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ASTRA NÃSÃUD REDIVIVA!
Sub semnul unei noi reînvieri

FAMILIA ROMÂNÃ

Obiºnuim sã privim cu nostalgie ºi recunoºtinþã spre acele perioade din istoria
noastrã în care mai marii neamului, în adevãratul sens al cuvântului, adicã dascãlii,
preoþii ºi conducãtorii obºtilor au gãsit calea de a scoate „poporul” din negurile
ignoranþei ºi a-l ridica la stadiul firesc de emancipare, prin cãi ºi metode specifice, care
au îmbrãcat, de cele mai multe ori, hainele voluntarismului. Vorbim aici de
„luminãtorii” ce au sãdit învãþãtura limbii, dragostea de glie ºi de
tradiþii, iubirea de neam ºi speranþa de libertate. Iar toþi aceºtia au
crezut în steaua lor, în misiunea cea sfântã ºi clarã, cã fãrã o
ridicare a mulþimii la „cerurile patriei” nu este cu putinþã
„binele social”. Cultura ºi credinþa, îngemãnate sublim ºi
intim, au biruit inerþia cea rea, cea care-l îndeamnã pe om sã-ºi
rabde soarta ºi sã-ºi ducã crucea. Dar, soarta trebuie asumatã,
iar crucea luatã în braþe, într-un înþeles adevãrat creºtin ºi
într-o manierã activã ºi dinamicã.
Erau acei bãrbaþi ºi acele femei însoþite în lucrarea lor de
idealuri majore? Cu neputinþã, altfel! ªi mai erau cuprinºi de
un fior pozitiv, de acea stare pe care þi-o dã însoþirea în lucrurile
cu adevãrat mari, cu adevãrat bune, cu adevãrat istorice. Pe
scurt, lucra o solidaritate angajantã, o înrâurire debordantã, o
însufleþire eclatantã! Erau vremurile ASTREI, aceastã zidire
româneascã de suflet, fãrã de seamãn în istoria noastrã. O organizaþie care nu doar cã a
salvat de la pieire fibra cea bunã a neamului românesc din Transilvania, ci a ºi construit
temeiurile culturale, sociale ºi acþionale de edificare a visului de aur al tuturor
românilor – România Mare.
Rolurile ºi rosturile acestei asocieri mirabile au fost, cu atât mai mari, cu cât în
vremurile acelea Neamul Românesc din Transilvania, Banat, Criºana, Maramureº ºi
„pãrþile ungurene” nu avea niciun alt sprijin administrativ oficial, niciun reazem
instituþional, niciun ajutor financiar. ASTRA a fost ºi Guvern, ºi Minister al
Educaþiei, ºi Colegiu Medical, ºi Minister al Culturii, ºi Consiliu Economic, ºi
Academie! Iatã de ce ziceam, la începutul acestui text, cã privim cu „nostalgie ºi
recunoºtinþã” într-o astfel de clepsidrã a istoriei!
Dar oare astãzi, când avem de toate: ºi Guvern, ºi ministere, ºi Academie, ºi
biblioteci, ºi centre de conservare, ºi muzee, ºi teatre, ºi case de culturã, ºi patronate, ºi
cãmine culturale, instituþiile de tip voluntar gen ASTRA mai pot fiinþa ºi funcþiona?
Mai au roluri ºi rosturi, mai au temeiuri, mai au teren de lucru ºi de afirmare?
Sigur cã rãspunsul raþional nu poate fi decât cel afirmativ. În primul rând pentru
faptul cã… de prea multã culturã n-a murit nimeni pe lumea asta! Dar nu, nu vrem o
astfel de deschidere spre rãspuns. Vrem certitudinea pe care þi-o dã cartea de identitate
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instituþionalã! Adicã acele dimensiuni tipice ale misiunii, scopului, teritoriului de
lucru, strategiilor, cãilor ºi mijloacelor puse în lucrare ºi, în final, rezultatele întreprinderii respective!
Cum nu ne propunem sã ne aventurãm în elaborarea unui studiu în acest
domeniu, lãsând o atare operã în seama cercetãtorilor din institutele academice, venim,
în acest numãr al revistei „Familia Românã”, cu un set de secvenþe din istoricul ºi
activitatea unei „secþiuni” astriste ce ºi-a gãsit ºi „simþirea”, ºi „menirea”, chiar fãrã
a-ºi pune prea multe semne de întrebare existenþiale. Este vorba despre Despãrþãmântul Nãsãud al ASTREI, o zonã cu cele mai mari rodiri academice, o regiune cu
semne clare cã Sufletul-Românesc-în-Mare-Lucrarea-Lui beneficiazã de rezerve uriaºe,
fiind într-o consecvenþã sfântã cu istoria acestei organizaþii, cu istoria acestor locuri ºi
într-o fluenþã armonioasã cu starea superioarã de fiinþare a excelenþei româneºti în
toate domeniile sale de afirmare.
