa Gheorghe, Focºa
Marcela, Georgescu Dumitru C., Golopenþia
Anton, Gusti Dimitrie, Herseni Traian,
Ioanovici Dochia, Ionicã Ion I., Manolescu
Mircea I., Measnicov Igor, Neamþu Octavian,
Negrea Adrian G., Pãun Domnica, Pop Mihai,
Posmantir Tudor, Rãdulescu-Pogoneanu Victor, Stahl Henri H., ªtefãnucã Petre, Turdeanu
Emil, Vulcãnescu Mircea, Zamfirescu Ion. Sunt
date biografice, „de dicþionar”, care cuprind ºi
opera ulterioarã, ºi portrete fotografice pe care
unii nu le au.
Se încheie vasta, monumentala monografie cu Notã privitoare la ediþie, Note, Rezumate
în limba francezã ºi Cornova 1931. Iconografie
de Iosif Bergman… Fotografiile sunt pur ºi simplu excepþionale, fie portret, fie portret de grup,
fie moment de lucru, fie peisaj… Caietul cu
imagini alb-negru nu a putut sã nu fie completat
cu fotografii color, deja contemporane, realizate
de Vasile ªoimaru…
Am dat cât s-a putut de amplu titlurile
„fiºelor de teren”, având în vedere importanþa
culturalã ºi nu doar a evenimentului Cornova
1931. Lansarea volumului a avut loc toamna
trecutã la Biblioteca Municipalã „B.P. Hasdeu”,
cu o salã arhiplinã, cu geamurile deschise spre
stradã ºi spre statuia lui ªtefan cel Mare ºi
Sfânt… Cu vorbitori excepþionali, printre care
Sanda Golopenþia, Constantin Eretescu, Zoltán
Rostáº, Vasile ªoimaru (ºi moderator), Nicolae
Dabija, Lidia Kulikovski, Vlad Pohilã, Spiridon
Vangheli, Ion Buga, Grigore Botezatu.
Destinul omenirii în general, al sociologiei, deopotrivã cu cel al geneticii, ciberneticii,
al specialiºtilor din domeniile date –ºi printre ei
sunt mari intelectuali – nu a fost unul simplu.
Sociologia a fost consideratã dupã rãzboi „pseudoºtiinþã burghezã”, scoasã din manuale ºi ºcoli,
mulþi sociologi-monografiºti scoºi din leafã,
aruncaþi în închisori, împuºcaþi, iar sociologul
modern Dimitrie Gusti ca fondator de ºcoalã, al
Institutului Social Român (1921), al primului în
lume Muzeu al Satului sub cerul liber din
Bucureºti (1936), preºedinte al Academiei Române între 1944-1946 (precizãm pentru a limpezi o confuzie cã în perioada 1946-1948 preºedinte al Academiei Române a fost juristul
Andrei Rãdulescu, rudã apropiatã a acad. Eugen
Simion, preºedinte al Academiei Române în perioada 1998-2006), Dimitrie Gusti, cum spuneam, e scos din funcþii, din pâine, lipsit de
pensie… Moare în cumplitã mizerie impusã de
regim „din greºealã” în 1955, iar reabilitarea sa
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ºi a ºtiinþei cãreia i s-a consacrat vine abia peste
un deceniu.
Dincolo de dramatice ºi tragice accente ar
fi minunat sã reuºim la capitolul „gestionarea
crizelor” (ºi capitol în portretul lui Gusti)! Cum
trecem tot dintr-o crizã în alta, ar fi cazul sã
avem ºi o metodicã a gestionãrii lor, a rezistenþei
calitative! Cel puþin Vasile ªoimaru o are! Mãrturie stã ºi volumul Cornova, apãrut la Chiºinãu
în 2000 cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la
naºterea marelui Dimitrie Gusti. Cu mare speranþã, ataºament ºi cunoºtinþã în cauzã aº recomanda volumele – Cornova ºi Cornova 1931 ºi
excepþionalul album Românii din jurul României – ca „protagoniste” pentru o conferinþã ºcolarã ºtiinþificã la istorie, gen „Chiºinãul citeºte o
carte”, cum sunt minunatele conferinþe anuale
tradiþionale la Biblioteca Municipalã B.P.
Hasdeu. În numele unui scop nobil: toþi elevii
din oraº implicaþi în studiul volumelor, cu referate ºi comunicãri „la temã”, sã fie incluºi în
echipe care sã meargã în satele pãrinþilor ºi
bunicilor, a rudelor, a profesorilor de istorie etc.
pentru a multiplica, într-un fel, fenomenul Cornova! (Ideea, parþial, a fost lansatã de jurnalistul
Constantin Ciobanu la Biblioteca Alba Iulia cu
ocazia prezentãrii mai multor volume, inclusiv
Cornova 1931). ªi pentru a multiplica, de ce nu,
fenomenul Vasile ªoimaru! De ce sã regretãm la
infinit faptul cã Vasile ªoimaru s-a nãscut la
Cornova ºi nu în fiecare dintre satele noastre!
Proiectul dat ar fi susþinut, credem, de Academia
Românã, de Academia de ªtiinþe a Republicii
Moldova… De Guvernul Republica Moldova…
Fenomenul Cornova ºi modelul spiritual Gusti
ar da naºtere unei vaste expediþii ºcolare de pe
urma cãreia cu toþii am avea de câºtigat – toate
satele noastre ar fi studiate conform metodei
Gusti, multilateral, materialele prelucrate ar deveni cãrþi tradiþionale ºi virtuale, ar deveni un
bun al tuturor! ªi elevii, împreunã cu profesorii
de istorie, de literaturã, copiii satelor respective,
ar aborda metode educativ cognitive spectaculoase, pânã la urmã, ar avea o lunã de vacanþã de
neuitat!
Conferinþa Dimitrie Gusti – Cornova s-ar
înscrie de minune în cadrul omagierii ºtiinþifice
a tristului jubileu de 200 de ani de la raptul
Basarabiei. Doamne ajutã!
Pentru câteva lecturi esenþiale din ultima
perioadã ºi bucuria recenziilor publicare în L.A.
mulþumesc deosebitului „complice”, Elenei
Cãldare-Roºca.
(Literatura ºi Artã, 5 ianuarie 2012)
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Michel Houellebecq: „Am cunoscut, la Madrid,
o grupare de artiºti ºi scriitori români de
amploarea celei din Parisul interbelic”

Emil Constantinescu primind Marele Premiu
Niram Art „Trofeul Ambroise Vollard”

Scriitorul francez Michel Houellebecq a fost
distins cu Marele Premiu Niram Art „Trofeul
Mihail Sebastian”. „Primul premiu pe care l-am
primit ca scriitor purta numele poetului român
Tristan Tzara. Este o bucurie pentru mine sã primesc acum un trofeu cu numele altui mare român.
În seara aceasta, am cunoscut, la Madrid, o grupare
de artiºti ºi scriitori români de amploarea celei din
Parisul interbelic. Mã bucur cã, dupã o lungã dictaturã, cultura românã recapãtã locul care îi corespunde în Europa”, a afirmat Michel Houellebecq
în faþa publicului spaniol.

Fostul ministru al Culturii din Spania, poetul
Cesar Antonio Molina a primit Marele Premiu
„Trofeul Tristan Tzara”. Premiul a fost ridicat de
scriitoarea, jurnalista ºi criticul literar, Mercerdes
Monmany, soþia lui Cesar Antonio Molina. „Mari
personalitãþi ale culturii universale sunt originare
din România. Emil Cioran, Mihail Sebastian,
Mircea Eliade ºi Constantin Brâncuºi sunt doar
câþiva dintre românii care au creat opere de o
inestimabilã valoare ºi faþã de care simt o profundã
admiraþie”, a afirmat Mercedes Monmany.
Premiul Niram Art pentru Literaturã a fost
acordat scriitorului român ªtefan Mitroi, Premiul
Niram Art pentru Poezie autorului Eran Eisen din
Israel, iar scriitorul spaniol Diego Vadillo Lopez a
fost distins cu Premiul pentru Manuscris, pentru
romanul La cumpãrãturi în Tzara, al cãrui personaj principal este poetul român Tristan Tzara. În
cadrul galei de decernare a Premiilor Niram Art
2011, au avut loc cinci lansãri de carte.
La aceastã ediþie premiul pentru Arte Plastice a fost înlocuit cu un omagiu adus vieþii ºi
operei pictorului Baruch Elron (1934-2006). În
timpul galei, a fost lansatã cartea Baruch Elron, a
scriitorului spaniol Hector Martinez Sanz. Artistul
s-a nãscut în România ºi a plecat în Israel în anul
1963. Multe dintre operele sale au rãmas în România, sub semnãtura Barbu Teodorescu. Baruch
Elron este unul dintre cei mai cunoscuþi pictori din
Israel. „Soþul meu a fãcut studiile la Bucureºti ºi
perioada petrecutã în România a fost importantã în
formarea sa. A colaborat cu multe publicaþii ºi
instituþii din România ºi, dupã revoluþie, s-a întors
cu plãcere în þara în care s-a nãscut”, a declarat
Lydia Elron, soþia artistului.
Seara s-a încheiat cu un concert de pian. Moderatorul evenimentului a fost Fabianni Belemuski,
directorul Revistei Niram Art. Trofeul Niram Art
este o creaþie a artistului plastic Bogdan Ater.

DEFESES FINE ARTS AGENCY
Madrid, Spania
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remiile Niram Art 2011, desfãºurate în
a doua jumãtate a lunii decembrie a
anului trecut la Madrid, au adus în
atenþia publicului spaniol mari personalitãþi ale
culturii române.
Evenimentului a fost organizat de Editura ºi
Revista Niram Art, în colaborare cu Universitatea
Complutense ºi Centrul Cultural al Armatei Madrid
ºi s-a desfãºurat la Cazinoul Militar din capitala
Spaniei. Emil Constantinescu, fostul preºedinte al
României, a fost distins cu Marele Premiu Niram
Art „Trofeul Ambroise Vollard”. În cadrul discursului sãu, Emil Constantinescu a fãcut referire
la intelectualii români ºi la aportul pe care aceºtia
l-au adus culturii universale.

FAMILIA ROMÂNÃ

P

DECERNAREA PREMIILOR NIRAM ART 2011

114

FEBRUARIE 2012
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Australia - þara controverselor
George ROCA
Sydney, Australia
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ustralia este o þarã a controverselor.
Am sã vã explic de ce. Un ilustru
politician de pe malul drept al Dâmboviþei spunea odatã cã: „Iarna nu-i ca vara!”. Ei
bine, avea dreptate, dar... numai dacã se referea
la România! În Þara Cangurului, în ultimii ani, a
început sã fie iarna ca vara ºi... vara ca iarna
sau... chiar mixate. La sfârºitul anului 2010, pe
continentul australian, controversele climatice
se þin lanþ! Aici, în condiþii normale, ar trebui sã
fie sezonul estival! Deci, zile toride, plajã, pantaloni scurþi ºi o invazie de turiºti din emisfera
nordicã. Din pãcate nu-i chiar aºa! Soare ºi multã cãldurã pe coastele oceanului este, dar la munte ninge... chiar dacã suntem în toiul verii; în
mijlocul continentului, zona deºerticã e din ce în
ce mai secetoasã, în sud – pãdurile ard cu sãptãmânile, iar... în nord-est avem parte de inundaþii
mai abitir ca pe vremea lui Noe.
Marele potop australian
Australienii încearcã totuºi sã fie realiºti.
ªtiu sã þinã piept greutãþilor. Nimeni nu îºi pune
cenuºã-n cap cã inundaþiile recente acoperã o
suprafaþã mai mare decât a Franþei ºi a Germaniei luate împreunã!!! Multe case au dispãrut
sub ape mai adânci de zece metri. Desigur cã
majoritatea suferã-n tãcere, le pare rãu de cei

sinistraþi, cautã sã-i ajute, trateazã fenomenul cu
seriozitate. Este declaratã starea de dezastru, pagubele sunt peste cinci miliarde de dolari australieni sau americani – paritatea în prezent fiind

de unu la unu. Oamenii sunt lucizi, gândesc cu
optimism la viitor, la refacere... pun mâna, ajutã
armata sau forþele guvernamentale, pentru a restabili ordinea, pentru a reface legãturile cu civilizaþia ºi pentru a se repara ceea ce a fost distrus
de ape. Totul prin muncã, înþelegere, credinþã ºi
patriotism chiar... Au fost deschise diferite
puncte de ajutor financiar pentru sinistraþi. Chiar
ºi copiii îºi doneazã economiile din puºculiþã.
Aºa i-au educat pãrinþii ºi profesorii de la ºcoalã,
sã sarã ºi sã-ºi ajute semenii aflaþi la greu! De
aceea nimeni nu þipã, nu urlã, nu varsã blesteme
pe naturã sau pe guvern. Cautã sã înþeleagã ºi sã
punã umãrul la efortul de reabilitare a situaþiei.
Australianul este obiºnuit cu greul. A trãit, în
condiþii precare, într-un mediu geografic diferit
de cel de unde îºi lãsase strãmoºii, a cucerit
locuri noi, s-a adaptat condiþiilor climatice sãlbatice, distanþelor enorme, a pornit deseori de la
zero ºi a rãzbit... creând în 200 de ani o societate
prosperã ºi o þarã respectatã de alte naþiuni!
Revenind la Marele Potop Australian, ºi îl
numesc aºa deoarece - dupã spusele istoricilor ºi
ale arheologilor - aria potopului biblic se crede
cã ar fi fost mai micã decât cea a actualului
diluviu australian. Desigur cã trãind într-o erã
modernã nu mai este nevoie de o Arcã a lui Noe,
cu toate cã ºi aici a fost distrusã o mare parte a
florei ºi faunei locale. Un pericol demn de luat în
seamã îl constituie ºerpii veninoºi ºi crocodilii.
Primii s-au instalat în casele pãrãsite provizoriu,
pe care le considerã loc de refugiu. Crocodilii au
ieºit din râuri cãutând hranã în zonele inundate,
unde se înfruptã cu animale moarte. Sunt convins ca nu ar ierta nici oamenii care se aventureazã prin apele învolburate în cãutarea unor
chilipiruri, sau furturi de prin proprietãþile abandonate. Mai sunt ºi pe-aici hoþi ºi profitori de pe
urma necazurilor semenilor lor, cã deh, oameni
suntem! Cei prinºi primesc pedepse grave ºi
devin dizgraþia societãþii! Oraºe întregi se aflã
sub ape, precum: Theodore, Chinchilla, Rockhampton, Emerald, Fitzroy, Condamine, Saint
George, Jericho, Bundaberg, Dalby, Alpha ºi
altele, multe dintre acestea fiind evacuate în
totalitate. Dintre toate oraºele sinistrate cel mai
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mului Frumos, onest, emigrat în Australia. In
rolul principal Alberto Sordi. Acolo, în ilara
peliculã, din lipsã de femei, bãrbaþii dansau
împreunã la balul de sâmbãtã seara! Oare cum o
fi dansul zilelor noastre, cãci numãrul femeilor
ne-a depãºit de mult…

tare îmi pare rãu de Theodore! Acesta ºi-a primit
denumirea ca omagiu adus unui important politician australian de origine românã, Eduard
Teodorescu (foto), fost premier al statului
Queensland în perioada 1919-1925. Dar despre
acesta vom discuta în detaliu cu altã ocazie.
Patrie sau matrie?
Sã lãsãm puþin necazurile de-o parte ºi sã
vorbim despre lucruri mai vesele. O altã controversã este dominaþia femeilor în viaþa politicã
ºi socialã de aici. Circulã printre bãrbaþi o glumã
precum cã în Þara Cangurului a revenit epoca
matriarhatului. Am stat ºi am analizat amãnunþit
aceastã teorie ºi le dau dreptate. Astfel, ºeful
statului australian este regina Elisabeta a II-a,
reprezentatã în Australia printr-un guvernator
general, tot o femeie, doamna Quentin Bryce,
urmatã de primul ministru, doamna Julia
Gillard. În parlamentul federal de la Canberra
sunt 22 de senatori ºi 33 de deputaþi de gen
feminin. Premierul statului Queensland este
Anna Bligh, premierul statului Noua Galie de
Sud (New South Wales) este Kristina Keneally
(foto), primarul metropolei Sydney este doamna
Clover Moore. O adevãratã conducere politicã
matriarhalã, fapt pentru care Australia poate fi
numitã matrie, nu patrie! Asta da democraþie!
Unde sunt bãrbaþii? La pub, beau bere, joacã
cricket, rugby, sau scriu articole despre „Þara
controverselor”! Îmi aduc aminte de o comedie
italianã de la începutul anilor ’70 în care se
ridiculiza lipsa femeilor în Australia. Titlul fil-

Vacanþa de Crãciun te întâmpinã cu abundenþã ºi cu dragostea celor care te înconjoarã. Fiecare aussie se întoarce de la supermarket cu câte un ditamai curcan sub braþ, care
aruncat în cuptor se transformã într-o fripturã
care îþi încântã papilele gustative, cerând cu vehemenþã sã fie stropit cu renumitele vinuri australiene... care au întrecut deja faima celor franþuzeºti sau californiene. De obicei Crãciunul se
þine strict în familie, restaurantele fiind cam goale în aceastã searã. Apoi, zilele urmãtoare pânã
la Anul Nou se fac parties-uri unde îþi inviþi
musafirii de suflet, sau eºti invitat de rude sau de
prieteni dragi. Tot în pantaloni scurþi! La barbechiu, babechiu, barbeque, sau BBQ! Name it!
Se mãnâncã mormane de fleici la grãtar, de vacã,
de porc, de pui, de emu (struþ australian), de
canguri ºi de crocodili! ªi ne mai întrebãm de ce
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Eduard Teodorescu, politician australian
de origine românã, fost premier al statului
Queensland în perioada 1919-1925

Deci, dupã cum a relatat mai sus, clima ne
joacã feste. Suntem în plin sezon estival. Pe
coasta Pacificului e cald-cald, dar nu sufocant
cum sunt verile din Bucureºti. La Sydney, îmbrãcaþi în tricou ºi pantaloni scurþi, ne rãcorim cu
briza aerului condiþionat. La mai puþin de 500 de
km distanþã, în staþiunea montanã Perisher, pe 20
decembrie 2010, în plinã varã australianã a nins!
Se schiazã vârtos! Temperaturi noaptea între -2
ºi -7 grade Celsius! Controvesatele sãrbãtori de
iarnã comerciale au început ºi la noi - precum în
orice societate capitalistã care se respectã – încã
de pe la începutul lunii noiembrie. Brãduþi, brazi
ºi brãdoi de plastic, împopoþonaþi cu betealã
multicolorã ºi cu cadouri „dummy” îþi atrag atenþia
cã vine Crãciunul ºi cã ar fi cazul sã bagi mânuþa-n buzunar ºi sã cumperi niscaiva cadouri
pentru cei dragi. Reclame peste reclame, „sale”
peste „sale”, ieftiniri de toate felurile, fãcute
parcã pentru a se armoniza cu portofelul oricãrui
cumpãrãtor ºi... peste tot aceeaºi muzicã de sezon difuzatã la toate difuzoarele complexelor
comerciale, de la „Jingle Bells”-urile preotului-compozitor american James Pierpoint din
Boston, la „Stille Nacht”-ul austriacului Franz Xaver Gruber. Pânã la Crãciunul religios þi se apleacã
de atâtea colinde ºi cântecele de iarnã, încât îþi vine
sã îþi iei câmpii ºi sã asculþi acasã orice, chiar ºi mult
detestatele cantate maneliene româneºti!
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Sãrbãtori de iarnã în pantaloni scurþi
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Kristina Keneally ºi George Roca