Deci, ASTRA NÃSÃUD REDIVIVA vine ºi vrea sã se aºeze în memoria româneascã, atât pe palierul propriu-zis al istoriilor astriste, cât ºi pe segmentul
„cetãþilor de scãpare” ce au fost ºi mai sunt istoriile regimentelor grãnicereºti ºi
Asociaþiile VIRTUS ROMANA REDIVIVA. Lecturã plãcutã ºi îmbucurare deplinã
în faþa frumuseþilor ce se vor proiecta în lumina cunoaºterii reciproce!

Copiii duc mai departe tradiþia Maialului Nãsãudean.
Sursa www.mesagerul.ro
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Pagini din istoricul
Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud1
Prof. Ioan SENI
– cãpitan suprem al Districtului Nãsãud, a înscris toate cele 44 de localitãþi foste grãnicereºti,
la ASTRA, depunând 6.874 de florini în contul
Asociaþiunii. Devin membri pe viaþã (cu 100
florini) comunele: Mãgura, Bichigiu, Hordou,
Romuli, Salva, Rebriºoara, Rebra, Parva, Leºu,
Poiana, Ilva Micã, Nepos, Runc, Mocod, Zagra,
Poieni, Suplai, Gãureni, Borgo-Susãni, Borgo
Mureºeni, Borgo Mijloceni, Borgo Joseni,
Cârlibaba, Coºna ºi membri fondatori (cu 200
florini) localitãþile: Rodna Veche, Rodna Nouã,
Ilva Mare, Maieru, Feldru, Sângeorz, Mititei,
Telciu, Borgo Tiha, Borgo Bistriþa, Borgo-Prund,
Borgo Rusu ºi, bineînþeles, fosta capitalã a districtului – oraºul Nãsãud. A fost evenimentul
care a creat o emulaþie specialã în sufletele foºtilor urmaºi de grãniceri, grãbind înfiinþarea despãrþãmântului.
În 21 august 1881, ora 6,30 p.m., în sala
hotelului Rahova, la chemarea profesorului
Constantin Moisil, din Gimnaziul Grãniceresc,
„intelighenþia” nãsãudeanã a creat Despãrþãmântul ASTREI, „focar de instruire ºi ajutorare
împreunatã a românilor transilvãneni pre terenul
culturei naþionale”. Preºedinte a fost ales dr.
Constantin Moisil, Ioan Tanco – „actuar” (secretar), Octav Bariþiu – casier, Florian Moþoc –
controlor, dr. Paul Tanco, Ioan Ciocan, Grigore
Pletosu, Ioan Isip, Paul Besia ºi Ioan Catone –
membri. Începea, de fapt, adevãrata muncã de
voluntariat pe tãrâmul emancipãrii culturale ºi
economice în spaþiul nãsãudean, muncã altoitã
pe trunchiul european al fostului Regiment Grãniceresc nãsãudean (1762-1851), aflat, aproape
100 de ani, în contact cu Marile Puteri ale
Europei apusene.
În zilele de 22-23 octombrie 1893 – avea
loc a doua adunare a ASTREI la Nãsãud, co-

Vezi Conferinþele Bibliotecii Judeþene ASTRA Sibiu, la nr. 132, unde se consemneazã: Ioan Seni – Pagini din
istoricul Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud.
2 Vezi Monografia Colegiului Naþional „George Coºbuc” din Nãsãud la 150 de ani de istorie (1863/2013), Editura
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2013, p. 415-461; Ioan Seni, Spiritualitatea astristã nãsãudeanã ºi Colegiul Naþional
„George Coºbuc” la 150 de ani de la înfiinþare; Vezi ºi Ioan Mititean, Un univers. În vârful peniþei vol. VIII,
Editura Napoca Star, 2011, Capitolul I: ASTRA 150 – O component utilã a prezentului ºi viitorului, p. 7-72.
1
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n anul l861, þinutul nãsãudean devenea
district autonom – o reuºitã încercare
de autoguvernare a românilor din
spaþiul Transilvaniei. În acelaºi an, o delegaþie a
nãsãudenilor obþinea, prin demersuri juridice la
Curtea de la Viena, fondurile grãnicereºti –
munþi, pãduri, active – drepturi fireºti, normale,
din care nãsãudenii vor acorda, pânã în anul
1918, peste 400 de burse pentru tinerii studioºi,
dintre care va rezulta splendida pleiadã de cãrturari nãsãudeni. În 1863 se înfiinþa Gimnaziul
Grãniceresc din Nãsãud, cu predare în limba
românã, fiind un prilej de mândrie pentru miile
de absolvenþi, în cei peste 150 de ani, împliniþi
în 4 octombrie 20132.
Începând cu 1862, documentele de arhivã
menþioneazã pe primii membri ai ASTREI nãsãudene, în persoana prof. Octav Bariþiu, preotul
Simeon Tanco, jr. Florian Mikeº, la care se
adaugã în anii urmãtori: Ioane Catone, Basiliu ºi
Ioane Dumbravã, Nechita Ignat (care a participat ºi la elaborarea Statutelor ASTREI), Ioachim
Mureºan – preºedintele Judecãtoriei, Ioan Pavel
– vicenotar, Toader Anton – cãpitan, Leon Pavelea
– profesor, Grigore Moisil – vicar, Alexandru
Bohãþel – cãpitan districtual, Florian Porcius –
vicecãpitan, Francisc Mihãilaº – cãpitan, Ioan
Isipu – Rodna, M. Fãgãrãºanu – Tãure, Iosif
Balu – Ilva Mare, Maxim Pop, A. P. Alexi, Ioan
Mãlai, Florian Moþioc, ªtefan Buzilã, Basiliu
Groze, Basiliu Baºotã, dr. Constantin Moisil, dr.
Paul Tanco, Gr. Pletosu, Gavril Scridon, Ioan
Ciocan, Simeon Stoica – medic, Andrei Monda,
Ioan Gheþie, Solomon Haliþã, Nestor ªimon,
Anton Precup, Vasile Petri, Sandu Manoliu,
Iulian Marþian, Virgil ªotropa, N. Drãganu.
În anul 1870, la Adunarea ASTREI Centrale, desfãºuratã la Nãsãud, Alexandru Bohãþel
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mitetul de organizare al acesteia fiind alcãtuit
din preºedintele Despãrþãmântului Nãsãud – dr.
Ioan Pop, secretarii acestuia: Gregoriu Pletosu
ºi Ioan Gheþie, precum ºi din alþi membri ai despãrþãmântului: dr. Paul Tanco, Ioan Ciocan,
Octav Bariþiu, dr. Constantin Moisil, pr. Gherasim Domide, Iacob Prãdanu – primar, dr.
Alexiu Larionessi, pr. Anton Precup, prof. Ioan
Tanco, prof. Gavril Scridon, dr. Andrei Monda
etc. Cu acest prilej s-au înscris noi membri în
ASTRA: Banca „Aurora” din Nãsãud, ca
membru fondator, dr. Demetriu Ciuta (avocat,
Bistriþa), ca membru pe viaþã, iar ca membri
ordinari s-au înscris: Vasile Terente (Romuli),
George Vintilã (Bistriþa), George Bancu
(Feldru), dr. Alexe Larionesi (Nãsãud), Gavril
Vârtic (Bistriþa), George Linul (Bistriþa), Ioan
Dologa (Tiha Bârgãului), Amos Popescu (Prundul
Bârgãului), Eliseu Dan (Josenii Bârgãului), Iacob
Maioreanu (Nepos), Ioan Lupoaie (Nãsãud),
Anchidim Candale (Bistriþa Bârgãului), Zaharia
Bulbuc (Mãgura Ilvei), Ioan ªerban (Nãsãud),
Iacob Pop (Nãsãud), Sever Orban (Coºna), Iuliu
Pop (Nãsãud), Ieronim Slãvoacã (Ilva Mare),
Iacob Predan (Nãsãud), Simeon Monda (Bistriþa
Bârgãului), Iacob Bichigean (Nãsãud), Dionisie
Login (Bistriþa), Ioan Pop (Nuºfalãu – Mãriºelu),
Ilarion Bosga (Prundul Bârgãului).
Mulþi dintre ucenicii ASTREI au devenit
membri ai Academiei Române: Florian Porcius,
Virgil ªotropa, Nicolae Drãganu, Iulian Marþian,
Iuliu Moisil, Nicolae Bãlan, Leon Daniello,
Miron Cristea, Emil Isac, Simeon Florea
Marian, Constantin Moisil, Iacob Mureºianu,
Iuliu Prodan, Liviu Rebreanu, Grigore Silaºi,
George Coºbuc, Dumitru Protase.
Activitatea de voluntari astriºti a fost analizatã ºi încurajatã în adunãrile despãrþãmântului la: Nãsãud (1881, 1891, 1899, 1903, 1905,
1907), Sângeorz-Bãi (1895), Rodna (1896, 1910),
Telciu (1898), Salva (1900, 1919), Feldru (1902),
Ilva Mare (1909), ªanþ (1911), Mintiu (1912),
Rebriºoara (1913), Coºna (1914); Zagra (1921),
Mocod (1923), Nepos (1924), Nãsãud (1928).
Principalele sale activitãþi analizate ºi încurajate erau: înfiinþarea de biblioteci populare,
susþinerea de conferinþe ºi prelegeri populare,
organizarea de ºezãtori culturale, înfiinþarea reuniunilor de lecturã ºi cântãri, organizarea unor
expoziþii istorico-etnografice, înfiinþarea reuniunilor de întrajutorare, a bãncilor populare
sãteºti etc. Era încurajat interesul pentru pomiculturã, stupãrit, industrie casnicã, meºteºuguri, negoþ, tovãrãºii agricole, societãþi de credit
ºi asigurare care sã protejeze interesele populaþiei româneºti. Astriºtii nãsãudeni promovau o
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viaþã naþional-culturalã româneascã prin care se
cultivau limba românã, istoria naþionalã ºi se
milita pentru unitatea politicã a românilor. Dar,
Asociaþiunea ASTRA va fi desfiinþatã de comuniºti în perioada 1948-1950, confiscându-i-se
toate proprietãþile, proprietãþi care nici în ziua
de astãzi nu-i sunt înapoiate, cu tot regimul
democratic pe care-l promovãm! Bunãoarã,
aºa-zisele Case Naþionale, construite de voluntarii astriºti înainte de regimul comunist, în
fiecare localitate, au devenit ulterior cãmine
culturale sau primãrii, rãmânând în proprietatea
autoritãþilor locale pânã în zilele noastre, fãrã ca
ASTREI Rediviva sã i se ofere mãcar un sediu.