„ãºtia din urmã” sunt supãraþi pe noi ºi vor sã ne
pape ºi ei... la rândul lor! (sic!). Berea curge
gârlã. În general mãrci autohtone: VB (Victoria
Bitter), Fosters Lager, Tooheys New, Cascade,
Crown Lager, ºi alte multe sortimente. Rece sã
fie, cã deh australienii nu sunt snobi precum alte
neamuri mai... ortodoxe! De bronzat la ocean nu
prea se înghesuie localnicii noºtri. Cred cã de
frica ºi de groaza cancerului de piele. Totuºi
plaja e plinã de... turiºti fraieri care vor sã epateze atunci când se vor întoarce pe meleagurile
natale din emisfera nordicã. Ei, de gustibus et
„urmãri”-bus non disputandum! În fiecare an mor
în Australia peste 1000 de persoane de cancerul
pielii arse la soare - melanoma! Credeþi cã
bronzaþii de la „marea neagrã e albastrã”, sau cei
de la alte mãri învecinate sunt scutiþi de acest
„cadou” solar!
Anul nou se sãrbãtoreºte în cadru festiv, de
obicei locuri organizate de guvern, unde se face
risipã de artificii ºi de sticle de ºampanie cãrora
le sar dopurile. La Sydney sunt organizate cele
mai fastuoase serbãri ale trecerii dintre ani, cu
focuri ºi jocuri de artificii lansate de pe Marele
Pod, de pe acoperiºul Operei House, sau de pe
navele aflate în golful adiacent. Totul pentru
încântarea ochilor celor prezenþi, a obiectivelor
camerelor de luat vederi ºi de fotografiat, pentru
a demonstra astfel lumii cã existãm ºi pentru cã
suntem printre primii care întâmpinã noul an
care vine.
30 de ani de la moartea lui Lennon
Vã veþi întreba ce legãturã are John
Lennon cu Australia. Nu ºtiu prea multe amãnunte... în afarã de minunata muzicã a bitãlºilor
care a cucerit inimile atâtor generaþii de ozi. Are
însã o legãturã cu autorul acestor rânduri. În

urmã cu 30 de ani locuiam la New York, la un
block distanþã de Dakota Building, locul unde a
fost împuºcat marele cântãreþ ºi compozitor. 8
decembrie 1980! O searã tristã ºi foarte friguroasã. Dupã ce cinasem la un restaurat chinezesc
de pe Columbus Ave, mã întorceam zgribulit
spre casã. Locuiam în apropiere, pe 73 street
West. Mi-a atras atenþia zgomotul fãcut de mai
multe sirene ale maºinilor de poliþie. Unele ieºeau de pe 72 Street, altele intrau! Ciudat! Curiozitatea m-a îndemnat sã mã duc sã vãd ce se
întâmplã. Pe la mijlocul strãzii 72 cineva mi-a
spus cã a fost împuºcat John Lennon. Am alergat
într-acolo. ªtiam unde locuieºte. Îl mai întâlnisem de câteva ori prin împrejurimi, sau prin
parcul din vecinãtate. Se purta ca un om normal,
fãrã excentricitãþi. Însoþit mereu de Yoko Ono, îl
recunoºteai uºor dupã ochelarii rotunzi care erau
hallmark-ul sãu.
Deci, sirene, girofaruri, vacarm ºi jale...
Când am ajuns la aceea poartã a crimei am aflat
cã pe John îl transportaserã deja spre spital cu o
maºinã de poliþie iar pe Yoko cu alta. Unii
ziceau cã ar fi fost rãniþi amândoi. N-am putut
vedea prea mult, deoarece se adunase deja un
puhoi de oameni. În intrândul porþii blocului Dakota stãteau doi indivizi pãziþi de mai mulþi poliþiºti. Unul era un portar în uniformã care gesticula tot timpul ºi vorbea tare, celãlalt un tip
grãsun, tãcut, cu un cap foarte rotund, zâmbind
prosteºte! Aºteptau cu toþii sã vinã anchetatorii.
Lumea era foarte agitatã... S-au fãcut grupuri-grupuri de discuþii, de prezumþii ºi de scenarii. Nu se ºtia încã precis cine fusese ucigaºul... Mai târziu am realizat cã era tipul tãcut
cu cap rotund, Marc Chapman. Lui i s-au pus
cãtuºele... ºi a fost luat de poliþiºti. Nu am stat
foarte mult dupã aceea, deoarece mi se fãcuse
frig ºi începuse sa fie mare aglomeraþie! John
Lennon în schimb plecase de tot... Odihneascã-se în pace! Nu l-am uitat nici dupã trei decenii
de la dispariþie! Urmãtorul weekend am participat la un miting în Central Park, alãturi de
peste o jumãtate de milion de oameni. Era un
miting dedicat memoriei celui dispãrut, un
miting pentru pace, pentru armonie ºi înþelegere.
Având în ochi lacrimi îngheþate din cauza frigului de-afarã cântam cu toþii: „Imagine there’s
no countries/ It isn’t hard to do/ Nothing to kill
or die for/ And no religon too/ Imagine all the
people/ Living life in peace.../”. Micã-i lumea
Doamne, chiar vãzutã de aici de la antipozi.
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Exilul românesc la mijloc de secol XX

moment dat cã: „Dacã ar fi sã mã mai nasc o
datã, m-aº naºte român!”. Dintre toþi, admiraþia
deosebitã o meritã Miticã Sinu, cel care „avea ºi
tupeu, dar mai mult decât atât, ºtia când, cum ºi
unde sã se foloseascã de el”. Învãþãtura de bazã
pe care ne-o lasã moºtenire, dupã o viaþã plinã de
lecþii interesante este aceea
cã „Pe toate nu poþi sã le ai,
cã n-ai unde le pune!”.
Treizeci de capitole se
succed, un adevãrat tablou al
puternicului exod de refugiaþi spre Occident înregistrat în
anul 1948, acest adevãrat
paºoptism al secolului XX.
Nu doar experienþa personalã, ci ºi imensul volum de
informaþii adunate din cãrþi
dau greutate celor relatate.
Octogenarul Miticã Sinu
iubeºte atât de mult cãrþile
încât pânã ºi soþia lui e descumpãnitã, pentru cã aprindea lumina de 30 de ori pe
noapte ºi citea cam ºapte ore
pe zi. Lucru care nu ºtirbeºte
cu nimic dragostea ºi devotamentul de care dã dovadã canadianca Nicole
Sinu, „cea mai româncã dintre canadience”, o
femeie de excepþie. Pânã ºi hotelului pe care îl
posedã în America i-au ales un nume cu tâlc:
CORONADO; citit de la coadã la cap sunã pe
româneºte tonic: O DA NOROC! Dar norocul e
doar o parte din darurile care i-au fost propice lui
Dumitru Sinu în viaþã.
Fidel mottoului corectitudinii ºi acurateþei
desãvârºite, rãmânând nepãrtinitor, autorul
Octavian Curpaº lasã totuºi sã transparã printre
rânduri afecþiunea ºi admiraþia pe care i-o poartã
prietenului drag de pe acum. Poate cele mai
miºcãtoare pasaje în acest sens sunt cele dedicate satului ºi meleagurilor natale din preajma
Sebeºului de Sus. „Locurile de la poalele Moaºei
n-ar fi fost însã atât de frumoase fãrã însufleþirea
pe care le-o dãdea o comunitate de oameni
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rareori am parcurs cu asemenea
uºurinþã aproape trei sute de pagini
dense ºi pline de neprevãzut.
Impresionantul volum de informaþie, prelucrat
cu vãdit talent gazetãresc de autorul Octavian
Curpaº, nu poate trezi decât admiraþie si respect.
Curiozitatea e oricum gâdilatã din start, odatã cu citirea
titlului, care spulberã orice
îndoialã cu privire la dimensiunile respectabile ale acestui
proiect ambiþios. Nimic din
toate acestea nu ar fi fost posibil fãrã aportul Domnului
Dumitru Sinu - Miticã - exponent al unei generaþii întregi de români care au
pãrãsit România la mijlocul
secolului trecut. Graþie notiþelor sale ºi memoriei prodigioase, existã de pe acum
acest adevãrat „catalog de
români destoinici” care se
citeºte cu sufletul la gurã.
Responsabil pentru stilul jurnalistic antrenant, inconfundabil, Octavian Curpaº
pune accentele la locul potrivit ºi ne transpune
într-o lume pestriþã, populatã de personaje din
cele mai interesante. Amãnuntele biografice din
viaþa numeroºilor români emigraþi pomeniþi aici
sunt intercalate cu anecdote din vieþile lor, totul
relatat în fraze clare ºi curate, în eficientul stil
specific reporterilor de calitate. „Porþionatã” în
capitole scurte, purtând titluri cu impact maxim,
informaþia se succede în cascade care creeazã
dependenþã, îndemnând la citirea mai departe:
un text fluid.
Deºi sesizãm ades tragismul unor situaþii
fãrã ieºire, atotprezentul umor relativizeazã impactul, punctând cu sare ºi piper ºi descreþind
frunþile. Întregul volum e o mãrturie de optimism ºi încredere în talentul înnãscut de supravieþuire al inimoºilor protagoniºti. Nu-i de
mirare cã un irlandez din anturaj declarã la un
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cinstiþi ºi harnici ºi care au învãþat de la strãbunii
lor cã omenia, munca, respectul faþã de sine ºi
faþã de ceilalþi sunt caracteristicile ce stau la
baza caracterului unui om adevãrat”. Rãpuºi de
dor, unii chiar s-au întors înapoi din exil. Declaraþia plinã de patos a unuia dintre ei este mai
elocventã decât orice demonstraþie ºtiinþificã:
„Când te apucã dorul de vãtrar, de troaca în care
frãmântã mama pâinea ºi de scârþâitul fântânii,
nu mai reziºti ºi-atunci te întorci acasã”.
Dupã cum remarcã autorul, trecutul reprezintã pentru fiecare emigrant tinereþea, o
Românie pe care ºi-a construit-o în suflet – puþin

utopicã, puþin idilicã… specificã oamenilor cu
douã patrii. „Cu toate acestea, am remarcat la
nea Miticã o imagine realistã asupra României
zilelor noastre”, spune Octavian Curpaº. Revenit într-o vizitã în România în anul 2001,
octogenarul Miticã Sinu remarcã lucid: „Erau
toþi strãini, ºi eu eram strãin pentru ei. Nu mai
era nici România ce-a fost odatã”! ªi exact aici,
în fraza care încheie cartea, se aflã miezul ºi
raþiunea de a fi a acestei antrenante aventuri
literare: nevoia de a completa o lacunã istoricã în
sensul continuitãþii memoriei noastre de neam.
O plãcutã lecturã!

Românul… la nevoie se cunoaºte!
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ã fie oare o caracteristicã tipic româneascã dorinþa de a ajuta, de a
sprijini pe cineva la nevoie, de a da
un sfat?... O întrebare dificilã... Analizarea unor
prototipuri de comportament uman ºi a trãsãturilor de caracter individuale sau comune necesitã distanþarea faþã de tema cercetatã; la fel
cum un pictor are nevoie de o anume perspectivã
pentru aprecierea compoziþiei în ansamblu, tot
aºa privirea asupra unei societãþi (cea româneascã) are nevoie de ,,spaþiu” pentru a construi
pãreri eliberate de valori subiective implicite
(generate de apartenenþa la acelaºi colectiv). Însãºi pretenþia de a evalua comportamentul unei
societãþi ºi de a da verdicte cu privire la calitãþile
ºi defectele acesteia reprezintã o misiune riscantã pe care adevãraþii sociologi o abordeazã cu
precauþie.
Dupã douãzeci de ani de trai pe alte meleaguri, misiunea aceasta devine ceva mai uºoarã, întrucât elementele comparative nu lipsesc:
alt mediu de viaþã, alt popor, tangenþa aproape
zilnicã cu membri altor naþiuni, experienþe nenumãrate în diverse situaþii; deci cunoaºterea se
realizeazã ºi prin comparaþie. Un exemplu:
Într-o searã de Crãciun (în strãinãtate)
constat cã din cauza frigului bateria de la maºinã
ºi-a dat duhul. Nu-i nimic, mi-am zis, va opri
cineva ºi repede iau curent, cabluri am. Au trecut
trei ore de stat în frig; nimeni nu a oprit, nimeni
nu a fost pregãtit sã dea o mânã de ajutor (în
seara de Crãciun!); sute de maºini au trecut unele
chiar de douã sau de trei ori (vecini!). Am re-

nunþat. Un exemplu similar: la intrarea în Timiºoara (Calea Lugojului) într-o iarnã extrem de
brutalã cu temperaturi de minus 25 grade, cinci
zile la rând: în fiecare dimineaþã prima maºinã
care a trecut pe ºosea a oprit, indiferent de sensul
de deplasare (eu cu cablurile în mânã la marginea drumului).
Concluzie: românul ,,sare” sã te ajute, e
pregãtit sã-þi dea o mânã de ajutor. Este poate
cea mai frumoasã însuºire a românului, o adevãratã virtute cu adânci obârºii creºtine: predispoziþia nedisimulatã de a da ,,o mânã de ajutor”. Nu întâmplãtor s-a nãscut metafora de a
,,sãri în ajutor“ adicã a întrerupe orice altã activitate pentru a interveni, pentru a ,,sãri” în sprijinul celui care se aflã într-o situaþie dificilã.
În spiritul acestei predispoziþii de întrajutorare s-a nãscut www.pasager.eu, un site menit sã dea ,,o mânã de ajutor” tuturor celor care
au de efectuat cãlãtorii; indiferent dacã acestea
sunt în interese economice, turistice sau cu caracter periodic. Cãlãtoriile în strãinãtate sau pur
ºi simplu în locuri strãine (chiar în þara noastrã)
presupun confruntarea cu diverse împrejurãri
necunoscute. O sumedenie de ,,mãrunþiºuri” cu
care ne confruntãm genereazã confuzii, cheltuialã de timp, uneori nervi ºi chiar cheltuieli
suplimentare. Intenþia este aceea de a uºura, de a
simplifica complexul de neclaritãþi în diversele
noastre cãlãtorii ºi nu în ultimã instanþã aceea de
a ne ajuta sã economisim bani în timpul deplasãrilor (parcãri, telefoane, bilete de tot felul,
plãþi ºi taxe care se pot evita, etc.). Turismul,
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gãsit alt loc de trai, ridicã de asemenea probleme
organizatorice ºi în unele cazuri (concedii, sãrbãtori etc.) obþinerea unui bilet de cãlãtorie devine o problemã. În cealaltã ordine de idei, ajungând la destinaþii necunoscute, ne confruntãm cu
tot felul de situaþii ºi lipsa informaþiilor conduce
la încurcãturi, întârzieri, dezamãgiri ºi cheltuieli
suplimentare; www.pasager.eu aduce îmbunãtãþiri în ambele planuri: coordonarea fluxurilor
de cãlãtori (prin centralizarea informaþiilor) ºi
asigurarea unui pachet de sfaturi practice pentru
localitãþile de destinaþie (în þarã ºi în strãinãtate).
Prin urmare, vã invitãm sã participaþi la acest
proiect ºi în spiritul descris la începutul acestor
rânduri sã daþi o mânã de ajutor împãrtãºind
experienþele ºi cunoºtinþele dumneavoastrã cu
ceilalþi utilizatori. Structurarea informaþiilor
este repartizatã pe þãri ºi oraºe, iar anunþurile de
cãlãtorie sunt gratuite. Pentru utilizatorii familiarizaþi cu sistemul wikipedia, site-ul nu mai
prezintã nici un fel de dificultãþi de redactare sau
formatare. Însã ºi pentru cei mai puþin avizaþi în
privinþa funcþionalitãþilor wiki, postarea informaþiilor este facilã. Aºteptãm din partea dumneavoastrã sugestii, iar pentru cei care doresc sã
contribuie la îmbogãþirea enciclopediei Editura
Cartea Sonorã face un cadou: o carte audio la
alegere (download)!
Echipa pasager.eu vã doreºte Drum Bun!

FAMILIA ROMÂNÃ

dorinþa de cunoaºtere, cãlãtoriile la rude în strãinãtate, mutarea temporarã sau chiar emigrarea
presupun o abordare planificatã a cãlãtoriilor,
însã adesea sfaturile se gãsesc greu, iar sursele
sunt necongruente. Platforma creatã îºi propune
sã uneascã într-un singur loc toate informaþiile
cu valoare de sfaturi sau îndrumãri specifice în
diverse situaþii legate de cãlãtorii. Site-ul
www.pasager.eu stã aºadar la dispoziþia tuturor
celor care doresc sã împãrtãºeascã experienþele
acumulate prin ,,lumea largã”. Paleta temelor de
interes se extinde de la cele mai banale amãnunte, cum ar fi preþul unui bilet de tramvai,
pânã la reportajul literar al impresiilor de cãlãtorie.
În al doilea plan pagina devine ºi un instrument practic de organizare, de intermediere a
cãlãtoriilor. Se ºtie cã în România situaþia transportului de persoane s-a înrãutãþit extrem. S-au
scos o mulþime de trenuri, în timp ce coordonarea transporturilor rutiere lipseºte cu desãvârºire. Firmele de transport persoane þin rareori
cont de mersul autobuzelor, de legãturi sau orare
favorabile cãlãtorilor care schimbã spre alte destinaþii. Mai mult decât atât, staþiile de plecare se
gãsesc în diverse locaþii, autobuzele circulã arhipline, condiþiile de cãlãtorie sunt obositoare. La
nivel european circulaþia din România pânã în
Portugalia, prin toate þãrile unde românii ºi-au
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Mihai Nae împreunã cu soþia Agneta ºi actorul
Sorin Tãnase la Reuniunea „Familiei Române”
de la Baia Mare, din 17-19 noiembrie 2011
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Pãrintele Isidor Berbecaru
din Botiza - Maramureº, o icoanã vie a
spiritualitãþii autentice româneºti
Stelian GOMBOª
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e spune pe drept cuvânt cã satul se
roteºte în jurul bisericii. Dar la fel de
adevãrat este ºi faptul cã familia
preotului de sat trebuie sã iradieze luminã. Sã fie
un reper la care sã se raporteze satul însuºi.
Despre pãrintele Isidor Berbecaru din Botiza Maramureº ºi despre preoteasa sfinþiei sale Victoria cuvintele nu prea mai au ce sã spunã. În
locul lor vorbesc zidurile bisericii, covoarele
þesute de presbiterã, care au dus faima zonei în
întreaga lume, izvoarele, crucile din cimitir, pomii ºi chiar aerul. Pentru cã de patru decenii,
când spui Botiza, spui deopotrivã ºi familia
Berbecaru.