Despãrþãmântul nãsãudean a avut filiale
în toate comunele grãnicereºti nãsãudene ºi lucra pe secþiuni: Secþiunea filologicã: Liviu
Rebreanu, Grigore Silaºi, Nicolae Drãganu,
Vasile Scurtu º.a.; Secþiunea ºcolarã: Grigore
Pletosu, Vasile Petri, dr. Valeriu Seni; Secþiunea
ºtiinþe naturale: Florian Porcius, Simion Stoica;
Secþiunea istoricã: Iacob Mureºanu, Virgil
ªotropa, Iulian Marþian, Ioan Pecurariu, Al.
Ciplea, Victor Motogna. Mulþi dintre membrii
acestor secþiuni au colaborat la elaborarea primei Enciclopedii Româneºti, cum ar fi: Ioan
Gheþie, Grigore Pletosu, dr. Paul Tanco, dr. Ioan
Pop, Virgil ªotropa, Simeon Stoica ºi Ioan
Tanco. Voluntarii astriºti nãsãudeni au susþinut
material ºi realizarea unor busturi, cum ar fi cele
ale lui Andrei Mureºanu, George Bariþiu, Mihai
Eminescu, George Coºbuc, Aurel Vlaicu, Avram
Iancu, ale memorandiºtilor etc. Au oferit ajutoare financiare pentru Casa Naþionalã din Sibiu
– devenitã Biblioteca Judeþeanã „ASTRA” Sibiu
ºi pentru ªcoala de Fete din Sibiu etc.
Preºedinþii Despãrþãmântului Nãsãudean
al ASTREI, de care a depins întreaga activitate a
voluntarilor astriºti, constituiþi în cercuri sau
secþiuni, au fost aleºi din rândul profesorilor din
Gimnaziul Grãniceresc sau al vicarilor greco-catolici nãsãudeni, dupã cum urmeazã: prof.
dr. Constantin Moisil, 1881-1892; vicar dr. Ioan
Pop, 1892-1901; prof. dr. Paul Tanco, 1901-1905;
vicar Ciril Deac, 1905-1909; prof. Ioan Pecurariu, 1910-1930; prof. Teodor ªimon, 19311933 (probabil); prof. dr. Iuliu Moisil, 19341944; prof. Aurel ªorobetea, 1945-1947, prof.
Ioan Seni: 1990-prezent.
Reluarea activitãþii astriste, dupã evenimentele din 1989, s-a fãcut în 27 octombrie 1990,
prin aprobarea Statutului ºi Regulamentului de
funcþionare ale noului Despãrþãmânt Nãsãud,
funcþionând, în ultimii peste 20 de ani, pe baza
Programelor aprobate în adunãrile anuale realizate în localitãþile cu cercuri ASTRA. Printre
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Prof. Ioan Seni vorbind la o adunare
a Despãrþãmîntului ASTRA Nasãud

Principalele activitãþi astriste la nivelul
cercurilor ºi secþiunilor din Despãrþãmântul Nãsãudean se concretizeazã în: prezentãri powerpoint (evenimente naþionale sau locale, personalitãþi, monografii); sesiuni de comunicãri naþionale sau internaþionale; dezveliri de busturi ºi
plãci comemorative sau aniversare; spectacole
cu formaþii locale sau cu ansambluri invitate;
vernisãri de expoziþii diverse (picturã, carte,
artizanat, desene, filatelie, etnografie etc.); acordare de premii anuale; deniile eminesciene;
Tabãra Internaþionalã Acasã la noi; lansãri de
carte; Festivalul Ilvean de Colinde (18 ediþii);
Concursul Interdisciplinar „Dr. Paul Tanco” (16
ediþii); amenajarea sediului (expoziþie permanentã, bibliotecã din donaþii, galeria academicienilor nãsãudeni); aniversarea evenimentelor
naþionale (Ziua Naþionalã, Ziua Eroilor, Unirea); elaborarea ºi editarea de cãrþi (Dicþionarul
culturii ºi civilizaþiei populare al judeþului Bistriþa-Nãsãud, vol. I, Þara Nãsãudului, Editura
Napoca-Star, ediþia 2009 ºi 2010, fiecare ediþie
având circa 900 p.; Asociaþiunea ASTRA Rediviva. Sesiune internaþionalã (2010, Nãsãud), Editura Asociaþiunii ASTRA, Sibiu, 2012. Ambele
volume l-au avut coordonator pe prof. Ioan Seni
– preºedintele despãrþãmântului. În realizarea
Dicþionarului culturii ºi civilizaþiei populare al
judeþului Bistriþa-Nãsãud, vol. I, Þara Nãsãudului
s-au implicat marea majoritate a astriºtilor din
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preºedintelui în acceptarea, organizarea ºi
asigurarea condiþiilor de desfãºurare optimã a
adunãrilor anuale ale Asociaþiunii ASTRA
gãzduite de oraºul Nãsãud: în 1991 (preºedinte
al Asociaþiunii – pr. prof. dr. Dumitru Abrudan)
ºi 2010 (preºedinte al Asociaþiunii – prof. univ.
dr. Dumitru Acu). Ambele adunãri au purtat
amprenta pregãtirii ºi organizãrii preºedintelui
de despãrþãmânt – prof. Ioan Seni.
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fondatorii ºi membrii consecvenþi amintim pe
prof. Ioan Seni, prof. Octavian Ruleanu, prof.
Grigore Gãzdac, prof. Viorel Pãlãgeºiu,
protopop Ioan Dâmbu, ing. Dumitru Mureºan,
patron Dumitru Nistor, ec. Vica Istrate, preoþii
Dumitru Tomi – preºedinte al Cercului ASTRA
oraº, Leon Pop, Nifon Odobescu, prof. Sever
Ursa, Titus Cãrbune, Mihai Roman, pr. Emil
Coman, prof. Iacob Naroº, prof. Icu Crãciun
(Maieru), Ana Filip (Salva), prof. Traian
Ciociu, prof. Ioan Costea, prof. Axinte Viorica,
prof. Ilie Bosancu, prof. Raveca Gaveniuc, prof.
Zânuca Szabo (Sângeorz-Bãi), prof. Simion
Palagi, Elena Stratulat Anisie (Feldru), prof.
Ioan R. Nistor, prof. Steluþa Someºan, prof.
Lucian Prahase, prof. Adriana Lupoaie, Angela
ºi Liþã Baciu, dr. Georgeta ºi jr. Pompei Raus,
prof. Traian ºi Zenovia Pavelea, ec. Ina ªuteu,
prof. univ. Nichifor Someºan, prof. univ.
Alexandru Tohãneanu, prof. Gh. ºi Livia Pleº,
înv. Ioan ºi Lucreþia Mititean, tehn. Viorel Tofeni,
ing. Ioan Obrejan, prof. ªt. Bachiº, prof. Vasile
Bârte (Rebra), pr. Ioan Pop, prof. Leon Muti,
prof. Macedon Ilovan, Leon Catarig, pr. Nicolae
Hoha (Rebriºoara), prof. Mircea Daroºi (Nepos),
prof. Constantin Catalano (Coºbuc), prof.
Domnica Homei (Telciu), prof. Mihaela Ursa ºi
prof. Gabriela Herþa (Romuli), prof. ing. Tudorica
Pampa (Bistriþa), prof. Romana Fetti (Bistriþa).
Adunãrile anuale ale Despãrþãmântului
ASTRA Nãsãud, în ultimii peste douãzeci de
ani, au analizat ºi promovat, ca formã, voluntariatul astrist, adaptat în conþinut la nivelul problemelor societãþii româneºti contemporane.
Este de admirat cã astfel de adunãri s-au organizat anual ºi au întrunit un numãr respectabil de
delegaþi ºi invitaþi, atât din þinutul nãsãudean,
cât ºi din judeþ, din þarã sau din afara graniþelor,
dupã cum urmeazã: 1990 – Nãsãud; 1991 –
Maieru; 1992 – Sângeorz-Bãi; 1993 – Salva;
1994 – Zagra; 1995 – Ilva Mare, Mãgura Ilvei;
1996 – Sângeorz-Bãi; 1997 – Rebriºoara; 1998
– Coºbuc; 1999 – Nãsãud; 2000 – Feldru; 2001
– Nãsãud; 2002 – Beclean; 2003, 2004 –
Cristeºtii Ciceului; 2005 – Salva; 2006 – Maieru;
2007 – Rebriºoara; 2008, 2009 – Colegiul
Naþional „G. Coºbuc” Nãsãud, 2010 – Rodna;
2011, 2012 ºi 2013 – la Muzeul Grãniceresc
Nãsãud. În toate aceste adunãri, iniþiate ºi organizate la nivelul despãrþãmântului, rolul preºedintelui în asigurarea logisticii ºi a finanþãrii a
fost decisiv. Aproape de fiecare datã, la aceste
adunãri generale anuale, prezenþa conducerii
centrale s-a concretizat prin participarea preºedintelui Asociaþiunii – prof. univ. dr. Dumitru
Acu. La fel de important ºi decisiv a fost rolul
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cercurile Despãrþãmântului Nãsãudean, pentru a
salva un patrimoniu cultural sortit uitãrii. Prin
realizarea volumului s-a demonstrat ºi faptul cã
proiectele de finanþare realizate profesional au
sorþi de izbândã, întrucât AFCN Bucureºti a
suportat peste 90% din costul acestui dicþionar.