Preotul Isidor Berbecaru, Victoria Berbecaru,
artistul Mircea Cantor ºi Corina ªuteu,
directoarea ICR New York,
la expozitia „Maramureºul tradiþional. Covoare
þãrãneºti de Victoria Berbecaru ºi Covorul
Zburãtor de Mircea Cantor”, Washington, 2011

Pentru românul din sud care pãºeºte dincolo de orizontul Carpaþilor, în Maramureº, drumul pare mai degrabã o întoarcere la origini. O
necesarã împrospãtare a sufletului cu puritatea
nealteratã încã a începuturilor. O regãsire de sine
ºi, de ce nu, o speranþã cã neamul românesc nu se
va stinge, nu se va pierde definitiv, nu se va topi
în vijelia cu care un malaxor nevãzut mixeazã
inexorabil vremurile, oamenii, continentele, na-

þiile. ªi dacã pe deasupra ai ºansa sã ajungi în
Maramureº la vreme de iarnã, sigur te vei întoarce acasã cu o cruce în rãscrucea sufletului, la
care te vei închina luminat vreme de un an.
Despre culorile, simbolistica ºi filozofia
covorului
Am petrecut în Botiza o zi ºi o noapte pline
de sens, ca zilele Facerii. Suficient pentru a înþelege de ce familia pãrintelui Berbecaru este bucatã din efigia locului.
Am început preumblarea seara cu o vizitã
ca un colind acasã la Gheorghe Petreuº, botizanul imobilizat de 32 de ani la pat, care îºi
trãieºte senin sublimul suferinþei. Am continuat
apoi cu Sfânta Liturghie de a doua zi, urmatã de
o procesiune la o troiþã din sat, unde aveam sã
descopãr fãrã echivoc cã suntem urmaºii dacilor,
de vreme ce pe o poartã tradiþionalã troneazã
încã stindardul lor imemorial. Ca sã descopãr la
întoacere sculptaþi pe o alta Craii de la Rãsãrit,
ca niºte ciobani mioritici, rostind moroºeneºte,
cu mândrie: „Am fost ºi-om si”. La cumpãna
serii am ascultat colindele copilelor din sat în
pragul bisericii ºi în ºatra unei case de peste o
sutã de ani, pentru ca seara, înainte de plecare
spre oraºul meu din sud, sã port o lungã discuþie
cu familia pãrintelui Berbecaru despre covoare,
viaþã, culoare, lume, firesc ºi sacru.
„Noi suntem din þinutul Bistriþei, de la
confluenþa dintre Bistriþa ºi Cluj. Pãrinþii erau
din Maramureº, stabiliþi acolo din tinereþe, cu
gândul sã-ºi ºcoleascã copiii ºi sã le dea un alt
viitor. Cu þesãtura maramureºeanã m-am întâlnit
odatã cu venirea noastrã în Botiza. Dar cu þesãtura în general m-am întâlnit în copilãrie,
deoarece în familia noastrã de þãrani mama era
cea care pregãtea totul pentru îmbrãcãminte. Þesãtura maramureºeanã este posibilitatea inegalabilã de a reda frumuseþea Maramureºului nu
numai prin cuvinte, ci ºi prin artã. De a arãta
lumii competenþa þãrãncii din aceastã parte de
lume ºi harul ei de a lãsa tot ce este frumos

FEBRUARIE 2012

Domnia sa mi-a vorbit în continuare
despre culorile covoarelor obþinute exclusiv din
flora spontanã a Botizei, procedeu uitat de botizeni, dar reînviat de preoteasã, culori ce reprezintã viaþa însãºi, despre felul în care se obþin,
vremea ºi rostul fiecãreia, despre galben, roºuînchis, alb sau verde, culorile specifice Maramureºului.
Prin harul ºi munca doamnei preotese, covoarele de Botiza au trecut graniþele þãrii ºi chiar
oceanul ºi au încântat privirea multor oameni
dornici de a cunoaºte arta þãrãncilor maramureºene. „În unele þãri am fãcut popasuri mai
lungi, am lucrat cu elevii de la diferite ºcoli, cum
a fost în Austria, sau în Belgia. Apoi, au venit din
aceste þãri grupuri de copii sau familii aici, la
Botiza. În vara lui 2010 am avut un grup de
doamne din înalta societate a Americii. Au stat
aici câteva zile, au învãþat plantele care sunt
folosite pentru obþinerea culorilor, apoi tehnica
þesutului, obiectele pe care le folosim. Cu aceste
covoare am ajuns la Londra, în Lituania, am fost
în America, la New York, invitatã de Institutul
Cultural Român, am avut o expoziþie la Washington, la «Maison Frances», împreunã cu un mare
artist român, Mircea Cantor, cu care colaborez

Victoria Berbecaru

În timpul liber, în afarã de covoare, de
familie ºi de casa pe care o întreþin, mã mai ocup
ºi de turism. Botiza este un punct de atracþie.
Aici am început turismul încã înainte de Revoluþie. Am avut prieteni de peste hotare care au
venit aici ºi apoi ºi-au trimis la rându-le prietenii. Aºa am devenit cunoscutã”, a mai spus
doamna preoteasã Victoria Berbecaru.
Domnia sa colaboreazã cu mai multe femei din sat, care au devenit ºi ele cunoscute în
lume. Apoi cu fetele dânsei, care au reprezentat-o peste tot: Ana Maria Narcisa, fiica cea
mare, la expoziþii din þarã ºi din strãinãtate, Ina,
doctor în Italia, care a mers în locul dânsei la o
expoziþie din Parma. ªi, nu în cele din urmã,
Oana, mezina, cãsãtoritã cu un preot în Botiza,
care lucreazã alãturi de mama ºi care ºtie absolut
totul despre covorul maramureºean.
Despre activitatea artisticã a preotesei
Victoria Berbecaru au vorbit ziarele ºi revistele
încã din perioada comunistã.
Mitropolitul de vrednicã pomenire
Antonie Plãmãdealã al Ardealului scria în 1984
în revista Telegraful român despre „artista neuitãrii”, cum o numea Ana Blandiana pe preoteasa
din Botiza, iar cu alt prilej despre savantele sale
reþete, culori ºi redescoperiri ale adevãratei arte.
Informaþii despre preoteasã apar ºi în volumele Îndrumãtorul bisericesc din 1985, de la
Alba Iulia, precum ºi în volumul Drum spre

ROMÂNI ÎN LUME

Covorul maramureºean,
ca un ambasador cultural

de câþiva ani. El îºi realizeazã compoziþiile, iar
eu îl ajut sã ºi le punã în þesãturã.
Covorul maramureºean, ca un ambasador,
a dus în toatã lumea imaginea curatã a
românilor, dar viitorul lui nu este chiar atât de
surâzãtor, pentru cã arta în general nu este apreciatã la adevãrata ei valoare.
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urmaºilor. Pe þoluri sau covoare, cum numim noi
aici aceste þesãturi, regãsim simboluri care reprezintã obiecte ºi fiinþe cu care ne întâlnim în
viaþã: din bisericã, din casã, din naturã, stilizate
astfel încât sã capete un rost în covor. Se poate
vorbi, pe bunã dreptate, despre o anumitã filozofie a covorului maramureºean. Cu elementele
pe care le-am întâlnit aici am reuºit ºi eu sã
concep un fel de filozofie a acestui obiect care,
în esenþã, exprimã existenþa femeii, posibilitatea
ei de a-ºi aºterne gândurile, nu pe hârtie, ca un
scriitor, ci pe o þesãturã. Simbolurile vin din
mediul înconjurãtor. Vorbim de cerb, pentru cã
femeia se întâlnea des cu acest animal, de brad,
care este arborele vieþii, de þãrancã, ea simbolizând viaþa pe pãmânt sau de cruce. Sã ºtiþi cã nu
existã covor în Maramureº care sã nu aibã ca
punct de pornire în þesãturã crucea. Mai apar ca
motive soarele, pe care femeia maramureºeancã
îl reprezintã prin romb, ea nespunând cã þese în
romburi, ci cã þese în soare. Apoi poarta maramureºeanã, pe care este sculptat soarele. Apar
aºadar simbolizate lucrurile din naturã pe care
femeile le socoteau sfinte. Fiecare covor, din
aceastã perspectivã, are pe lângã componenta
uzualã ºi o componentã sacrã”, mi-a mãrturisit
doamna preoteasã Victoria Berbecaru.
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inima þãrii, de Nicolae Docsãnescu, iar Valentin
Hossu Longin o omagiazã în cartea Soarele din
poartã”.
Munca acestei artiste lumineazã arta covorului maramureºean, dându-i strãlucire ºi autenticitate. Dar imaginea ei ar fi incompletã dacã
nu am pomeni ºi un episod din perioada Revoluþiei din 1989, când preoteasa din Botiza,
împreunã cu doi credincioºi din sat, a dus pe 28
decembrie 1989 militarilor de la Otopeni sute de
perechi de ciorapi ºi mãnuºi confecþionate de
botizence, eveniment despre care România
liberã din 31 decembrie scria cã sunt „Ciorapi de
la Botiza - Maramureº, pentru cei care au cãlcat
în picioare dictatura”.
Biserica veche, biserica nouã
ºi preotul cu 60 de fini
Familia preotului Isidor Berbecaru trãieºte
în Botiza din 1974, când a venit „cu misiunea
precisã”, cum spune pãrintele, sã construiascã o
bisericã monumentalã închinatã Tuturor Sfinþilor. În 17 luni s-a ridicat aici o adevãratã catedralã, cu ºapte turle.
„În acele vremuri grele, a fost uºor pentru
cã ne-am pus încrederea în Dumnezeu ºi am avut
deviza «De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar
osteni cei care o zidesc». În fiecare duminicã ºi
sãrbãtoare, la Sfânta Liturghie pe care o fãceam
sub cerul liber la o troiþã în cimitir, ne puneam în
genunchi cu toþii ºi înãlþam rugãciuni ca
Dumnezeu sã ne ajute sã continuãm construcþia.
La 5 iunie 1988, s-a sfinþit sfântul lãcaº, iar
poetul Ioan Alexandru a þinut un vibrant cuvânt
de învãþãturã în faþa a 15.000 de creºtini”, îmi
spune pãrintele.
În curtea noii biserici vegheazã veºnicia
biserica veche, monument istoric adus aici în
vremea în care botizenii erau foarte sãraci. În
1889 li se dãrâmase o bisericã de peste 400 de
ani, neavând unde sã se mai roage. Atunci, cei
din Viºeul de Jos ºi-au construit o monumentalã
catedralã ºi drept mulþumire lui Dumnezeu au
dat de pomanã botizenilor biserica lor de lemn.
Lãcaºul acesta are o caracteristicã. Trãind
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botizenii pe vremea aceea în Imperiul
austro-ungar, erau obligaþi sã vorbeascã în limba
maghiarã. Numai în bisericã vorbeau româneºte.
De aceea au dorit sã vadã ºi tricolorul pictat de
jur împrejurul pereþilor bisericii, la interior.
Biserica veche a fost zugrãvitã doar cu
câteva scene biblice (Cei patru Evangheliºti,
Sfântul Prooroc Ilie, Sfântul Dimitrie, Sfântul
Gheorghe, Cuvioasa Parascheva), pictate de un
zugrav de la Mãnãstirea Nicula, Dionisie Iuga, ºi
fiica lui, la 1899.
Biserica nouã este pictatã de artiºtii
Andrei ºi Elena Reileanu, ajutaþi de un grup de
studenþi aflaþi în practicã.
„Enoriaºii m-au socotit, încã de la început,
pãrintele lor. Ne-am fãcut aici 60 de perechi de
fini, 40 în Botiza ºi 20 în alte localitãþi din
România, iar preoteasa a botezat 85 de copii. La
toate aceste evenimente mergeam în costume
populare. Credincioºii vãzând cã preotul ºi
preoteasa se îmbracã aºa, au început ºi ei sã
reîmbrace vechile costume, continuând tradiþia
ºi portul ancestral în Botiza”, spune pãrintele.
Spre neundele meu,
cu gândul la izvoare ºi har
În drum spre neundele meu din sud nu
puteam pune geanã pe geanã, gândindu-mã cât
de frumos aºezase Creatorul piatrã peste piatrã
în Botiza, suflet lângã suflet, viaþã din viaþã, ºi
cât de roditor legase toate acestea de familia
preotului Berbecar. Cãci numai aici, în “Casa
Botezului”, cum a explicat numele satului marele istoric maramureºean Ion Mihaly de Apºa,
izvorãsc, aºa cum spune pãrintele Isidor Berbecaru, cinci unice izvoare: primul cu apã naturalã, care întreþine viaþa, al doilea cu apã sãratã, cu care oamenii îºi sãreazã alimentele, al
treilea cu apã sulfuroasã, pentru tãmãduirea bolilor, al patrulea cu apã mineralã, ºi al cincilea,
izvorul de har divin ce se revarsã de la cele trei
altare: cel al bisericii vechi, cel al bisericii noi, ºi
cel al Mãnãstirii „Schimbarea la Faþã” din
apropiere, al cãrei început este legat de numele
aceluiaºi pãrinte din Botiza.
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O Candelã în îndepãrtatul Nord
Candela Nordului : revistã de spiritualitate ºi culturã, editatã de Episcopia
Ortodoxã Românã a Europei de Nord – an 1, nr.1/2008 (164 p.); an 2, nr. 2/2009
(150 p.); an 3, nr. 3/2010 (166 p.).
Adelina ULICI
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ca prim episcop al Europei de Nord (6 iulie
2008, Catedrala Episcopalã a Bisericii Ortodoxe
Sârbe din Stockholm), fiind reproduse cuvântãrile, mesajele ºi documentele oficale elaborate
cu aceste ocazii. De asemenea, este prezentatã
biografia ÎPS Macarie, urmatã de Pastorala la
Naºterea Domnului.

La rubrica Memoria este prezentatã biografia pãrintelui Alexandru Ciurea, a cãrui bogatã activitate cuprinde ºi înfiinþarea unui institut
de studii româneºti, cu o bibliotecã româneascã
de peste 1.000 volume, la Stockholm (pr. prof.
Mircea Pãcurariu). Este prezentatã, de asemenea, Parohia Ortodoxã Românã din Göteborg
(pr. Culai Enache). Din viaþa eparhiei ºi Itinerariu pastoral-misionar al Episcopului
Macarie al Europei de Nord (rubrici ce încheie
fiecare din numere) întregesc sumarul acestui
prim numãr.
Cel de-al doilea numãr al Candelei Nordului stã sub semnul Anului Sfinþilor Capa-
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a 30 noiembrie 2011, de ziua Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul
României, a fost lansatã la Stockholm
revista eparhialã Candela Nordului a Episcopiei
Europei de Nord. Prin bunãvoinþa ÎPS Macarie,
Episcopul Europei de Nord, în posesia redacþiei
Familiei Române au ajuns primele trei numere.
Revista, bilingvã (românã-englezã), cu
apariþie anualã, beneficiind de o þinutã editorialã
remarcabilã, reia, în serie nouã, revista Candela
editatã la Stockholm în perioada 1973-1978,
prin grija pãrintelui Alexandru Ciurea, cel care a
organizat primele parohii ortodoxe în þãrile
scandinave, în 1971.
Numãrul inaugural, dedicat aproape în întregime înfiinþãrii Episcopiei Ortodoxe Române
a Europei de Nord, debuteazã cu o Binecuvântare a Preafericitului Pãrinte Daniel, Patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române, care o apreciazã „ca
fiind luminã a credinþei vii pentru sufletele celor
care locuiesc în aceastã parte a Europei, dar ºi ca
o fãclie cãlãuzitoare pentru pãstrarea propriei
identitãþi ºi a regãsirii drumului cãtre Casa Tatãlui ceresc, cãtre Biserica lui Hristos plinã de
iubirea Preasfintei Treimi” ºi îºi exprimã încrederea cã, prin lectura ei, „mulþi se vor regãsi ca
fii ºi fiice în familia Bisericii Ortodoxe Române
ºi a neamului românesc, primind luminarea sufletului pentru întãrirea în credinþã ºi comuniune
frãþeascã”. În editorialul Candela Nordului al
primului numãr, ÎPS Macarie, Episcopul Europei de Nord, face o prezentare a revistei precursoare ºi traseazã coordonatele programului
noii serii. „Dacã atunci când episcopia a fost
înfiinþatã am spus cã s-a aprins o candelã a credinþei pentru tãrâmul umbros al Nordului, iatã cã
acum aceastã candelã care adunã luminiþele candelelor tuturor sufletelor credincioase, are o oglindã care sã-i rãspândeascã lumina pânã departe.”
Spaþii ample sunt dedicate ceremoniilor de
hirotonie întru arhiereu a Pãrintelui Arhimandrit
Dr. Macarie Drãgoi (2 mai 2008, Catedrala Mitropolitanã din Cluj) ºi de întronizare a acestuia
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docieni. Editorialul Sfântul Vasile cel Mare –
teolog ºi liturg al Preasfintei Treimi este semnat
de Patriarhul Daniel. Sunt reproduse în continuare douã Pastorale ale episcopului Macarie.
Atrag în mod deosebit atenþia Întâlnirea dintre
sfinþii români ºi sfinþii scandinavi (pr. Mihai
Marius Horincar), relatãrile pelerinajelor efectuate la Constantinopol, în Capadocia ºi în Europa de Nord (pr. Cristian Silviu Comãnescu, pr.
Ovidiu Teodor Bãncilã), Popas în mijlocul fraþilor noºtri români ortodocºi din Suedia – punerea pietrei de temelie la biserica Parohiei
Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului”
din Bredäng-Stockholm (dr. Laurenþiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului ºi Mitropolitul Ardealului), Expoziþia de icoane pe sticlã: „Prezenþa
Sfinþilor Capadocieni în iconografia popularã”
(pr. Florin Bãlan). Numãrul este bogat în relatãri
de evenimente din viaþa eparhiei (pr. Daniel
Dascãlu, pr. Gheorghe Borca), dovadã a unei intense activitãþi cultural-spirituale. Poeziile Gabrielei Melinescu, stabilitã în Suedia, împreunã
cu semnalarea operelor lui Constantin Brâncuºi
în Muzeul de Artã Modernã din Stockholm, amplificã consistenþa culturalã a acestui numãr.
Al treilea numãr îºi desfãºoarã conþinutul
bogat pe coordonatele legãturilor româno-scandinave. Patriarhia Românã: demnitate ºi
responsabilitate. Vizitele Patriarhilor României
în spaþiul scandinav este titlul editorialului ÎPS
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Macarie Drãgoi. Pe acelaºi palier, în cheie laicã,
putem citi Regi suedezi în spaþiul românesc
(scriitorul George Cristea, colaborator al revistei
Familia Românã). Sunt semnalate, în articole de
sine stãtãtoare, evenimente importante: Statul
suedez a recunoscut Episcopia Ortodoxã Românã a Europei de Nord (Gheorghe Cristian
Popa), Punerea pietrei de temelie la noua bisericã cu hramul „Sfinþii Martiri Nãsãudeni” din
oraºul Sölvesborg, Suedia (pr. Ioan-Alin Popa).
Numeroase articole dau dimensiunile implicãrii
bisericii în viaþa comunitãþilor româneºti scandinave: organizarea de pelerinaje în Þara Sfântã
(Ieromonah Avraam Gînju) ºi în Rusia (Diac.
Ciprian Bârã), activitatea Grupului Coral „Credo”
al Episcopiei (Felix Constantin Bozian) ºi a
Centrului de Tineret „Sfântul Voievod ªtefan cel
Mare” (Ieromonah Avraam Gînju), întâlnirile
tinerilor români în Norvegia (pr. Alin Marius
Þeican) ºi în Danemarca (pr. Gheorghe Bighiu).
Este prezentat lectoratul de limba românã din
Trondheim, Norvegia (Lucian Bâgiu). Partea literarã este asiguratã de poetul Ion Miloº. O rubricã Din viaþa eparhiei, foarte bogatã ºi Itinerariul pastoral-misionar, aºijderea încheie
acest al treilea ºi foarte reuºit numãr.
Dorim Candelei Nordului sã rãmânã pururea aprinsã, rãspândind lumina sa binefãcãtoare în inimile conaþionalilor noºtri purtaþi de
soarta lor pe meleagurile scandinave.
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Ctitorii în Cuvânt ºi piatrã1
Prof. univ. dr. Ioan MARIª
Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu

1
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Între aceste douã interviuri, adevãrate coloane ale cãrþii, se distribuie celelalte texte care
aduc mãrturie despre zbuciumatul secol care a
trecut, în care Î.P.S. Sa s-a implicat, cu deosebire
în miºcarea ecumenicã, având convingerea cã
„secolul nostru (al XX lea) ar putea rãmâne în
istorie prin aceea cã a început demersurile foarte
serioase pentru unificarea Bisericii“.
Aceste cuvinte profetice rostite de Întâistãtãtorul Bisericii Ortodoxe din Transilvania,
care a fost ani de-a rândul un autentic „ministru“
de externe al Bisericii Ortodoxe Române, la

Conferinþa Bisericilor Europene, îºi dezvãluie
temeiurile adânci prin istoricile vizite ale Suveranului Pontif la Bucureºti ºi ale Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, la Roma.
Realizatorul interviurilor îl întreabã (întrebãrile împlinesc aici rostul unei maieutici speciale) pe cãrturarul mitropolit care din 1982 devine succesorul, în scaunul mitropolitan al
Ardealului, vrednicilor de pomenire, iluºtri
înaintaºi, mitropoliþii: Ilie Iorest ºi Sava Brancovici, Vasile Moga ºi Andrei ªaguna, Miron

Ion Onuc Nemeº, Zidind iubire, urci în icoanã. Dialoguri cu Î.P.S. dr. Antonie Plãmãdealã, mitropolitul
Transilvaniei. Prefaþã: prof. univ. dr. Ioan Mariº, Sibiu, Editura IMAGO, 2003.
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Î.P.S. Dr. Antonie, Arhiepiscopul Sibiului,
Mitropolit al Transilvaniei, Criºanei ºi Maramureºului, Membru de Onoare al Academiei
Române, se destãinuie într-o suitã de interviuri
realizate de cunoscutul ziarist ºi om de culturã
Ion Onuc Nemeº.
Interviurile reveleazã bogata viaþã monahalã de Arhipãstor, viaþã nevoitã în cultul întemeierii, zidirii de lãcaºuri sfinte, altare de cuget
ºi simþire ortodoxã româneascã.
Drumul apostolatului Î.P.S. Antonie, iniþierea în treptele monahale o va face în câteva
centre monastice moldave, unde l-a avut ca pãrinte spiritual întru trãirea isihastã pe vrednicul
de pomenire, dãruitul cu har dumnezeiesc, Pãrintele Cleopa, strãmutat de la Sihãstria Secului
la ctitoria domnitorului Alexandru Lãpuºneanul,
Mãnãstirea Slatina, adevãratã ºcoalã monahalã.
Itinerariul vieþii ºi lucrãrii Î.P.S. Sale n-a fost
scutit de opresiunea exercitatã de dictatura comunistã în varianta sa stalinistã ºi, mai apoi,
naþional socialistã.
A trecut prin bolgiile iadului comunist,
urmãrit ºi întemniþat la ani grei de închisoare.
Experienþa aceasta durã va fi textualizatã într-un
roman-parabolã, cronicã autobiograficã a calvarului anilor 1948-1968, când autorul „se afla
în iad”, fugar, apoi la Jilava unde a fost închis între
1954-1956. Au urmat ani de recluziune, fiind în
permanenþã urmãrit ºi trimis la munca de jos.
„Eu am avut un destin de damnat - va
mãrturisi Înaltul monah - destin asumat“ în care
am intrat conºtient de risc (...) M-am avântat În
1947- aveam 21 de ani - am intrat într-o organizaþie subversivã anticomunistã, studenþeascã.
Aveam de gând sã rãsturnãm regimul comunist
care se instala sistematic ºi în care prevedeam o
sovietizare pânã la dispariþia României"
În succesiunea lor, interviurile mãrturisesc
situarea autorului intervievat într-un topos kafkian dar ºi în ªcoala isihastã a Rugului Aprins de
la Mãnãstirea Antim, ªcoalã iniþiaticã, în paidea
cãreia lucra, prin rugãciunea inimii, logosul divin.
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Romanul ºi Ioan Meþianu, Nicolae Bãlan ºi Nicolae Colan, Nicolae Mladin.
Un capitol aparte în acest volum de interviuri este consacrat cãrþii, arhivã a culturii ºi
civilizaþiei omenirii, fiindcã „fãrã cãrþi, viaþa mi
se pare fãrã sens” noteazã - Î.P.S. Antonie. Cititor neobosit, eruditul mitropolit este un teolog
filosof, deschis spre curentele de gândire din
lumea de astãzi atât de tensionatã.
Înaltul prelat este nu numai un mare ctitor
de aºezãminte bisericeºti ºi monastice, ci ºi un
autor de studii de teologie ºi moralã religioasã. A
publicat un numãr mare de asemenea studii în
reviste de specialitate din þarã ºi strãinãtate. Numãrul cãrþilor publicate depãºeºte cifra de 40.
Acestea sunt nu numai opere specializate, ci si
creaþii literare, filosofice printre care romanul
Trei ceasuri în iad, creaþie epicã cu cheie, e o
capodoperã într-o vreme când epica româneascã
prea contextualizatã, devine în timp caducã.
Romanul transcende retorica diegeticã a
obsedantelor decenii, validându-se într-un nou
orizont de aºteptare al cititorului din mileniul
trei.
Interviul, datat 15 februarie 2002, publicat
în ziarul Tribuna (Sibiu), deschide un alt capitol
al lucrãrii Î.P.S. Sale care în momente dificile
înaltei misiuni arhiereºti a ctitorit ºi rectitorit
lãcaºuri sfinte, centre monastice cum e ºi Sfânta
Mãnãstire Sâmbãta, ctitorie iniþialã a voievodului martir Constantin Brancoveanu, ctitorie
distrusã de stãpânirea habsburgicã ce forþa trecerea românilor la catolicism.
Biserica Brâncoveanului, aflatã în paraginã, a fost refãcutã de mitropolitul Nicolae
Bãlan. Ceea ce se vede astãzi, ºi nu e puþin ce se
vede, e în întregime ctitoria Î.P.S. Antonie.
„Mãnãstirea Brâncoveanu - ne spune prelatul în acest interviu - a fost o minune dumnezeiascã aºa încât am vãzut-o cum creºte din
mâinile noastre împotriva celor care nu aveau
Biserica deloc în atenþia lor.”
Mitropolitul Antonie a regândit ctitoria
marelui voievod, a construit-o din nou, dându-i
dimensiunea unui topos al ortodoxiei, centru
ecumenic de meditaþie, rugãciune ºi culturã,
unde monahismul nostru vine în întâmpinarea
generoasã a altor religii.
Ea, Mãnãstirea, acest lãcaº sfânt, este ne-o spune chiar Î.P.S. Sa „o carte”; cartea cea
mai importantã a nevoinþei sale. Este, am putea
zice, mutatis mutandi, Agia Sofia a românilor
care prin articulaþiile sale arhitecturale în stil
neobrâncovenesc face posibilã aici, în acest mirific peisaj natural, comuniunea omului cu
Dumnezcu prin ceea ce Lucian Blaga desemna
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prin conceptul de sofianic, acea dimensiune metafizicã teologalã a „unei transcendenþe care
coboarã ºi se face vizibilã”. Sub fereastra mare a
cerului se pogoarã în vremelnicia vieþii noastre,
în dangãtele clopotelor, înþelepciunea divinã
care face din omul nevoit în credinþã „un receptacol” al unei graþii venite de la Cel de Sus.
Iatã cum Mãnãstirea Brâncoveanu îºi întregeºte
funcþionalitatea devenind o Agora unde hermeneutica religiosului, din perspectiva unui real
ecumenism, va deveni o realitate.
Academia, proiectatã ca un loc de reculegere ºi dezbateri pe teme religioase interconfesionale dar ºi artistice ºi ºtiinþifice, va fi o
continuã provocare pentru mileniul în care am
intrat, unde nu mai e timp pentru monolog, ci
pentru un dialog deschis între religii ca dimensiuni onto-metafizice ale oricãrei culturi care
trebuie sã se regãseascã chiar ºi în acest timp al
globalizãrii.
Vlãdica Antonie a fãptuit orgolios dupã
modelul slãvit al predecesorilor sãi, o ctitorie
care îndeamnã la smerenie ºi ne duce cu gândul
la meditaþiile domnitorului Neagoe Basarab ce
se mirã încã împreunã cu proorocul: „Ce este
omul, Doamne, de-ai fãcut pentru el atâta mãrire”. Aici Dumnezeu a fãptuit aceastã mãrire
prin purtarea de grijã a Î.P.S. Sale tocmai pentru
a-L mãri pe El ºi pentru a se mântui cei ce vor
veni aici, desãvârºindu-se în rugãciune ºi ascultare într-o mistuitoare tãcere, umilinþã, plângere, ce sunt tot atâtea trepte spre apropierea de
Atoateziditorul acestei lumi, fiindcã „mai întâi
de toate este tãcerea, iar tãcerea face oprirea,
face umilinþã ºi plângere iar plângerea face frica,
ºi frica face smerenie, smerenia face socotealã
de cele ce vor sã fie iar acea socotealã face
dragoste, ºi dragostea face sufletele sã vorbeascã
cu îngerii. Atunci va pricepe omul cã nu este
departe de Dumnezeu”. (Învãþãturile lui Neagoe
Basarab cãtre fiul sãu Theodosie, Ediþia G.
Mihãilã, Editura Minerva, 1970).
Dacã am fãcut referire la aceastã carte sapienþialã, religioasã din cultura româneascã e
pentru a veni cu glosãrile noastre dinspre
Neagoe ºi Brâncoveanu spre Ardealul unde ortodoxia s-a aflat adeseori în vremurile care au
vremuit, în primejdie; Ardealul ca topos reprezentând de-a lungul istoriei „starea noastrã de
veghe”. Astãzi aceastã „stare de veghe“, prin
Mãnãstirea renãscutã, va reprezenta o eternizare
a spiritualitãþii româneºti în dãinuirea sa ortodoxã deschisã, cum spune ºi ultimul ei ctitor,
mitropolitul Antonie Plãmãdealã, în aceste interviuri fãcute în duhul blândeþii ºi smereniei
isihaste, spre ecumenism.

receptus (ca text revelat) ce prin Cuvântul ziditor
ne descoperã mãreþia unicã a marelui ierarh.
Meritul acestei decriptãri a cãrturarului ºi ctitorului mitropolit revine în mare parte moderatorului care provoacã, întreabã, cu eleganþã,
fiind mereu în temã, ºtiind, totodatã, sã asculte,
cu evlavia credinciosului luminat.
Interviul se supune unui numãr de clauze
(convenþii) care fac posibilã intrarea celui intervievat în „jocul” funcþionãrii dialogului.
Publicistul ºi scriitorul Ion Onuc Nemeº
face dovada cunoaºterii ºi asumãrii acestor convenþii ce se reveleazã pe tot parcursul cãrþii. Mai
mult, el transcende aceste convenþii, împingând
interviul, dialogul cu o personalitate de excepþie
spre literaturã, în marginile ficþionalitãþii biograficului, ceea ce duce ca ºi în cazul jurnalului,
la acreditarea acestui tip de dialog ca gen literar,
aflat la interferenþa documentului cu literatura.
Un gen aparte de literaturã ce accede, mai ales în
cazul unor personalitãþi de mare complexitate
cum este Vlãdica Ardealului, la o dimensiune
paideicã politropicã, rezumând o lege de creºtere a spiritului.
Interviurile cu Mitropolitul Ardealului,
acest „Prinþ al Ortodoxiei” - cum îl numea într-o
ocazie pe Înaltul Prelat, ªtefan Augustin Doinaº
- se pot aºeza sub signatura pilduitoarelor cuvinte din Sfânta Scripturã care ne spun cã: „Nu
numai cu pâine va trãi omul, ci cu tot cuvântul
care iese din gura lui Dumnezeu“ or Cuvântul
rostit de Î.P.S. Sa poartã aura Duhului Sfânt care
a rodit ºi rodeºte în tot ce a înfãptuit ºi înfãptuieºte, punând în miºcare „lucrarea minþii ºi
trezvia inimii“.
Trecut la Domnul în anul 2005, vrednicul
de pomenire Mitropolitul Antonie, Dascãl Apostol, continuã sã ne înveþe mereu pe noi cei
mulþi. Ferice de cei ce înseteazã ºi se adapã de la
fântâna darurilor/ harurilor sale.
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Unele interviuri descoperã ºi atitudinea
polemicã a cãrturarului mitropolit, mai ales în
problematica ecumenismului care, ne spune la
un moment dat, cã „a ajuns pe mâna grãdinãreselor ºi florãreselor”, coborându-se discuþiile
într-o retoricã a derizoriului marcatã de un greºit
liberalism în abordarea moralei religioase.
Sfânta Mãnãstirea Brâncoveanu în noua
sa înfãþiºare e o emblemã în piatrã, lemn ºi
culoare a personalitãþii acestui vlãdicã. Ea, Mãnãstirea, reprezintã un dublu sacru al cãrturarului teolog, o imagine metonimicã a Î.P.S.
Sale, imagine în care frumosul, evlavia sofianicã, trainicã, distincþia voievodalã concurã
la fixarea în istoria culturii româneºti a acestei
personalitãþi de excepþie.
La Addenda gãsim câteva interviuri în care
ziaristul Ion Onuc Nemeº stârneºte dureroase ºi
nostalgice amintiri legate de Basarabia natalã,
acolo unde dupã 50 de ani se întâlneºte cu satul
ºi copiii de la ºcoala din Stolniceni, vorbindu-le:
„Copii, eu sunt de aici din sat, deci eu vorbesc
moldoveneºte, dar sã ºtiþi cã fiind mitropolitul
Ardealului - ºtiau unde e Transilvania, ºtiau totul
- eu vorbesc ºi româneºte. Voi mã înþelegeþi?
Daa! Ei, bine, sã ºtiþi cã aceasta e limba românã.
Acest moment a fost frumos, erau de faþã ºi
profesorii ce priveau parcã cu puþinã teamã în
jur, se vor fi gândit, probabil, la inspectorii ruºi”.
De altfel tema satului apare în mai multe interviuri în care cel ce întreabã ºi cel ce rãspunde
se întâlnesc în adagiul blagian potrivit cãruia
„veºnicia s-a nãscut la sat”, regretând dispariþia
unor cutume morale ale acestui topos.
Volumul de interviuri lumineazã personalitatea marelui dascãl de culturã româneascã,
teolog ce accede la dogmã, în spiritul gândirii
patristice, deschis ºi spre cultura laicã de referinþã.
Confesiunile/ rãspunsurile provocate de
Ion Onuc Nemeº se constituie într-un Textus
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Poeme într-un vers1
Rodica BRAGA
Poeme într-un vers? Scãpãrare de flacãrã. Nu apuci sã te fereºti ºi eºti ars de lumina lor de
arc voltaic.
Ion Onuc Nemeº, acest împãtimit al poeziei, le cunoaºte puterea explozivã, le stãpâneºte
prin ºtiinþa secretã a îmblânzitorului de sãlbãticiuni ºi le trimite spre noi prin neaºteptate cãi labirintice.
La tot pasul te întâmpinã tâlcul metaforei ce le însufleþeºte într-o clipã de culoare ºi
vigoare. Expresii fericite ale unei stãri poetice, cuprinzãtoare, concise ºi insolite, aºa cum se cade unor
exhaustive ºi inspirate evaluãri ale unor temperaturi lãuntrice dintre cele mai înalte, versurile acestea,
hãrãzite, ele, în sine, solitudinii aspre, au gingãºie dar ºi semeþie, care e aceea a zicerilor ce-ºi ajung ºi se
împlinesc singure.
Ion Onuc Nemeº ºtie cât de greu se alege din noianul de vorbe care ne paraziteazã existenþa
cuvântul-efigie, cuvântul ziditor ºi are curajul de a se zidi pe sine în parcimoniosul, pretenþiosul ºi
nãrãvaºul poem într-un vers.
Lãsându-mã condusã în labirintul iscat de sensibilitatea ºi gândirea lui poeticã, mi-am
permis o micã înnodare a hãþiºurilor într-o proprie odihnã ºi tragere a sufletului, alãturând, într-o
succesiune ce-mi aparþine, versuri scrise de cel care semneazã aceastã carte, închipuind un poem ceva
mai lung, ale cãrui rigoare, sens ºi profunzime aparþin, evident, autorului.
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Energia Universului în firul de iarbã cum creºte
Cireºul înflorit pe Calea Lactee plutind
ªi cad ninsori din ceruri ce nu s-au nãscut încã
De atâta noapte albã coboarã-n oase luna
Singur în noapte, eu, corãbierul zilei de mâine
Rotirea pãmântului în urechea scoicii o ascult
Mã caut în întuneric prin þârâit de greieri
În casa rece, lângã foc, frigul - trestie
Mama moartã ºi ceasul miºcã timpul din perete
Acolo sub pãmânt mama mai toarce din caierul de lânã
În lama coasei, amintirea tatãlui meu hrãnind caii
Spânzurat de tavan pãianjenul ºi eu învins de noapte
Eu, cel fãcut din suiºuri ºi coborâºuri
Iar umbra ta înscrisã-i pe potecã
În urma ta, umbra scrie scrisori ce nu vor fi citite niciodatã
Paºii tãi omoarã drumul din mine
De-atâtea rãtãcite ploi se-ntorc tãcerile în noi
ªi toamna þine-n dinþi ultima frunzã
Miroase a ieri ºi-a mâine timpul de azi
Aud fugind pe strãzi frigul zilei ce moare
Urma colþilor frigului pe casa noastrã
Între disperare ºi speranþã, eu, cel rãtãcit în Labirint
Tânjesc dupã un fir al Ariadnei
Mai adânc decât infinitul, abisul din mine.
Conþinând o adevãratã biografie spiritualã, volumul Cuvinte în Labirint poate fi lecturat nu
doar în fragmentaritatea impusã de coerciþia zgârcitã a poemelor într-un vers ci ºi din perspectiva unei
viziuni integratoare. Cu atât mai lãudabil.