S-au evidenþiat în mod deosebit: ec. Monica
Mãgurean – expert în proiecte, profesorii Liviu
Pãiuº (Rodna), Sever Ursa (Maieru), Pavel
Berengea (Ilva Mare), Lucreþia ºi Ioan Mititean,
Floarea Pleº, Ioan Lãpuºneanu (Nãsãud), Ana
Filip, Romana Fetti (Salva), Leon Catarig
(Rebriºoara), Grigore Marþian, Ioan ºi Ioanela
Seni (Nãsãud), Domnica Homei, Cristi Ilovan
(Telciu), Gabriela Herþa (Romuli), Constantin
Catalano (Coºbuc), Vasile Dâncu (Runcu
Salvei), Florin Bindea (Mititei), Ilie ºi Reghina
Mare (Ilva Micã), ªt. Bachiº (Rebra), Alexandru
Pugna, Menuþ Maximinian (Bistriþa), Floare
Vaida, Paula Burdeþi (Nãsãud).
O altã activitate atent gestionatã a fost ºi
colaborarea la reviste în afara judeþului sau conducerea de periodice culturale, la nivel local,
cum ar fi Ecologistul (responsabil prof. Romulus
Berceni) sau ASTRA nãsãudeanã (primele 26 de
numere ca paginã de mijloc în periodicul judeþean Rãsunetul, iar urmãtoarele douã numere
sub forma unei reviste proprii de circa 100 pagini fiecare numãr) – responsabili Ioan Seni ºi
Mircea Daroºi.
Altã activitate de voluntariat astrist a fost
cea de dezveliri de plãci, busturi ºi monumente
în cadrul manifestãrilor anuale ale Despãrþãmântului Nãsãud: 1992 – Nãsãud: plãcile lui
Iuliu Moisil – în Piaþa Unirii, pe faþada casei în
care a locuit distinsul academician; Virgil
ªotropa – pe clãdirea Poºtei, fosta sa locuinþã ºi
Iulian Marþian – în Piaþa Alimentarã, pe faþada
casei în care a locuit; 1994 – Zagra – placa
Nicolae Drãganu, pe faþada ºcolii, care-i poartã
numele; 1995 – Ilva Mare pe faþada Casinei ºi
Mãgura Ilvei, pe faþada Primãriei – ambele plãci
sunt cu efigia de bronz a lui Liviu Rebreanu;
1996 – Sângeorz-Bãi – bustul Solomon Haliþã;
1997 – Rebriºoara – plãcile Ignat Seni – pe
faþada ºcolii vechi, Anton Precup pe faþada Cãminului Cultural, Iacob ºi Ioachim Mureºanu –
pe faþada ºcolii noi; 1998 – Coºbuc – plãcile:
Iuliu Bugnariu Sãlãuþeanu – la Centrul de Culturã Local; ºcoala în care a învãþat George
Coºbuc; 2000 – Feldru – placa Anghelinei, sora
lui Coºbuc, pe locul unde a avut locuinþa; 2001 –
Nãsãud – placa Despãrþãmântului Nãsãud la 120
ani, pe faþada actualei Jandarmerii; 2002 –
Beclean – bustul Liviu Rebreanu, donat de
medicul Gh. Traian Dascãl ªcolii Generale cu
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acelaºi nume; 2004 – Cristeºtii Ciceului – Lupa
Capitolina cu busturile Decebal ºi Traian, în faþa
ªcolii Generale; 2005 – Salva – bustul Tiberiu
Moraru; 2006 – Maieru – bustul Iustin Ilieºiu.
Donaþiile medicului Gh. Traian Dascãl, care la
aceastã datã sunt în numãr de peste 35, pot fi
vãzute în multe localitãþi ardelene. La Cristeºtii
Ciceului ne întâmpinã busturile lui Mihai
Eminescu, Ion Creangã, George Coºbuc, Torma
Karoly, Andrei Mureºanu, Monumentul Eroilor,
crucea bisericii vechi, bustul lui Petru Rareº,
Crucea Eroilor Unirii, Crucea Fiilor Satului; monumentul „Lupa Capitolina” la: Dej, Nãsãud,
Maieru, Leºu, Cristeºtii Ciceului ºi Gherla; bustul Mihai Eminescu: Nãsãud (douã), Chiueºti
(Cluj), Lechinþa; bustul Decebal: la Rebriºoara,
Coºbuc ºi ªomcuta Mare; bustul lui Ferdinand
la Beclean, în parcul oraºului; statuia Ferdinand
(în mãrime naturalã) la Nãsãud, în parcul de est;
bustul Iuliu Hossu la Dej, lângã biserica
greco-catolicã; bustul Ianoº Bolyai la Nuºeni, în
curtea bisericii reformate; bustul Iustin Ilieºiu la
Maieru, lângã Muzeul „Cuibul Visurilor” ºi la
Anieº, în faþa ºcolii. Donaþii importante a fãcut
pentru Sighetul Marmaþiei ºi Cârlibaba! Dar
astriºtii voluntari nãsãudeni s-au implicat ºi-n
dezvelirea altor plãci, busturi sau monumente.
La Rebriºoara au fost dezvelite: plãcile general
Oniºor Cârcu ºi prof. ªtefan Lupu; la Nãsãud
plãcile Dumitru Vârtic, dr. Paul Tanco, placa
Grãnicerilor, busturile Veronica Micle, Avram
Iancu, Liviu Rebreanu, iar la Mintiu bustul
Iulian Marþian. Toate aceste acþiuni au fost derulate în colaborare cu autoritãþile locale sau cu
diferite societãþi culturale.
Astriºtii nãsãudeni au participat la adunãrile generale anuale – adevãrate congrese naþionale ASTRA: 1990 – Sibiu, 1991– Nãsãud,
1992 – Dej, 1993 – Orãºtie, 1994 – Arad, 1995 –
Sibiu, 1996 – Iaºi, 1997 – Sfântul Gheorghe,
1998 – Blaj, 1999 – ªomcuta Mare, 2000 –
Fãgãraº, 2001 – Constanþa, 2002 – Braºov, 2003
– Sângeorzul de Pãdure, Sovata, 2004 – Dej,
2005 – Sibiu, 2006 – Sibiu, 2007 – Lipova, 2008
– Sibiu, 2009 – ªomcuta Mare, 2010 – Nãsãud,
2011 – Sibiu, 2012 – Sângeorzul de Pãdure,
Sovata, 2013 – Orãºtie.
Participãrile s-au soldat cu rapoarte ºi propuneri benefice pentru bunul mers al Asociaþiunii, dar ºi cu încãrcarea bateriilor pentru activitatea care ne aºtepta acasã, în situaþiile
concrete ale þinutului nãsãudean.
Implicarea astriºtilor nãsãudeni, în acþiunea „Deniile Eminesciene”, a fost gestionatã ca
un omagiu pios, spiritual adus poetului de cãtre
despãrþãmintele ASTRA din Republica Moldova,

matematicã din clasele III-VIII, din ºcolile generale ale judeþului, au fost recompensaþi cu
premii oferite de sponsorii ASTREI: Inspectoratul ªcolar Judeþean Bistriþa-Nãsãud, Societatea de ªtiinþe Matematice, Protopopiatul Nãsãud
ºi Consiliul Judeþean, prin consiliile ºi primãriile locale.
Funcþioneazã cu bune rezultate Secþiunea
literarã – preºedinte prof. Ioan Lãpuºneanu, actualmente – scriitorul Mircea Daroºi; Secþiunea
ºtiinþificã-pedagogicã – prof. dr. Gh. Pleº; Secþiunea bisericeascã – pr. protopop Ioan Dâmbu,
pr. Leon Pop; Secþiunea istoricã – prof. Floare
Vaida; Secþiunea etnograficã – prof. Sever Ursa,
actualmente prof. Liviu Pãiuº; Secþiunea ecologicã – prof. Romulus Berceni; Secþiunea muzealã – prof. Liviu Pãiuº, actualmente dr. Lucian
Vaida; Secþiunea ºcolarã ºi de tineret – prof.
Maria Frijan; Secþiunea geografia turismului –
prof. Paula Burdeþi.
Cercurile îºi desfãºoarã activitatea în
funcþie de preocupãrile membrilor ce le compun, înscriindu-se cu rezultate remarcabile cele
din oraºul Nãsãud, Colegiul Naþional „G.
Coºbuc”, Cristeºtii Ciceului, Rebriºoara, ASTRA
Ilveanã, Salva, Maieru, Rodna, Sângeorz-Bãi,
Telciu, Coºbuc, Romuli, Dumitra, Rebra,
Mititei, Nepos. Ele totalizeazã circa 250-300 de
membri.
Un efect pozitiv asupra tinerilor ºcolari îl
au premiile anuale ale ASTREI oferite în ultimii
18 ani, pentru media anualã „cea mai mare” pe
profil: informaticã, filologie, ºtiinþe economice,
pedagogic, silvic, ºtiinþele naturii. Anual, conducerea Despãrþãmântului Nãsãudean al
ASTREI oferã 30-40 de astfel de premii în cãrþi
ºi diplome de merit.
Astriºtii nãsãudeni publicã studii ºi articole în Foaia poporului, Revista românã,
ASTRA blãjeanã, Gând românesc, Arhiva someºeanã, ASTRA nãsãudeanã, Curierul nãsãudean, Plaiuri nãsãudene, Ecologistul, Amalgam,
Rãsunetul, Mesagerul, ultimele datorându-se
activilor redactori nãsãudeni Olga Lucuþa ºi
Radu Sîrbu. Un harnic publicist este ºi domnul
Ioan Mititean, iar prof. Romulus Berceni conduce cu succes, de 17 ani, revista Ecologistul.