1

Ion Onuc Nemeº, Cuvinte în Labirint. Poeme într-un vers. Cuvânt înainte: Rodica Braga, Sibiu, Editura
Imago, 2009
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Aniversãri/Comemorãri 2012
(ianuarie - aprilie)

Babeº - avocat, publicist ºi om politic
(1907);
21 ian. – 85 ani de la naºterea lui Petru Creþia –
eseist, poet ºi traducãtor (1927);
22 ian. – 160 ani de la naºterea lui Vasile Lucaciu
– preot, om politic ºi mare patriot român
(1852);
22 ian. – 90 ani de la moartea lui Alexandru
Ciurcu – inventator, publicist; a
conceput, construit ºi experimentat
pentru prima oarã în lume, împreunã cu
Just Buisson, un motor cu reacþie destinat
deplasãrii unei ambarcaþiuni uºoare; a
construit prima drezinã cu motor reactiv
(1922);
24 ian. – Ziua Unirii Principatelor Române;
27 ian. – 110 ani de la naºterea lui Ilie Murgulescu
– om de ºtiinþã, chimist; membru titular al
Academiei Române (1902);
28 ian. – 125 ani de la naºterea lui Romulus Vuia
– etnograf ºi geograf (1887);
30 ian. – 375 ani de la apariþia unei Psaltiri
slavoneºti, la Govora, tipãritã din porunca
lui Matei Basarab de cãtre Meletie
Machedoneanul (1637);
30 ian. – 160 ani de la naºterea lui Ion Luca
Caragiale – prozator ºi dramaturg (1852);
30 ian. – 80 ani de la naºterea lui Dinu Sãraru –
prozator (1932);
31 ian. – 195 ani de la naºterea lui Iosif Man –
comite de Maramureº (1817);
31 ian. – 75 ani de la naºterea lui Mircea Micu poet, prozator ºi publicist (1937);

FEBRUARIE
1 feb. – 100 ani de la naºterea lui Vasile Netea –
istoric (1912);
2 feb. – 155 ani de la naºterea lui Simion Holosy
– pictor (1857);
3 feb. – 210 ani de la naºterea lui Gheorghe
Magheru – general ºi om politic, unul
dintre conducãtorii Revoluþiei de la 1848
(1802);
3 feb. – 100 ani de la naºterea lui Constantin
Arseni – medic, membru fondator al

Societãþii Internaþionale de
psiho-neuroendocrinologie (1912);
4 feb. – 140 ani de la naºterea lui Octav Bãncilã
– pictor (1872);
4 feb. – 50 ani de la moartea lui Aurel Jiquidi –
pictor ºi grafician (1962);
6 feb. – 115 ani de la naºterea lui Constantin
Nicolau – medic internist, hematolog; a
înfiinþat Centrul de hematologie din
Bucureºti (1897);
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1 ian. – 580 ani de la moartea lui Alexandru cel
Bun, domnul Moldovei (1432);
1 ian. – 115 ani de la naºterea Anei Aslan –
medic; fondator al Confederaþiei
societãþilor de gerontologie din þãrile
latine (1897);
4 ian. – 135 ani de la naºterea lui Sextil Puºcariu
- lingvist ºi filolog (1877);
6 ian. – 210 ani de la naºterea lui Ion Heliade
Rãdulescu - poet ºi prozator (1802);
6 ian. – 180 ani de la naºterea lui Iacob Felix –
medic igienist ºi organizator sanitar;
fondatorul ºcolii româneºti de igienã ºi
sãnãtate publicã (1832);
6 ian. – 115 ani de la naºterea lui Ionel
Teodoreanu – prozator (1897);
6 ian. – 105 ani de la naºterea lui Ion
Agârbiceanu – fizician, cercetãtor ºi
inventator în tehnica laserului ºi a lumii
polarizate (1907);
6 ian. – 85 ani de la naºterea lui David
Ohanesian – bariton (1927);
15 ian. – Ziua Culturii Române;
15 ian. – 162 de ani de la naºterea poetului,
prozatorului ºi publicistului Mihai
Eminescu (1850)
15 ian. – 75 ani de la moartea lui Anton Holban –
prozator (1937);
16 ian. – 70 ani de la naºterea lui Aurel Dragoº
Munteanu – prozator ºi eseist (1942);
20 (22) ian. – 135 ani de la naºterea lui ªtefan
Peticã – poet ºi prozator (1877);
21 ian. – 105 ani de la moartea lui Vincenþiu
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7 feb. – 235 ani de la naºterea lui Dinicu Golescu
– boier cãrturar ºi patriot (1777);
7 feb. – 80 ani de la naºterea lui Dan Hãulicã –
eseist ºi critic de artã (1932);
8 feb. – 150 ani de la naºterea lui Ferenczy
Karoly – renumit pictor maghiar, cu mari
influenþe asupra ºcolii de arte plastice din
Baia Mare (1862);
8 feb. – 80 ani de la naºterea lui Emanoil Petruþ
– actor (1932);
10 feb. – 110 ani de la naºterea lui Anton Holban
– prozator (1902);
11 feb. – 130 ani de la naºterea lui Gheorghe Cucu –
compozitor, dirijor ºi folclorist (1882);
11 feb. – 105 ani de la naºterea lui Traian Herseni
– sociolog ºi eseist (1907);
11 feb. – 90 ani de la naºterea lui Tudor Jarda –
compozitor (1922);
12 feb. – 290 ani de la naºterea lui Atanasie
Rednic – episcop (1722);
12 feb. – 150 ani de la naºterea lui Alexandru
Davilla – dramaturg (1862);
13 feb. – 135 ani de la moartea lui Costache
Caragiale – actor, dramaturg, regizor,
unul dintre fondatorii Teatrului Naþional
(1877);
17 feb. – 95 ani de la naºterea cântãreþei Ioana
Radu (1917);

17 feb. – 80 ani de la naºterea lui Doru Popovici –
membru al Societãþii Internaþionale de
compoziþie din Paris (1932);
17 feb. – 65 ani de la moartea scriitoarei Elena
Vãcãrescu – prima femeie distinsã cu
marele ordin francez „Cavaler al
Legiunii de Onoare”; a fãcut parte din
delegaþia românã la Conferinþa de pace
de la Paris, a asistat la semnarea
Tratatului de la Versailles, a luat parte la
constituirea Ligii Naþiunilor (1947);
20 feb. – 85 ani de la naºterea lui Mircea Maliþa –
eseist, matematician, academician ºi
profesor universitar (1927);
23 feb. – 120 ani de la naºterea lui Ion Tãnãsescu
– chimist (1892);
23 feb. – 100 ani de la naºterea lui Romulus
Vulcãnescu – etnolog (1912);
24 feb. – 430 ani de când Papa Grigore al XIII-lea
a anunþat introducerea noului calendar
Gregorian (1582);
24 feb. – 15 ani de la moartea lui Ion Voicu – una
din personalitãþile unei strãlucite generaþii
de muzicieni (1997);
28 feb. – 30 ani de la moartea lui Mihail Drumeº –
scriitor (1982);

MARTIE
pierde câteva dintre podoabele lui
1 mar. 175 de ani de la naºterea lui Ion
arhitecturale ºi multe personalitãþi
Creangã, scriitor, cel mai mare povestitor
remarcabile au cãzut victime ale
român (1837);
seismului dintre care amintim: A.E.
1 mar. – 200 ani de la naºterea lui Nicolae
Baconsky, Toma Caragiu, Alexandru
Kretzulescu – medic, iniþiatorul
Ivasiuc, Doina Badea (1977);
învãþãmântului medical în Muntenia ºi
unul din animatorii vieþii ºtiinþifice
5 mar. – 90 ani de la moartea lui Elie Pop –
româneºti (1812);
dascãl deosebit ºi animator al vieþii
culturale chiorene (1922);
1 mar. – 145 ani de la apariþia revistei Convorbiri
literare, organ al Societãþii „Junimea”,
6 mar. – 55 ani de la moartea lui C. Rãdulescuuna dintre cele mai importante publicaþii
Motru – filozof, psiholog, profesor
din a doua jumãtate a secolului al 19-lea
universitar, academician (1957);
(1867);
7 mar. – 165 ani de la naºterea lui Constantin
1 mar. – 80 ani de la apariþia la Sighetu Marmaþiei
Dumitrescu – compositor (1847);
a celei mai serioase ºi mai constante
8 mar. – 95 ani de la naºterea lui Dimitrie
publicaþii între cele douã rãzboaie
Stelaru – poet (1917);
mondiale, Graiul Maramureºului, care se
intitula ca: Organ al Asociaþiei Presei din 9 mar. – 105 ani de la naºterea lui Mircea Eliade
- filosof, prozator, eseist (1907);
Maramureº (1932);
9
mar.
–
70 ani de la naºterea lui Ion Caramitru
4 mar. – 130 de ani de la naºterea marelui om
–
actor (1942);
politic ºi diplomat Nicolae Titulescu,
14 mar. – 140 ani de la naºterea la Baia Mare a lui
ministru de externe în repetate rânduri,
Nagy Zsigmond – artist plastic (1872);
preºedinte al Ligii Naþiunilor (1930,
1931), membru al Academiei Române
14 mar. – 115 ani de la naºterea lui Ionel Pavel –
(1935);
medic internist; a pus bazele studiilor
sistematice de hepatologie ºi
4 mar. – 35 ani de la cel mai dezastruos cutremur
diabetologie clinicã în þara noastrã;
în România, prilej cu care Bucureºtiul

fondator al Centrului de asistenþã a
diabeticilor din Bucureºti; membru titular
al Academiei Române (1897);
16 mar. – 55 ani de la moartea la Paris a lui
Constantin Brâncuºi – una dintre
personalitãþile cele mai reprezentative ale
artei secolului XX (1957);
18 mar. – 85 ani de la naºterea la Bãseºti a lui
Dumitru Pop – profesor, folclorist, autor
al volumelor Folcloristica
Maramureºului, Folclor din zona
Codrului º.a (1927);
19 mar. – 95 ani de la naºterea lui Dinu Lipatti –
compozitor ºi pianist, membru al
Asociaþiei Internaþionale a criticilor din
Paris (1917);
20 mar. – 310 ani de la moartea lui Totfalusi Kis
Miklos (nãscut în Maramureº) – tipograf
de renume mondial, gravor, editor ºi
propagator al culturii, vestit lingvist
(1702);
20 mar. – 165 ani de la naºterea lui Gavriil M.
Musicescu – „adevãratul pãrinte al
muzicii corale româneºti” (1847);
20 mar. – 135 ani de la naºterea lui Tiberiu
Brediceanu – folclorist, compozitor –
membru fondator al Operei Române,
Teatrului Naþional ºi Conservatorului din
Cluj (1877);
20 mar. – 45 ani de la moartea lui Mihai
Tican-Rumano – ziarist, scriitor; unul
dintre cei mai originali cãlãtori-scriitori
români (1967);

21 mar. – 85 ani de la moartea lui Constantin
Sandu-Aldea – inginer agronom ºi
scriitor; a fost întemeietorul ameliorãrii
plantelor din þara noastrã (1927);
23 mar. – 165 ani de la naºterea lui A.D. Xenopol
– istoric (1847);
25 mar. – 70 ani de la naºterea poetei Ana
Blandiana (1942);
26 mar. – 75 ani de la naºterea lui Cristian
Þopescu – comentator sportiv (1937);
27 mar. – Ziua Mondialã a Teatrului;
27 mar. – 315 ani de când Sinodul de la Alba Iulia,
convocat de mitropolitul Teofil, acceptã
Unirea cu Roma pe baza celor patru
puncte (recunoaºterea supremaþiei papale,
a existenþei Purgatoriului ºi a purcederii
Sfântului Duh ºi de la Fiul, precum ºi
împãrtãºirea cu azimã) în schimbul
pãstrãrii ritului, a egalitãþii în drepturi cu
clerul catolic ºi a recunoaºterii mirenilor
uniþi ca „fii ai patriei”, adicã cu drepturi
cetãþeneºti depline (1967);
28 mar. – 155 ani de la naºterea lui Grigore
Manolescu – mare actor român (1857);
29 mar. – 100 ani de la naºterea lui Caius Iacob –
matematician; iniþiatorul cercetãrilor de
aerodinamicã subsonicã ºi supersonicã
din România (1912);
30 mar. – 125 ani de la moartea lui Karl Storck –
sculptor roman, numit “dascãlul sculpturii
româneºti” (1887);
30 mar. – 15 ani de la moartea lui Gheorghe
Tomozei – poet (1997);

APRILIE
1 apr. – 50 ani de la moartea lui Camil Ressu –
8 apr. – 180 ani de la naºterea lui Carol Davila –
pictor (1962);
medic, farmacist, organizator sanitar; creator al serviciului sanitar modern, civil ºi
2 apr. – Ziua Internaþionalã a cãrþii pentru copii;
militar al României, al învãþãmântului
4 apr. – 40 ani de la moartea lui Gheorghe
medical de nivel universitar din þara
(George) Hanasiu – om de ºtiinþã,
noastrã (1832);
fizician; iniþiatorul cercetãrilor geofizice
8 apr. – 85 ani de la naºterea lui George Grigoriu
în România (1972);
– compozitor (1927);
5 apr. – 80 ani de la naºterea lui Fãnuº Neagu –
8 apr. – 45 ani de la înfiinþarea Automobil
prozator (1932);
Clubului Român (A.C.R.) (1967);
5 apr. – 20 ani de la deschiderea la Sighetu
9 apr. – 280 ani de la primul memoriu adresat
Marmaþiei a primului club UNICEF din
Curþii din Viena de Inochentie Micu;
România (1992);
episcopul român cere respectarea
7 apr. – 105 ani de la instituirea prin decret a
drepturilor acordate clerului unit de
obligativitãþii folosirii ortografiei stabilite
diplomele leopoldine (1732);
de Academia Românã, în vederea
11 apr. – 105 ani de la moartea lui Simeon Florea
uniformizãrii scrierii (1907);
Marian – preot ºi folclorist (1907);
8 apr. – 365 ani de la moartea cronicarului
11 apr. – 40 ani de la moartea lui Niculae
moldovean Grigore Ureche – cu
Letopiseþul Þãrii Moldovei face
Georgescu -Tistu – autor de manuale
începuturile istoriografiei româneºti ºi
didactice, de bibliografie ºi de
prilejuieºte o primã afirmare a latinitãþii
biblioteconomie, culegãtor de folclor
limbii române (1647);
(1972);
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13 apr. – 115 ani de la naºterea lui Emil Pop – om
de ºtiinþã, botanist, cel mai se seamã
istoriograf al ºtiinþelor biologice din þara
noastrã ºi fondatorul istoriografiei
ºtiinþifice în biologia româneascã (1897);
14 apr. – 555 ani de la începutul domniei lui ªtefan
cel Mare în Moldova (1457);
14 apr. – 80 ani de la apariþia legii pentru
organizarea bibliotecilor ºi muzeelor
publice, în fiecare municipiu, comunã
urbanã ºi ruralã (1932);
14 apr. – 15 ani de la moartea lui Petru Creþia –
eseist, traducãtor, poet, editor (1997);
15 apr. – 110 ani de la naºterea în Ieud a lui Titus
Bilþiu Dãncuº – învãþãtor, renumit
folclorist ºi om de culturã din Maramureº
(1902);
16 apr. – 125 ani de la naºterea lui Dariu Pop,
dirijor de cor, revizor ºcolar, folclorist; a
fondat ziarul Satu Mare (1919) ºi
revistele Þara de Sus, Þara Oaºului,
Viaþa ºcolarã (1887);
16 apr. – 110 ani de la moartea lui Nicolae
Kalinderu – medic internist; fondator al
revistei Viaþa medicalã; fondator al
orientãrii anatomo-clinice ºi
fiziopatologice în medicina internã
româneascã (1902);
18 apr. – Ziua mondialã pentru conservarea
monumentelor;
19 apr. – 50 ani de când a luat fiinþã Uniunea
Societãþilor de ªtiinþe Medicale din
România (1962);
20 apr. – 110 ani de la naºterea, la Petrova, a lui
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Alexandru I. Filipaºcu - renumit istoric
(1902);
20 apr. – 90 ani de la naºterea, la Sighet, a lui
Vasile Timiº – compozitor (1922);
21 apr. – 130 ani de la moartea lui Vasile Conta –
filosof ºi om politic, doctor în drept,
membru al “Junimii” (1882);
22 apr. – 115 ani de la moartea lui Ion Ghica –
prozator, economist ºi om politic (1897);
25 apr. – 325 ani de la moartea lui Ion Cãianu
(Caioni) – compozitor ºi organist, de la
care s-a pãstrat Codicele Caioni,
importantã culegere de bucãþi muzicale
(1687);
25 apr. – 145 ani de la naºterea Sarmizei
Alimãºteanu Bilcescu – prima femeie
doctor în drept din lume (1867);
26 apr. – 90 ani de la naºterea lui ªtefan Augustin
Doinaº – poet (1922);
27 apr. – 140 ani de la moartea lui Ion Heliade
Rãdulescu – poet ºi prozator (1872);
27 apr. – 130 ani de la naºterea lui Nicolae Bãlan –
mitropolit al Transilvaniei ºi Banatului
(1882);
28 apr. – 420 ani de la emiterea la Alba Iulia, a
primului act prin care principele
Transilvaniei dãruieºte oraºului Baia
Mare localitãþile: Recea, Satu Nou de
Sus, Satu Nou de Jos, cu toate bunurile
aparþinãtoare (1592);
29 apr. – 85 ani de la naºterea lui Virgil Cândea –
istoric al culturii, membru al Academiei
Române (1927);
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anuþã organizatorii. Cursul se desfãºoarã pe parcursul a 11 seri, de fiecare datã de la orele 19 la 22.
La sfârºitul cursului are loc un mic test. Profesorii
sunt traducãtori ºi interpreþi de origine românã.

Sprijin pentru românii din Albania

Romanian Global News, 6 sept. 2011,
www.rgnpress.ro
La Mãnãstirea argeºeanã Nãmãieºti, Înaltpreasfinþitul Pãrinte Calinic, Arhiepiscopul Argeºului ºi Muscelului, a primit vizita domnului Viorel
Stãnilã, ambasadorul României în Republica Albania ºi a domnului Gheorghe Micu, fost ambasador al
þãrii noastre la Tirana, aflaþi în pelerinaj în eparhie.
Alãturi de aceºtia a fost prezent ºi pãrintele slujitor
de la biserica ortodoxã românã din oraºul albanez
Korcea. În anul 1967 regimul totalitar din Albania
declara statul albanez ateu, distrugând toate bisericile ortodoxe si catolice. În anul 1992 ia fiinþã
Asociaþia Aromânilor din Albania, care ºi-a propus,
Liceul «Lucian Blaga» din Tiraspol a
împlinit 20 de ani. Miliþienii au asistat printre altele, sã reorganizeze viaþa religioasã a
acestei comunitãþi. Cu sprijinul vrednicului de pola careul solemn
menire Patriarh Teoctist ºi prin directa implicare a
Romanian Global News, 4 sept. 2011,
ierarhului Argeºului ºi Muscelului, în anul 1995 au
www.rgnpress.ro
început lucrãrile la noua bisericã ortodoxã româLiceul românesc «Lucian Blaga» din Tiraspol neascã din Albania, ridicatã în oraºul Korcea.
a împlinit 20 de ani. Pe teritoriul liceului a apãrut
Biblioteca româneasca din Canada
sârma ghimpatã, iar miliþienii transnistreni nu au
îºi începe activitatea
lipsit de la careul solemn. Ion Iovcev, directorul
liceului, susþine cã de dimineaþã copiii s-au adunat la
Romanian Global News, 6 sept. 2011,
liceu pentru un program festiv, dar imediat au apãrut
www.rgnpress.ro
miliþieni transnistreni, cât ºi persoane în civil care nu
Peste 1.200 de cãrþi din totalul celor 16.000
aveau relaþii cu ºcoala. «Mi-au spus cã vor sã asigure
care au fost donate Bibliotecii române din Canada
ordinea publicã. Ce sens avea sã le spun cã aceºti
sunt gata pentru împrumut în Quebec ºi Ontario, în
copii se simt intimidaþi la vederea ofiþerilor? Nu am
fiecare sãptãmânã adãugându-se noi titluri. Ele sunt
putut sã mã împotrivesc ca sã nu fie provocãri ºi sã
disponibile în numeroase categorii, titreazã publiamãrascã sãrbãtoarea copiiilor. În 20 de ani elevii
caþia Accent Montreal în numãrul 73 al sãu. Sunt de
Liceului nostru au vãzut prea multe», a declarat
asemenea disponibile ºi cãrþi în francezã ºi englezã
pentru Ziarul de Gardã Ion Iovcev.
scrise de autori români. Cãrþile se rezervã la
http://bibliotecaromaneasca.org. Pentru a putea face
Noi cursuri de limba românã,
acest lucru, doritorii trebuie sã aibã calitatea de
la Anvers
Membru Bibliofil, adicã sã fie înregistraþi pe site-ul
Romanian Global News, 5 sept. 2011,
susmenþionat ºi sã achite suma anualã de 36$. Vowww.rgnpress.ro
lumele rezervate online sunt disponibile în 24 de ore
Asociaþia Mioriþa din Belgia anunþã cã pe 27 de la plasarea rezervãrii la sediul bibliotecii: 3570
septembrie 2011 încep noi cursuri de limba românã Ridgewood, #107, Montreal, H3V 1C2. Tot în 24 de
în Antwerpen/Anvers, Brugge ºi în Gent. Cursul de ore ele pot fi expediate ºi prin poºtã (Canada Post).
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Agenþia de ºtiri Basilica, 4 sept. 2011,
www.basilica.ro
Aflatã la o distanþã de peste 10 fusuri orare de
þarã, comunitatea româneascã din Sydney este o pãstrãtoare a graiului românesc, o moºtenitoare a portului strãbun ºi o mãrturisitoare vie a credinþei strãmoºeºti. Aceasta se vede în fiecare duminicã la
slujbele din Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul” din
„oraºul de smarald”. Dupã cum informeazã „Ziarul
Lumina”, Ediþia de Duminicã, Parohia ortodoxã
românã „Sfântul Ioan Botezãtorul” din Sydney Australia a fost înfiinþatã în anul 2003 de un grup de
emigranþi stabiliþi pe aceste meleaguri îndepãrtate
încã de la începutul anilor 1980. Pânã în anul 2004,
parohia s-a aflat sub omoforul Patriarhiei Române,
iar din anul 2008 a intrat sub jurisdicþia canonicã a
nou-înfiinþatei Episcopii Ortodoxe Române a Australiei ºi Noii Zeelande.
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La Sydney, românii pãstreazã credinþa românã este interactiv ºi se adreseazã tuturor celor
care au de-a face, într-un mod sau altul, cu România,
ortodoxã vie

FAMILIA ROMÂNÃ

revistã pentru românii de pretutindeni

134

FEBRUARIE 2012

Taxele aferente expedierii ºi returnarii cãrþilor vor fi Misteria Carpatica va susþine concerte la Bolievaþ ºi
achitate de cãtre membrul bibliofil care a solicitat Cucevo. Misteria Carpatica este o formaþie timoîmprumutul.
ceanã de world-fusion, înfiinþatã în anul 2009 ºi
coordonatã de Cristian Wagner-Rutsanu, care îmRomânul care nu a vãzut niciodatã
binã muzica tradiþionalã româneascã cu ritmuri de
România / Adrian Ardelean
jazz, rock, funk sau alte genuri muzicale moderne.
Pe 16 ºi 17 septembrie 2011, la Negotin ºi Cladovo
România liberã, 9 sept. 2011,
vor avea loc douã concerte susþinute de Angelica
www.romanialibera.ro
Stoican ºi grupul Izverna din Orºova (jud. MeheS-a nãscut la Montreal ºi nu a cãlcat niciodatã
dinþi), iar pe 23 ºi 24 septembrie 2011, grupul Rapîn România, dar vorbeºte limba românã cu un uºor
sozii Oltului acompaniat de Orchestra Popularã a
accent moldovenesc, moºtenit de la pãrinþii sãi, lesne
Radiodifuziunii Române, dirijatã de Adrian Gridetectabil sub pronunþia uºor anglofonã... Iar printre
goraº, va concerta la Bor ºi Petrovaþ.
multele elemente pitoreºti pe care le afli din
conversaþia cu domnia sa, unul este absolut fabulos,
Episcopia Ortodoxã Românã a Italiei
ca desprins dintr-un film: pãrinþii lui au emigrat în
a fost recunoscutã oficial de Statul
Canada în 1912, pe când tatãl avea vârsta de 17 ani,
Italian
iar mama de 18 ani, erau pe acelaºi vapor - dar s-au
cunoscut abia dupã ce au ajuns la Montreal. Iar
Agenþia de ºtiri Basilica, 15 sept. 2011,
vaporul care i-a adus în Canada pe pãrinþii sãi a fost
www.basilica.ro
unul dintre cele care au salvat o parte din supraEpiscopia Ortodoxã Românã a Italiei a fost
vieþuitorii de pe Titanic! Nãscut la 15 mai 1921, recunoscutã oficial de Statul Italian. Anunþul a fost
Costicã (Constantin) Lazurek a venit pe lume într-o fãcut, astãzi, 15 septembrie 2011 de Preºedintele
familie de imigranþi moldoveni, de la care a moºtenit italian, Giorgio Napolitano, în cadrul unei conferinþe
atât accentul cât ºi o credinþã religioasã puternicã... de presã susþinutã, împreunã cu omologul sãu roTrebuie precizat cã numele Lazurek este transcrierea mân, Traian Bãsescu, la Palatul Cotroceni. Preºeeronatã a numelui „Lazurec”, aºa cum apare în do- dintele italian a declarat cã „noi suntem foarte mulcumentele mai vechi ale familiei.
þumiþi de faptul cã prezenþa comunitãþii române în
Italia se consolideazã în ciuda oricãror alte tentaþii
În acest sfârºit de sãptãmânã,
xenofobe, se consolideazã evident cu respectarea
înscrieri la ªcoala de Limbã Românã
legilor þãrii noastre ºi suntem convinºi cã sunt imdin Kitchner
portante tradiþiile care le aduc cu ei din þara lor,
Romanian Global News, 9 sept. 2011,
inclusiv tradiþiile religioase ºi sunt încântat pentru
www.rgnpress.ro
faptul cã foarte recent am putut sã semnez un act de
Reamintim românilor din zona Kitchner cã recunoaºtere al Bisericii Ortodoxe Române în Itaînscrierile în anul ºcolar 2011-2012 la ªcoala de lia”. Eparhia Bisericii Ortodoxe Române din Peninlimbã românã din localitatea canadianã vor avea loc sulã a primit recunoaºterea juridicã oficialã ca ºi cult,
pe 10 septembrie între orele 9:00- 11:30 dimineaþa. pe 12 septembrie, prin decret prezidenþial.
Prof. coordonator Simona Voichiþã îi aºteaptã pe cei
Orã de istorie a poporului român
interesaþi sã îºi depunã aplicaþiile. Adresa ºcolii este
la postul de Radio Pancevo
St. Louis School, 80 Young St, Kitchener, iar detalii
se pot cere ºi la e-mail scoaladelimbaromana@yaRomanian Global News, 15 sept. 2011,
hoo.ca, sau pe site-ul www.scoaladeromana.ca.
www.rgnpress.ro
Condiþii minime de înscriere existã ºi anume nu vor
În colaborare cu postul de radio Pancevo, în
fi înregistraþi copiii care nu au împlinit înca vârsta de
ziua
de
marþi 13 septembrie a.c. Asociaþia „In medias
4 ani, precum ºi cei care au împlinit 14 ani, dar
res”
a
lansat
emisiunea cu aceeaºi denumire, confrecventeazã cursurile clasei a IX-a de liceu.
sacratã în întregime istoriei poporului român cu accentul pe istoria românilor din Serbia, transmite
„Tradiþie ºi spiritualitate româneascã
Vasile Mick pentru Romanian Global News. Oasîn Timoc” – program derulat de ICR
pentru românii din nord-estul Serbiei petele emisiunii a fost istoricul prof. dr. Mircea
Mãran, care a vorbit, cu lux de amãnunte, despre
Romanian Global News, 9 sept. 2011,
aºezãrile cu populaþie româneascã din Serbia, colowww.rgnpress.ro
nizãrile Voivodinei pe timpul Imperiului HabsInstitutul Cultural Român în parteneriat cu burgic, fãcând ºi referiri la istoria culturalã a roAsociaþia pentru Culturã a Românilor din Nord- mânilor din Serbia. Scopul emisiunii a fost
Estul Serbiei Ariadnae Filum, organizeazã în re- promovarea culturii ºi a istoriei falnice a poporului
giunea Timoc o serie de evenimente culturale dedi- român în general, dar ºi a comunitãþii naþionale rocate comunitãþii românilor/vlahilor din aceastã parte mâne din Serbia, care a lãsat urme de neºters în toate
a Serbiei, transmite Romanian Global News. În zi- domeniile vieþii acestui stat. Emisiunea a fost ºi o
lele de 10 ºi 30 septembrie 2011, grupul de etnojazz ocazie bunã sã sugereze, în faþa recensãmântului

Românii din capitala Bavariei
îºi ridicã bisericã
Agenþia de ºtiri Basilica, 18 sept. 2011,
www.basilica.ro
Începuturile Parohiei “Naºterea Domnului”
din München pot fi urmãrite pânã la prima Liturghie
ce a fost oficiatã în biserica aparþinând vechilor catolici din oraº, la 14 iulie 1974. De atunci ºi pânã
astãzi, biserica a devenit lãcaºul de închinare al comunitãþii grupate în jurul pãstorului lor. Gândul de a
întemeia o parohie ºi a oferi o viaþã religioasã organizatã a prins contur la 26 mai 1975, când un grup
de credincioºi de origine românã din München au
adresat o scrisoare Patriarhiei Române, exprimându-ºi dorinþa de a înfiinþa o parohie ortodoxã românã
aici. La 18 ianuarie 1976, cei ce frecventau serviciile
religioase s-au constituit în Adunarea parohialã, au
hotãrât înfiinþarea Parohiei “Naºterea Domnului”, au
alcãtuit un statut al parohiei, au ales Consiliul Parohial ºi au comunicat hotãrârea lor autoritãþilor de
stat ale oraºului München, de la care au primit recunoaºterea la 27 ianuarie 1976. La 26 februarie 1976,
parohia era primitã oficial sub omoforul Bisericiimamã, fãcând parte din Arhiepiscopia Ortodoxã Românã pentru Europa Centralã ºi Occidentalã cu sediul la Paris, pr. prof. dr. Mircea Basarab fiind numit
paroh al acestei nou-înfiinþate entitãþi eclesiale.

rescu s-a nãscut la Timiºoara, însã a emigrat în Elveþia cu pãrinþii în 1982. A studiat Psihologia ºi
Psihopatologia la Universitatea din Zürich, iar dupã
absolvire (anul 1995) a lucrat ºase ani ca psiholog
într-un centru de reabilitare pentru dependenþii de
droguri. Din 2001 este scriitor liber profesionist în
Zürich. Romanul Jacob se hotãreºte sã iubeascã
apãrut la Editura C.H.Beck, a fost nominalizat la
Premiul pentru cea mai bunã carte a anului în Elveþia. Premiul în valoare de 40.000 de franci elveþieni este oferit de Uniunea editorilor ºi a librarilor
din Elveþia. Decernarea premiului va avea loc pe
data de 20 noiembrie, în cadrul unui eveniment la
Basel, la care vor participa toþi cei cinci scriitori
nominalizaþi.

Parohia româneascã din Jönköping,
Suedia, în haine de sãrbãtoare
Agenþia de ºtiri Basilica, 1 octombrie 2011,
www.basilica.ro

Zi de hram a fost sâmbãtã, 1 octombrie 2011,
de sãrbãtoarea Acoperãmântul Maicii Domnului, ºi
în parohia româneascã din Jönköping, Suedia. Slujba Sfintei Liturghii a fost sãvârºitã de Preasfinþitul
Macarie, Episcopul Europei de Nord. Sãrbãtoarea a
fost încununatã de ruga bãnãþeanã, prin portul, dansul ºi datinile strãbune ale copiilor, tinerilor ºi adulþilor din comunitatea parohialã din Jönköping . „Parohia Acoperãmântul Maicii Domnului din
Jönköping este constituitã în mare parte din credincioºii români din Banatul Sârbesc, stabiliþi în
Suedia începând cu anii 60, care îºi cultivã cu staSeri culturale de excepþie
tornicie ºi demnitate identitatea româneascã ºi crela Academia di Romania,
dinþa lor ortodoxã pe aceste meleaguri umbroase ale
Europei de Nord. Cu prilejul hramului, în fiecare an,
în perioada 27-30 septembrie
se organizeazã, la Jönköping, Ruga bãnãþeanã, maniRomanian Global News, 20 sept. 2011,
festare de suflet care a dat o dimensiune frumoasã ºi
www.rgnpress.ro
prãznuirii de anul acesta”, a precizat Preasfinþitul
La invitaþia mai multor asociaþii culturale Macarie, Episcopul Europei de Nord, la Radio Trinitas.
italo-române precum ºi a Accademiei di Romania,
prodigiosul scriitor ºi italianist Geo Vasile, autor a
Apariþii editoriale pentru românii
peste 40 de volume de poezie, eseisticã ºi prozã, se
din Ucraina
va afla la Roma în perioada 27-30 septembrie a.c..
Romanian Global News, 3 octombrie
Cu acest prilej va lua parte la lansarea propriilor
ediþii bilingve George Bacovia (1881-1957) ºi Mario
2011, www.rgnpress.ro
Luzi (1914 – 2005). Întâlnirile vor avea loc joi 29
Lucrãrile Forumului Românilor de Pretutinseptembrie orele 18:00 la Galleria La Pigna (coor- deni, desfãºurat în zilele de 30 septembrie ºi 1 ocdonator Horia Corneliu Cocortaº, preºedintele FIRI)
tombrie la Bucureºti, au prilejuit întâlnirea cu puºi vineri 30 septembrie orele 18:00 la Accademia di
bliciºti români din toatã lumea. Printre cei prezenþi,
Romania (coordonator Tatiana Ciobanu, vicepreºeºi reprezentanþii presei româneºti din Nordul Budinta Asociaþiei Dacia).
covinei, Ucraina. Scriitorul Vasile Tãrâþeanu ºi echiUn român, nominalizat pentru cea mai pa redacþionalã a proaspãtului „Buletin” al românilor din Ucraina, aflat la prima apariþie ne-au pus la
bunã carte a anului în Elveþia /
dispoziþie ultimul numãr al publicaþiei Arcaºul ºi
ªtefan Both
primul numãr al buletinului mai sus menþionat. Din
Adevãrul, 21 sept. 2011, www.adevarul.es numãrul pe septembrie al Arcaº-ului pomenim câScriitorul Cãtãlin Dorian Florescu, originar teva titluri: o analizã a „performanþelor” Ucrainei
din Timiºoara, a fost nominalizat cu romanul “Jacob independente ºi suverane, un apel la oprirea dezse hotãreºte sã iubescã” la Premiul pentru cea mai naþionalizãrii românilor din Ucraina practicatã prin
bunã carte a anului în Elveþia. Cãtãlin Dorian Flo- închiderea ºcolilor de limbã românã ºi nu numai, o
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populaþiei din Serbia, care va începe pe 1 octombrie,
apartenenþilor comunitãþii româneºti care din anumite motive la recensemintele precedente s-au declarat altcum, de data aceasta sã-ºi corecteze greºeala.

135

FAMILIA ROMÂNÃ

FEBRUARIE 2012

FAMILIA ROMÂNÃ

revistã pentru românii de pretutindeni

136

FEBRUARIE 2012

amplã analizã a statutului limbii române în Ucraina
Bisericã pentru românii ortodocºi
dupã 20 de ani de independenþã, analizã purtând
din Barcelona
semnãtura Alexandrinei Cernov, membru de onoare
Agenþia de ºtiri Basilica, 12 octombrie
al Academiei Române, o analizã a academicianului
2011, www.basilica.ro
Nicolae Dabija privind aºa zisa „limbã moldovePreasfinþitul Timotei, Episcopul românilor
neascã” ºi o amplã anchetã asupra beneficiilor sau
din
Spania
ºi Portugalia, a efectuat sâmbãtã, 10 ocpreþului plãtit de comunitatea româneascã de la dobântombrie,
o
vizitã în Parohia Barcelona, cu scopul
direa independenþei de cãtre Ucraina, acum 20 de ani.
analizãrii stadiului lucrãrilor la biserica ortodoxã din
acest oraº, dupã cum ne informeazã episcopiaCum poate supravieþui un om de
spanieiportugaliei.es. Cu sprijinul Statului român,
culturã român într-o lume strãinã /
s-a reuºit achiziþionarea unui teren, unde în urmã cu
Manuela Golea
aproximativ douã luni au fost demarate lucrãrile de
construcþie. Costurile ridicãrii bisericii cu hramul
România liberã, 10 octombrie 2011,
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Barcelona sunt
www.romanialibera.ro
estimate la aproximativ 1.700.000 euro, sumã din
Ioana a plecat în urmã cu câþiva ani în Marea care o micã parte a venit de la Guvernul României.
Britanie pentru un doctorat. Locuieºte într-un orãºel Parohia este pãstoritã de preotul Aurel Bundã. Prodin sud-vestul Angliei unde organizeazã colocvii de vincia Barcelona numãrã în prezent aproape 35 de
succes, cu invitaþi specialiºti în diverse domenii - de mii de români, iar anul acesta, în luna decembrie, se
la profesori universitari, la jurnaliºti - dã lecþii de vor împlini 10 ani de la prima slujire în Barcelona.
pian copiilor ºi scrie în limba românã. Ioana Baetica
Episcopii ortodocºi din Oceania
Morpurgo (30 de ani) a plecat din þarã pentru un
se întâlnesc la Sydney
doctorat despre cultura tranziþiei în post-comunist.
Agenþia de ºtiri Basilica,
Acum trãieºte în sudul Angliei, în Bridport, unde în
17 octombrie 2011, www.basilica.ro
ultimii ani a iniþiat ºi coordoneazã un proiect de hedonism al ideilor intitulat „Lectures on Everything”.
La Sydney continuã, astãzi, 17 octombrie 2011,
Colocviile sale sunt foarte diverse ºi au o audienþã Adunarea Episcopalã a tuturor episcopilor ortodocºi
din ce în ce mai mare, ajungând de la câteva zeci de recunoscuþi canonic din Oceania, dupã cum inforinvitaþi, sã aibã acum sute. Este energicã, asprã cu meazã Radio Trinitas. Întrunirea se desfãºoarã cu
lumea din jur, pãtimaºã, dar un bun observator ºi un scopul afirmãrii Ortodoxiei ºi stabilirii unor acþiuni
aspru critic al societãþii contemporane. ªi-a luat comune în zonã pentru slujirea ºi împlinirea neobservaþiile, le-a rãsucit, le-a analizat ºi le-a dat o cesitãþilor spirituale ale creºtinilor ortodocºi din
formã într-un roman, „Imigranþii”. Protagoniºtii sunt aceste regiuni. Adunarea îºi mai propune sã îi recinci români care fug/pleacã din þarã pentru o viaþã prezinte pe toþi fiii Bisericii Ortodoxe în faþa celor de
altã credinþã ºi în faþa întregii comunitãþi din aceste
mai bunã în Anglia.
zone, precum ºi sã susþinã cultivarea scrisului teologic ºi a educaþiei bisericeºti. Biserica Ortodoxã
Avem ºi români valoroºi! Din pãcate
Românã este reprezentatã de Preasfinþitul Mihail,
ei se afirmã ºi sunt mai bine cunoscuþi Episcopul Ortodox Român al Australiei ºi Noii
în strãinãtate, decât în þarã Zeelande.

Scriitoarea Aura Imbaruº

Romanian Global News, 10 octombrie
2011, www.rgnpress.ro

Cu ocazia festivalului românesc de la Sacramento, unde au participat peste 2500 de români, am
avut plãcerea sã mã reîntâlnesc cu o veche prietenã,
Aura Imbaruº, nominalizatã la Premiile Pulitzer
pentru cartea sa de debut, „Out of the Transylvania
Night”. Aura Imbarus, sibiancã la origine, a pãrãsit
România în anul 1997, cand zeiþa Fortuna i-a zâmbit
ºi a ajutat-o sã tragã lozul cel norocos la Loteria
Vizelor, ocazie cu care a poposit pe Pãmântul
Fãgãduinþei în cãutarea El Dorado-ului! În România
a lucrat ca jurnalistã pentru Radio Contact, Jurnalul
Naþional ºi Gallup Poll ºi are un PhD în Filologie cu
distincþia „Cum Laude” în timp ce în USA, a absolvit
UCLA ºi are o carierã în învãþãmânt unde predã ca
profesor la liceu ºi la colegiu.

Octombrie literar românesc
la Stuttgart
Romanian Global News, 24 octombrie
2011, www.rgnpress.ro
La generosul atelier al pictoriþei Mariana Cintanu, cunoscut pentru expoziþiile de artã plasticã ºi
seratele de culturã, au fost prezentaþi publicului doi
scriitori români din Germania, Eugen Cojocaru ºi
Andrei Zanca. A deschis prezentãrile domnul Radu
Bãrbulescu, preºedintele Asociaþiei Scriitorilor Români din Germania. A fost o atmosferã deschisã,
într-o permanentã dorinþã de dialog. Eugen Cojocaru
ºi-a lansat traducerea în limba germanã a romanului
(titlul original Big Bangs Back) ce ne aduce înapoi la
perioada din Decembrie 1989 ºi cea post-revoluþionarã - „Liebe, Revolutionen und Andere Freiheiten / Dragoste, revoluþie ºi alte libertãþi” - cu o
temã încã de mare actualitate, ce stârneºte mult in-

teres. Conþinutul acapareazã interesul, oferind prie- VII), dupã o intensã lucrare misionarã în Northumtenilor nemþi o apropiere de existenþa unui popor bria, a construit o bisericã de lemn în Campoduno,
într-o perioadã de mari încercãri. Andrei Zanca, unul numele roman al oraºului Leeds de astãzi.
din cei mai importanþi poeþi actuali, ºi-a prezentat
Un profesor român a primit premiul
noile volume de poeme cu sensibilitatea-i caracstatului New Mexico la categoria
teristicã, împletind cuvântul uneori tãios, cu alintul
delicat, captând atenþia tuturor celor prezenþi
ªtiinþã ºi Matematicã /
printr-o sensibilã recitare bilingvã. O searã caldã,
Cristina Olivia Moldovan
între prieteni, strânºi apoi la un pahar, într-un cadru
Evenimentul zilei, 21 noiembrie 2011,
intim al cuvintelor, ideilor, simþãmintelor.
www.evz.ro
Profesorul român Florentin Smarandache, de
Profesorul Dr. N. Andronesco
la
Universitatea
New Mexico din Statele Unite ºi
la Olimpiada de Fizicã de la Yale,
profesoara W. B. Vasantha Kandasamy, de la InstiNew Haven, Connecticut
tutul Indian de Tehnologie din Chennai (India) au
Romanian Global News, 3 noiembrie 2011, primit Premiul statului New Mexico la categoria
www.rgnpress.ro
ªtiinþã ºi Matematicã pentru cartea lor Algebric
Olimpiada de Fizicã de la Universitatea Yale, Structures Using Natural Class of Interval, a anunþat
New Haven, Connecticut, s-a desfãºurat sâmbãtã 15 luni profesorul Mircea Eugen ªelariu, de la Institutul
octombrie 2011. Universitatea Yale este pe locul 4 în Politehnic din Timiºoara, scrie Agerpres. În cartea
lume dupã Cambridge (Anglia), Harvard (Boston, lor, autorii au introdus o nouã clasã de intervale, pe
USA) ºi MIT (Massachussetts, USA). Dl. Dr. N. care au definit structuri algebrice diferite. Dr. W. B.
Andronesco, de origine românã, a calificat semi- Vasantha Kandasamy ºi Dr. Florentin Smarandache
finaliºti de la echipa Statelor Unite ale Americii au publicat în anii precedenþi o serie de cãrþi de
pentru Olimpiada Internaþionalã de Fizicã. Prin Co- structuri algebrice ºi structuri neutrosofice.
legiul lui de Matematicã & Fizicã, dl. prof. N. AnConcert de colinde la Biserica
dronesco pregãteºte studenþi (elevi) în matematicã,
Sf. Nicolae din Bruxelles
fizicã ºi chimie, individual ºi în clase mici în statele
Agenþia de ºtiri Basilica,
New York, Connecticut ºi New Jersey, USA. De
23 noiembrie 2011, www.basilica.ro
asemenea, învãþarea are loc ºi la distanþã (Long Distance Learning) prin intermediul Internetului. Va fi
Sâmbãtã, 19 noiembrie 2011, începând cu ora
de folos sã vedem mai mulþi studenþi (elevi) români, 19.00, sute de români din Bruxelles ºi împrejurimi
câºtigând concursuri internaþionale de matematicã s-au adunat la Biserica „Sf. Ier. Nicolae” din oraº,
ºi/sau fizicã, care sã se califice pentru burse la uni- pentru a audia concertul de colinde oferit de grupul
versitãþi de prestigiu.
coral Psalmodia Transylvanica, din Cluj-Napoca.
Evenimentul a fost organizat de Parohia Ortodoxã
Bisericã pentru parohia Sfântul
Româneascã „Sf. Ier. Nicolae” ºi Centrul de
Macarie Cel Mare din Leeds, Anglia
Spiritualitate Ortodoxã „Dumitru Stãniloae” din
Agenþia de ºtiri Basilica, 8 noiembrie 2011, cadrul Reprezentanþei Bisericii Ortodoxe Române
pe lângã Instituþiile Europene, dupã cum informeazã
www.basilica.ro
site-ul orthodoxero.eu. Cei prezenþi au putut audia,
Din 20 octombrie 2011 parohia „Sfântul pentru început, o serie de melodii din folclorul roMacarie Cel Mare” din Leeds, Anglia are propriul mânesc. Au urmat apoi colindele, care au prefaþat
lãcaº de închinare, ca urmare a achiziþiei bisericii astfel în chip foarte potrivit ziua Intrãrii în Bisericã a
„Saint Michael and All Angels” din Farnley / Leeds. Maicii Domnului, zi în care îºi fac apariþia, în cadrul
Atât biserica, cât ºi clãdirea anexã ºi terenul aferent slujbelor bisericeºti, imnele în cinstea Naºterii
au fost cumpãrate de la Dioceza Anglicanã de Ripon Domnului.
ºi Leeds de cãtre credincioºii parohiei prin efort
propriu, proprietarul legal fiind Fundaþia „Saint MaLaura Buruianã, românca lãudatã
karios the Great Ecclesiastical Trust”, special conde New York Times,
stituitã în acest scop. Clãdirea bisericii dateazã din
îl cântã pe George Enescu în SUA
anul 1885, fiind construitã în stil basilical roman cu
Evenimentul zilei, 27 noiembrie 2011,
elemente gotice. Biserica se gãseºte pe lista clãwww.evz.ro
dirilor de patrimoniu din Anglia, având statutul de
monument istoric gradul II. Rãdãcinile creºtine ale
Laura Buruianã s-a afirmat ca artist de talie
locului sunt însã cu mult mai vechi, datând din anul internaþionalã la vârsta de 23 de ani, când a câºtigat
1180, secolul XII gãsind de altfel întreaga regiune concursul „Young Concert Artists“ de la New York,
bine organizatã din punct de vedere ecleziastic, cu SUA. Un an mai târziu, cu ocazia unui concert în
episcopie la York ºi comunitãþi creºtine bine înfiri- metropola americanã, New York Times scria despre
pate aici încã din primul mileniu creºtin. Astfel, Laura cã este „veritabilã virtuozã, ale cãrei sunete
primul episcop de York, Sf. Ierarh Paulinus (secolul izvorâte din instrumentul sãu sunt pline de culori, de
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dramã“. În prezent Laura Buruianã colaboreazã, în
diverse proiecte muzicale, cu intrerpreþi români ºi
strãini, iar pe 9 decembrie va concerta ca solistã
împreunã cu Orchestra Naþionalã Radio, la sala
Mihail Jora, unde va interpreta concertul pentru
violoncel de Eduard Elgar. Cât de dificil este pentru
un tânãr muzician român sã se remarce pe scene
internaþionale? Cum a evoluat acest proces pentru
tine? Laura Buruianã: „Recunoaºterea internaþionalã
ºi realizarea unei cariere internaþionale reprezintã un
drum anevoios care cere enorm de multe sacrificii ºi
foarte multã muncã. Talentul este foarte important,
însã munca ºi apoi ºansa joacã în aceeaºi mãsurã un
rol esenþial în a reuºi într-o carierã internaþionalã.
Pentru mine acest drum a fost greu, mai ales cã în familia mea nimeni nu este muzician, aºadar muzica
chiar a fost o pasiune, pe care am îmbraþiºat-o destul
de târziu, am început studiul violoncelului abia la
vârsta de 10 ani.”

Radio Chiºinãu a fost lansat oficial la
ora 14.00 / Florin Matei
Radio România Actualitãþi, 1 dec. 2011,
www.romania-actualitati.ro

La ora 14.00, ora exactã a fost datã la Radio
România de la Chiºinãu. Noul post se adreseazã unui
public tânãr interesat de actualitatea culturalã ºi de
programe moderne de ºtiri ºi de divertisment. Radio
România a lansat cu ocazia Zilei Naþionale Radio
Chiºinãu, cel mai nou post al Radioului public românesc, dezvoltat în colaborare cu Departamentul
pentru Românii de pretutindeni din cadrul guvernului României. Radio Chiºinãu se caracterizeazã
printr-un conþinut editorial realizat de o echipã tânãrã ºi profesionistã.

Artiºtii români au cucerit Moscova /
Manuela Golea
România liberã, 5 dec. 2011,
www.romanialibera.ro

cel care a realizat ºi curatoriat programul ºi apoi
expoziþia.

Performanþa unui elev român uimeºte
America
Ziare.com, 6 dec. 2011, www.ziare.com
Un elev român, aflat în ultimul an la un liceu
din Statele Unite, i-a lãsat cu gura cãscatã pe americani. Tânãrul a reuºit sã obþinã un scor perfect la
examenul de admitere la facultate, iar aceastã performanþã ar trebui sã-l ajute sã fie admis la Universitatea Harvard. Bogdan Bordieanu studiazã la
liceul Wando High School ºi a obþinut un scor perfect, de 2.400 de puncte la testul SAT, relateazã
Postand Courier. Tânãrul român a întâmpinat greutãþi când a ajuns în SUA, în primul an de liceu.
Bogdan se descurca greu atunci cu limba englezã.
Acum, românul este unul dintre cei doar 384 de elevi
care au reuºit sã obþinã nota maximã, din 1,6 milioane de tineri care au susþinut testul SAT. În Carolina de Sud, unde studiazã Bogdan, românul a fost
singurul care a reuºit performanþa unei note maxime.

Comemorarea Sf. Andrei ªaguna
la Centrul religios-cultural
Dumitru Stãniloae din Viena
Agenþia de ºtiri Basilica, 8 dec. 2011,
www.basilica.ro
Centrul religios-cultural „Dumitru Stãniloae”
din Viena a organizat sâmbãtã, 3 decembrie 2011, o
conferinþã dedicatã Sfântului Mitropolit Andrei ªaguna. Dupã ce în ziua pomenirii s-a citit în mod
solemn, prima datã, Acatistul închinat marelui mitropolit transilvãnean ºi s-au amintit anumite repere
din viaþa sa, a urmat partea a doua a momentelor dedicate lui, sâmbãtã, când pe suport de imagini, în faþa
a numeroºi credincioºi dornici sã afle cât mai multe
despre acest mare ierarh ºi om de culturã , pãrintele
dr. Nicolae Dura, parohul bisericii ortodoxe române
din Viena, a prezentat Conferinþa „Sfântul Mitropolit Andrei ªaguna”. Aceastã conferinþã a cuprins
relatãri despre momentele cele mai importante din
viaþa Sfântului Andrei ªaguna ºi realizãrile lui cele
mai de seamã în plan pastoral, misionar ºi administrativ, legãturile pe care le-a avut cu Viena, capitala de odinioarã a Imperiului Austriac ºi momentul canonizãrii lui. Conferinþa a fost precedatã de
un concert de colinde româneºti susþinut de Corul
„Medieºana” din Medieºu Aurit.

„Colorând Griul”, proiectul de artã mamut
început la Moscova, se deruleazã acum în Tel Aviv ºi
se va termina la Liverpool anul viitor. Realizatorul
sãu, curatorul Cosmin Nãsui, a explicat pentru România liberã cum a început aceastã aventurã ºi ce
reacþii a stârnit ea. Prima parte a proiectului „Colorând griul - Al doilea val de artiºti contemporani
emergenþi români” a avut loc în cadrul Bienalei de
Artã de la Moscova, secþiunea Special Programs,
desfãºurat în septembrie ºi octombrie. Au fost
Corul Catedralei Episcopale,
selecþionate lucrãrile a ºapte artiºti români - Bogdan
în concert la Primãria din Viena /
Raþã, Dragoº Burlacu, Francisc Chiuariu, Ana Maria
Vasile Gherman
Micu, Cãtãlin Petriºor, Zoltan Bela ºi Aurel Tar - ºi o
Informaþia zilei, 15 dec. 2011,
bunã parte din ele au fost apoi expuse într-o galerie
www. informatia-zilei.ro
de mare forþã, V-Art, situatã în centrul cultural al
capitalei Rusiei. Lucrãrile artiºtilor s-au vândut ºi se
Corul „Doxologia”, al Catedralei Episcopale
vând la preþuri cuprinse între 1.800 ºi 6.500 de euro, „Sfânta Treime” din Baia Mare, a susþinut un concert
un lucru excepþional pentru arta contemporanã ro- de colinde în sala de festivitãþi a Primãriei din Viena.
mâneascã tânãrã, dupã cum susþine ºi Cosmin Nãsui, Evenimentul a fost organizat de Departamentul
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Evenimentul zilei, 19 dec. 2011,
www.evz.ro
Vedeta a creat numãrul de telefon, în calitate
de delegatã a primarului Romei, Gianni Alemanno.
Ramona Bãdescu îºi dorea de trei ani sã înfiinþeze
linia telefonicã al cãrei motto este „Alo, vã pot ajuta?“ „Operatorii furnizeazã imediat toate informaþiile utile ºi necesare tuturor românilor care dau telefon la acest numãr. Odatã, a sunat o mamã disperatã
care nu-ºi gãsea fata, eu am alertat personal Poliþia
din Roma ºi am reuºit, astfel, sã gãsim fata respectivã“, a declarat Ramona Bãdescu, potrivit unui
comunicat de presã. Numãrul de telefon 060606 este
disponibil de luni pânã vineri între orele 16:00 ºi
19:00, iar operatorii rãspund în limba românã.

Cãrþi pentru comunitãþile româneºti
din Europa
Agenþia de ºtiri Basilica, 22 dec. 2011,
www.basilica.ro
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), în parteneriat cu Patriarhia Românã, a
organizat, în preajma sãrbãtorilor de iarnã, o caravanã de cãrþi pentru copii români din Europa, informeazã un comunicat de presã al DRP. Donaþia,
cuprinzând peste 46.000 de cãrþi pentru copii ºi cãrþi
de educaþie ºi formare religioasã, a ajuns la Copenhaga, Barcelona, Madrid, Nemours, Nürnberg ºi
Roma. Volumele vor fi distribuite gratuit românilor
din Danemarca, Spania, Franþa, Germania ºi Italia
prin Mitropolia Ortodoxã Românã a Germaniei,
Europei Centrale ºi de Nord, Mitropolia Ortodoxã
Românã a Europei Occidentale ºi Meridionale, Episcopia Ortodoxã Românã a Europei de Nord, ºi Consulatul General al României la Barcelona. Este al
treilea an consecutiv când Departamentul pentru Românii de Pretutindeni desfãºoarã, în parteneriat cu

O româncã a fermecat juriul
ºi publicul de la „Vocea Germaniei“
Evenimentul zilei, 28 dec. 2011,
www.evz.ro
O româncã de 32 de ani, originarã din Bucureºti este favorita juriului din cadrul emisiunii.
Ramona Nerra face parte din The Bosshoss, o trupã
ce cântã coveruri country ºi western. Ea a terminat
liceul la Craiova, în 1997, ºi apoi a absolvit Universitatea de Artã Teatralã ºi Cinematograficã
(UNATC), în 2001. Potrivit Cancan.ro, Ramona este
mama a doi gemeni în vârstã de trei ani ºi ziarul
„Bild“ a numit-o „Cea mai sexy concurentã“. Ramona va urca pe scenã în primul show live al competiþiei, de pe 5 ianuarie.

Primul român distins cu titlul de Sir
de cãtre Regina Elisabeta a II-a
România tv, 1 ianuarie 2011, www.rtv.ro
George Iacobescu, preºedintele Grupului Canary Wharf, al doilea centru financiar al Londrei,
este primul român înnobilat cu titlul de Sir. El a
devenit, din 31 decembrie, primul român înnobilat
de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Ceremonia de decorare a inclus personalitãþi din Marea
Britanie care s-au remarcat pe parcursul anului 2011.
Sir George Iacobescu este inginer ºi om de afaceri,
cetãþean român, preºedinte ºi director executiv al
Grupului Canary Wharf, al doilea centru financiar al
Londrei. Românul a primit sâmbãtã titlul de Cavaler,
„Knight Bachelor“, pentru aportul adus în slujba
activitãþilor caritabile, comunitãþii ºi industriei serviciilor financiare. El a devenit, astfel, primul român
distins de cãtre Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu un titlul ce dã dreptul la folosirea apelativului „Sir“ înaintea prenumelui.

Copiii din Ieud au colindat
în Northampton, Anglia
Agenþia de ºtiri Basilica, 6 ianuarie 2012,
www.basilica.ro
Credincioºii din Parohia ortodoxã „Intrarea în
Bisericã a Maicii Domnului”, din localitatea
Northampton - Anglia, din Mitropolia Ortodoxã
Românã a Europei Occidentale ºi Meridionale, unde
slujeºte pãrintele paroh drd. Florin Simionca, s-au
pregãtit cu bucurie pentru marele praznic al Botezului Domnului, informeazã „Ziarul Lumina”. Parohia ortodoxã româneascã din Northampton este ca
o casã primitoare pentru românii aflaþi în zonã, care
tânjesc nu numai dupã locurile natale aflate la mii de
kilometri, ci ºi dupã duhul ºi lumina Bisericii strãmoºeºti. Din acest motiv, pãrintele paroh Florin
Simionca, prin purtarea de grijã faþã de credincioºii
sãi, întreþine vie legãtura lor cu þara ºi cu Biserica-mamã. În acest spirit s-a înscris ºi invitaþia pe
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Ramona Bãdescu a creat o linie
telefonicã pentru românii din Italia

Patriarhia Românã, proiectul „Cãrþi pentru comunitãþile româneºti din Europa”.
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Pentru Culturã din cadrul Primãriei, care organizeazã în fiecare an, timp de patru sãptãmâni înainte
de Crãciun, concerte de colinde la care invitã coruri
din toatã lumea. Corul catedralei noastre a avut la
dispoziþie 40 de minute, timp în care a susþinut un
microconcert de opt colinde ºi douã piese din folclorul românesc prelucrat. În Sala Mare a Primãriei
din Viena erau peste 500 de persoane. Dupã fiecare
piesã, corul a fost aplaudat îndelung ºi ovaþionat. La
sfârºitul concertului, Preasfinþitul Justin Sigheteanul, delegaþia însoþitoare ºi membrii corului s-au
întalnit cu reprezentanþii Departamentului Pentru
Culturã în sala de protocol, unde corul ºi dirijorul
preot profesor doctorand Petricã Aurelian Covaciu
au primit din partea organizatorilor o diplomã, iar PS
Justin Sigheteanul a oferit mai multe daruri cu specific maramureºean precum ºi un album cu bisericile
ºi mãnãstirile din Episcopia Maramureºului ºi Sãtmarului, mulþumind totodatã pentru invitaþia atât de
onorantã fãcutã maramureºenilor.
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care a adresat-o corului de copii din Ieud, din Episcopia Maramureºului ºi Sãtmarului, condus de pr.
Dinu Horaþiu Brici, de a veni în preajma Crãciunului
cu colindul la românii din Anglia. Aºa se face cã, în
perioada 8-14 decembrie 2011, copiii din Ieud au
fãcut un adevãrat pelerinaj în aceastã parte a continentului, mai întâi la Paris, unde au vizitat Turnul
Eiffel, Arcul de Triumf, Catedrala Notre Dame,
Domul Invalizilor, iar seara au susþinut un concert de
colinde la Biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail, Gavriil
ºi Rafail”, la invitaþia preotului Constantin Târziu.
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Povestea unui „camarad"- erou din
Afganistan / Dan Gheorghe

Ansamblul „Maria Tãnase” din Craiova ºi Ansamblul Naþional „Transilvania” din Baia Mare.
Evenimentul este dedicat sãrbãtoririi zilei de 24
ianuarie – simbol al Unirii Principatelor Române,
Moldova ºi Þara Româneascã, sub conducerea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

El este cel mai cunoscut român
din China / Ana Zidãrescu
Evenimentul zilei, 18 ianuarie 2012,
www.evz.ro
Românul Mugur Ciubãncan a cucerit inimile
chinezoaicelor, cu muzica sa. Emigrat în China în
urmã cu 11 ani, a înregistrat, recent, la cel mai mare
post de televiziune din China, un spectacol programat sã fie emis cu ocazia Festivalului Primãverii.
Prezenþa sa în spectacol a atras ºi atenþia presei din
China, iar artistul român a fãcut subiectul unui articol publicat de ziarul China Daily. Maramureºeanul
Mugur Ciubãncan a emigrat în China când abia

România liberã, 6 ianuarie 2012,
www.romanialibera.ro
„Orice s-ar întâmpla, trebuie sã cauþi puterea
în tine, sã mergi mai departe”, este îndemnul pe care
îl transmite Laurenþiu ªerban, militar decorat pentru
acte de eroism în Afganistan. A rãmas fãrã un picior,
în 2006, încercând sã-ºi salveze camarazii aflaþi în
pericol de moarte. Dupã accident, a pus bazele unei
asociaþii caritabile pentru ajutorarea militarilor români. „Dupã accident n-am mai putut sã plâng“,
mãrturiseºte Laurenþiu ªerban. Pune pe laptop chiar
filmuleþul incidentului din 2006, din Afganistan. Se
vãd câteva transportoare blindate. Se întorceau
dintr-o misiune de patrulare. Una dintre camerele de
filmat era montatã pe un blindat. Soldaþii români ºi
canadieni din patrulã erau la micã distanþã de baza
militarã din Kandahar. Deodatã, se vede blindatul
din fruntea coloanei în flãcãri. Blindat românesc.
Trecuse peste o minã. E momentul în care Laurenþiu
sare din tabul în care se afla, fuge spre tabul avariat,
cu gândul sã-ºi salveze camarazii de la moarte, câþi
dintre ei mai rãmãseserã în viaþã.
trecuse de 18 ani. Avea deja douã albume înregistrate în România ºi mai multe apariþii TV. „Am
Festival de cântec ºi dans popular
urmat ºcoala de artã din Bucureºti timp în care
românesc la Cardiff, dedicat
mi-am fãcut câþiva prieteni chinezi”, a povestit
sãrbãtoririi Unirii Principatelor
Mugur Ciubãncan pentru ziarul China Daily. Prin
Ziarul românesc, 11 ianuarie 2012,
intermediul acestora, a ajuns, în anul 2000, în China.
www.ziarulromanesc.net
Acolo a avut câteva spectacole. La unul dintre eveLa 24 ianuarie 2012, sub patronajul ES Dr. nimente, printre spectatori s-a aflat ºi primarul oraIon Jinga, Ambasadorul României în Marea ºului Dalian, Bo Xilai, care a rãmas impresionat de
Britanie, va avea loc la Cardiff „Festivalul de cântec tânãrul artist român care cânta atât în mandarinã, cât
ºi dans popular românesc „Hai sã dãm mânã cu
ºi în românã. „I-am dat unul dintre CD-urile mele, iar
mânã”, organizat de Asociaþia Românã din Þara Galilor, cu sprijinul Ambasadei României la Londra ºi Bo m-a invitat sã rãmân în China pentru o perioadã
al Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional. mai lungã ºi sã particip la un festival tradiþional din
Festivalul promoveazã valorile autentice ale muzicii Dalian”. Au urmat înregistrãrile unui nou album ºi
ºi tradiþiei populare româneºti, reunind trei ansam- apariþii la diferite emisiuni TV, însã, românul a trebluri de renume: Ansamblul „Busuiocul” din Bacãu, buit sã revinã în þarã.
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Floare de latinitate, anul VIII, nr.
3(32)/2011, revistã de culturã ºi spiritualitate româneascã editatã de Consiliul Minoritãþii Naþionale Române din Serbia – Novi
Sad, redactor ºef Vasile Barbu. În paginile revistei sunt surprinse diverse
aspecte din viaþa ºi activitatea românilor din Serbia: Importante premii în Serbia (la Festivalul Internaþional de creaþie literarã religioasã „Luminã linã” de la
Timiºoara, mai multe instituþii ºi scriitori din Serbia au fost premiaþi), aflãm
apoi din materialul Douã biserici, cinci preoþi, 16 consilii parohiale, douã
clopotniþe, ºapte troiþe, situaþia actualã a bisericii ortodoxe române în Serbia de
rãsãrit dar ºi despre Românii independenþi din Serbia – o nouã organizaþie româneascã, Cronica Institutului de Culturã al Românilor din Voivodina (activitatea acestuia în comuna Vârºeþ), Eminescu despre Tudor Vladimirescu,
Uzdin – eterna patrie a picturii naive etc. O adevãratã istorie în imagini a
românilor din Vladimirovaþ-Petrovãsâla, Deliblata, Voivodinþ, Alibunar ºi
Sãrcia ni se dezvãluie prin ceea ce autorii au numit O cãlãtorie nostalgicã prin
românitatea noastrã de odinioarã.
Revista Arhivei Maramureºene, nr. 4/2011, revistã cu apariþie anualã
editatã de Arhivele Naþionale Serviciul Judeþean Maramureº ºi Asociaþia
Arhiviºtilor „David Prodan” Maramureº, redactor ºef Klara Guºeth
(Stenczel). Structuratã în trei secþiuni: Studii ºi articole de istorie, Istoria
arhivelor. Prezentãri de fonduri ºi Note bibliografice ce reunesc printre altele
titluri ca: Pãstorirea episcopului Mihai Molodeþ de Maramureº – noi contribuþii documentare (Mihai Georgiþã), Sihoter Machlaike. Marea schismã
sigheteanã hasidicã (Ioan J. Popescu), Din activitatea reuniunilor mariane
din comuna Fãrcaºa în perioada 1915- 1948 (Lavinia Buda), Uniunea
Femeilor Antifasciste din România. Filialele Satu Mare ºi Baia Mare
(1945-1947) (Robert Tõkõlyi), Camera de Comerþ ºi Industrie Sighet (Amalia
Gabriela Racolþa) etc.
Cuvântul adevãrului = The Word of Truth, vol. XIV, nr. 3-4/2011, revistã de spiritualitate ortodoxã
ºi culturã româneascã, bilingvã româno-englezã, cu apariþie bianualã, publicatã de parohia ortodoxã românã
Sfinþii Constantin ºi Elena din Edmonton-Alberta, Canada, preot paroh George Bazgan. Colegiul de
redacþie este alcãtuit din: V. rev. Fr. George Bazgan, prof. Constantin Clisu, Ruby Swekla ºi Darline
Shelemey. În cuprinsul acestui numãr tipãrit în apropierea sfârºitului de an ºi a sãrbãtorilor de iarnã putem
citi: Pastorala la Praznicul Naºterii Domnului, 2011 (Nicolae, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române din cele douã Americi), Crãciunul – timpul de rãspuns la Chemarea „Omule, unde eºti?” (George
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Dosarul Nobel: biobibliografie, Editura Printech, Bucureºti, 2011, autor
Mihai Prepeliþã. Cartea cuprinde date despre viaþa, activitatea, creaþia ºi
personalitatea scriitorului Mihai Prepeliþã. „A publicat 55 de cãrþi originale, în
limbile românã ºi rusã, 13 traduceri, i s-au montat 7 spectacole de teatru etc.
(…) Pentru rezultatele excepþionale în domeniul literaturii, Senatul Academiei
Dacoromâne l-a propus pentru Premiul Nobel, acum în ajunul celor 200 de ani
de la rãpirea Basarabiei.” (preº. Academiei Dacoromâne Dr. Geo Stroe în
prefaþa O viaþã jertfitã pe altarul neamului ºi al creaþiei).
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Bazgan), Crãciunul ca reînnoire a chemãrii lui Dumnezeu cãtre noi (Ioan
Ioniþã), dar ºi materiale cu tematicã din alt registru cum ar fi: Casa memorialã
Mihail Kogãlniceanu din Iaºi (Mihai Gheorghe), Tazlãu – Un meleag de istorie
ºi legendã (Cezar Þucu), Tainica lume a unui artist al penelului, Dinu Clapon
(Constantin Clisu), º.a.
Tibiscus, anul XXII, nr. 3-4 (martie-aprilie), 5 (mai), 7(iulie), 8-9 (august-septembrie) ºi 10-11 (octombrie-noiembrie) 2011, publicaþie lunarã
editatã de Societatea Literar-Artisticã „Tibiscus” din Uzdin (Banat, Serbia), redactor ºef Vasile Barbu. Aflãm din paginile acesteia: o radiografie a Simpozionului Internaþional „Oameni de seamã ai Banatului” prin articolul Omagiu celor care dupã sine au lãsat dârã în spaþiu ºi timp, la rubrica Oaspetele
nostru îl descoperim pe poetul maramureºean Vasile Muste, de o prezentare
amãnunþitã beneficiazã apoi Zilele Uzdinului manifestare aflatã la cea de-a 3-a
ediþie unde Poetul Milan Nenadic este laureatul Festivalului internaþional de poezie „Drumuri de spice”,
apoi aflãm despre o nouã organizaþie a românilor timoceni: La Cladova a fost înfiinþatã Societatea
„Dunãrea”, Viorel Boldureanu adreseazã o Scrisoare deschisã cãtre scriitorii, editorii ºi iubitorii de
literaturã dialectalã bãnãþeanã, ºi un crâmpei de istorie în materialul semnat de Tiberiu Ciobanu: Stãpînirea
otomanã în Banat, mai amintim: Banatul mai are un sfânt: mitropolitul Andrei ªaguna, Forumul presei
rurale din Banat la ªopotul Vechi etc.
Concordia, nr. de la 43 la 51/2011, dar ºi nr. 1 ºi 2/2012 ale sãptãmânalului cultural, social-politic ºi
economic al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina, redactor ºef Tudor Andrieº. La Vitrina editorialã
Dumitru Mintescu îl prezintã pe Anatol Viere în materialul Un pahar de foc – dulce sau amar?, dar mai
semneazã ºi Florile dalbe – flori de credinþã, Nu existã pãdure fãrã uscãturi, Comunã frumoasã, cinste
locuitorilor tãi, 180 de ani de la sfinþirea bisericii din Voloca º.a. Prezenþe constante în paginile publicaþiei
sunt ºi Doina Bojescu: Când întinereºte soarele..., De la Brumãrel la Brumar, La capãtul rãbdãrii, Anii trec
ca gândul, dar ºi Maria Andrieº din materialele cãreia semnalãm: Nu putem fi români cu jumãtate de inimã,
Împãrtãºania poetului în leagãnul luminii, Rodul poeziei din spaþiul sacralitãþii. Mai amintim aici rubricile
Caleidoscop informativ, Constatarea sãptãmânii, Telesãptãmâna ºi Aniversãri, toate cu informaþii de
interes pentru cititori.
Curierul Ginta latinã, anul XXII, nr. 4(76)/2011, publicaþie a Fundaþiei Culturale „Ginta latinã”,
redactori Ioan Ilaº ºi Constantin Chirilã, ce se adreseazã românilor de pretutindeni publicând materiale informative ºi documente atât despre istoria cât ºi despre starea actualã a românilor din jurul României. Din
acest numãr: Românii din vecinãtatea imediatã – Þinutul Herþa, Cum ne-a luat Molotov Bucovina ºi Þinutul
Herþei, „Dacii din Kazahstan”, uitaþi în deportãri, Românii din Kârgâzstan. Pe lângã materialele ample, în
cele 12 pagini ale revistei se regãsesc multe ºtiri de interes ºi creaþii poetice.
Libertatea cuvântului, nr. 25 iunie 2011, ziar social-politic ºi de culturã din Cernãuþi, redactor ºef
pentru ediþia ucraineanã Serhii Sulyma. Publicaþia este parte a unui proiect realizat cu sprijinul Guvernului
României – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Gãsim aici ample materiale ºi multe informaþii
utile cuprinse în secþiunile: Actual, Eveniment, Criminalitate, Diverse, Românii de pretutindeni, Sfaturi ºi
tratament, De la lume adunate, Junimea.
ProFarmacia, nr. 7-8 iulie-august 2011, editat de Asociaþia obºteascã „Pro Farmacia”, Chiºinãu, redactor ºef Mihai Vîlcu. Ne-a surprins în mod plãcut motto-ul publicaþiei cu explicaþia aferentã: Am fo’ º-om
hi! (Am fost ºi vom fi!) Deviza multisecularã a românilor din Maramureºul istoric, azi Transcarpatia,
Ucraina. În cele 16 pagini descoperim diverse teme ºi informaþii: în cadrul rubricii Am o vorbã sã vã spun...
citim un editorial semnat Liviu Belâi: XX de ani de independenþã sã fie jumãtate de drum parcurs?!, la
rubrica Cunoaºteþi organismul: O cãlãtorie fantasticã prin corpul uman, apoi diverse sfaturi ºi remedii
naturiste ºi în general sunt abordate teme ce þin de sãnãtate, la final o completare a editorialului amintit la
început prin text ºi imagini intitulatã: XX de ani de Independenþã ºi 650 de ani de statalitate: Pelerinaj în
timp ºi spaþiu în Maramureºul istoric, la izvoarele Þãrii Moldovei.
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Am primit la redacþie ºi scrisoarea domnului Miron Iustin, un alt prieten al revistei noastre
din care reproducem de asemenea câteva rânduri: „Astãzi (29 nov n.r.) am aflat din ziarul Graiul
Maramureºului cã a apãrut nr. 4 al revistei noastre de suflet Familia Românã cu titlul Românii din
Covasna ºi Harghita pe care vã rog sã mi-o trimiteþi. (...) În încheiere vã doresc multã sãnãtate dv.
ªi familiei dv. ºi acum de 1 Decembrie 2011 – Ziua Naþionalã a României pe care o iubesc:
«Mamã þarã, iartã-mã cã am cutezat sã te apãr de duºmani în 1944-1945 ºi cã te-am iubit toatã viaþa
mea!». Cu deosebitã stimã ºi respect Miron Iustin, veteran de rãzboi 1941-1945.” Scrisoarea
domnului Miron Iustin a venit însoþitã de un colaj alcãtuit dintr-un articol apãrut în ziarul Nãzuinþa:
Un sãlãjean – poet al independenþei, o poezie: Cântec despre þarã a lui Mircea Micu, o fotografie
cu regimentul în drum spre patrie ºi un fragment cu comanda dragã domniei sale dupã cum
mãrturiseºte ºi pe care o reproducem: „Ultimele clipe ne dau emoþii crescînde. Comandantul de
regiment rosteºte «REGIMENT DREPÞI!»... Nimeni nu mai miºcã. Doar inimile bat sã spargã
coºul piepturilor. Mâinile strâng cu putere patul armelor... Urmeazã apoi a doua parte a comenzii:
«DIRECÞIA PATRIA, ÎNAINTEE MARª!...», care rupe zãgazul aºteptãrii.
În sunetele unui marº cîntat de trompete, cu inimile zvîcnind de emoþie, cu nãdejdea într-o
viaþã mai bunã ºi mai dreaptã, facem primul pas în calea cea lungã spre casã...” (14 iulie 1945 –
ziua când am pornit cu Regimentul 89 Infanterie Braºov spre patrie). Miron Iustin – veteran de
rãzboi.
Familia Românã ajunge ºi la Schitul Românesc Prodromu de pe Sf. Munte Athos, de
unde se înalþã rugãciuni fierbinþi ºi pentru tot neamul românesc! Pãrintele Stareþ Arhimandrit
Atanasie Floroiu ne-a confirmat primirea revistei ºi ne-a trimis o frumoasã reproducere a sfintei
icoane a Maicii Domnului Prodromiþa, de care ne-am bucurat foarte mult. În istoricul Sfintei
Icoane, tipãrit pe verso, scrie cã aceasta „este una din puþinele icoane din lumea ortodoxã, numite
„Nefãcutã-de-mânã”, adicã pictatã în chip minunat (...) pictorul s-a apucat îndatã de lucru, cu bun
rezultat, dar când a ajuns sã picteze Sfintele feþe a Maicii Domnului ºi a Domnului Hristos, nu
reuºea deloc sã le picteze dupã cuviinþã. Mâhnit, pictorul a întrerupt lucrul, a acoperit cu o pânzã
icoana, a încuiat atelierul ºi s-a retras în camera sa, unde a cãzut cu fierbinte rugãciune cãtrã Maica
Domnului, ca sã-i ajute sã desãvârºeascã Sfânta Icoanã. A doua zi, socotind sã înceapã din nou
lucrul, pictorul a intrat în atelier, a aprins candel la Maica Domnului ºi fãcând metanii înaintea
Icoanei, a dat la o parte pânza ºi, O minunile Tale, Doamne, Icoana era terminatã ºi frumos pictatã
aºa cum se vede ºi astãzi.”
Mulþumim tuturor prietenilor ºi colaboratorilor revistei Familia Românã pentru gândurile
bune ºi vorbele frumoase pe care ni le-au adresat cu ocazia Zilei Naþionale a României ºi a
sãrbãtorilor de iarnã.
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„Vã mulþumim pentru respectul ce ni-l acordaþi, trimiþându-ne periodic Revista Familia
Românã, o publicaþie serioasã ce poartã în paginile sale, deopotrivã, dulceaþa ardelenismului ºi a
românismului.
Apreciem truda dumneavoastrã pe tãrâmul culturii, sacrificiile pe care le faceþi pentru a
pãstra neatinsã fiinþa neamului românesc ºi faptul cã duceþi România în diasporã, fãcând sã se
rosteascã tot mai des despre aceastã þarã pe care politicienii noºtri au fãcut-o preºul intereselor
mondiale.
Ori de câte ori primim un semn scris de la Domniile Voastre ne simþim români ºi ne
bucurãm cã suntem contemporani.(...)”
Cu deosebitã consideraþie, George Baciu ºi Ion C. Hiru (Fundaþia „Petre Ionescu –
Muºcel”, Domneºti, Argeº)
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