Profesoara Floare Vaida conduce revista pentru
tineret Amalgam în Colegiul Naþional „George
Coºbuc”, iar Muza someºeanã este condusã de
Ioan Lãpuºneanu.
Numeroºi astriºti nãsãudeni publicã în revistele bistriþene Studii ºi cercetãri etnoculturale, redactor-ºef prof. Mircea Prahase; Revista
ilustratã, redactor-ºef Emilia Ometiþã, în almanahul cultural-ºtiinþific Virtus Romana Rediviva
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din þarã ºi din afara þãrii (la Nãsãud, 2002, s-au
dezvelit cu acest prilej busturile Mihai
Eminescu – sculptor I. R. Nistor; din 2009 – bust
nou, sculptor Vlad Prunã; donatori: deputatul
Ioan Aurel Rus ºi medicul Gh. Traian Dascãl;
bustul Veronica Micle – sculptor Aurel Contraº,
Bucureºti, donatoare Primãria oraºului – primar
ing. Dumitru Mureºan).
Delegaþii nãsãudeni – Ioan Seni, Sever
Ursa, Emil Nistor, familia Romulus ºi Valeria
Berceni, Ana Filip, familia Ioan ºi Lucreþia
Mititean, familia Pavel ºi Olimpia Berengea,
Leon Catarig au onorat marea majoritate a acestor ediþii, depunând, pe masa organizatorilor din
Iaºi, simbolurile cuvenite: colacul împletit, vinul ºi jerba de flori cu tricolor. Delegaþii nãsãudeni au participat ºi la ediþiile Sesiunii internaþionale de Comunicãri a Românilor de
Pretutindeni, gãzduite de astriºtii din Iaºi, Blaj,
Chiºinãu, Alba Iulia, Sibiu, Odesa, Cahul,
Cernãuþi, Herþa, Hotin, Soroca, Edineþ.
Astriºtii nãsãudeni s-au implicat cu solicitudine în marea majoritate a ediþiilor Taberei
internaþionale Acasã la noi (18 ediþii), gãzduind
numeroase grupuri de copii de peste Prut la Ilva
Mare, Maieru, Ilva Micã, Poiana, Mãgura,
Sângeorz-Bãi, Feldru, Nepos, Rebra, Rebriºoara,
Nãsãud, Salva, Coºbuc, Telciu, Dumitra, Bistriþa
(2012) ºi Gledin (2013). Programul taberei a
valorificat realitãþile comunitãþii locale ºi ale
judeþului nostru, copiii oaspeþi având parte de un
tratament special: întâlniri cu autoritãþile locale,
cu personalitãþile judeþului, excursii, drumeþii,
turul judeþului, turismul istoric, schimburi de experienþã între gazde ºi oaspeþi etc. Hrana rece ºi
rãcoritoarele, la întoarcerea spre casã, au fost
asigurate de patronii Tania ºi Radu Marþian,
respectiv Silvia ºi Dorel Olteanu, la care se
adãugã suvenirurile gazdelor unde au fost cazaþi
copiii oaspeþi ºi educatorii lor.
Concursul Interdisciplinar „Dr. Paul
Tanco”, iniþiat ºi organizat de Secþiunea ºtiinþifico-pedagogicã a Despãrþãmântului ASTRA
Nãsãud, a ajuns la ediþia a XVI-a (în anul 2012 –
n.n.). Directorul concursului este prof. dr. Gh.
Pleº – preºedinte al Secþiunii, care a mobilizat
sute de elevi ºi zeci de profesori în realizarea
celor 16 ediþii ale concursului, gãzduit de mai
multe ºcoli din Nãsãud – Colegiul Naþional „G.
Coºbuc” ºi ªcoala Generalã „Mihai Eminescu”,
Maieru, Beclean – ªcoala „Liviu Rebreanu” ºi
ªcoala „Grigore Silaºi”, Lechinþa, Zagra,
Monor, Rodna, Lunca Ilvei, Bistriþa – ªcoala
generalã nr. 1, ªcoala generalã „ªtefan cel
Mare”, ªanþ – ªcoala Generalã „Enea Grapini”,
Telciu. Elevii performeri la limba românã ºi
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din Cluj-Napoca, redactor-ºef prof. univ. dr.
Ironim Marþian. Toate aceste reviste au fost un
real punct de sprijin pentru publiciºtii nãsãudeni.
Un plus de forþã ºi energie ne asigurãm
prin parteneriatele încheiate cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Bistriþa-Nãsãud, Centrul Judeþean de Culturã Bistriþa-Nãsãud, Societatea Culturalã „Cultul Eroilor”, cu numeroase muzee,
biblioteci, ºcoli, primãrii, biserici, consilii locale etc.
Despãrþãmântul nãsãudean promoveazã
acele activitãþi sau manifestãri prin care poate
ne vom salva de la degradarea moralã ºi spiritualã care ne ameninþã de douã decenii încoace
ºi insistã asupra valorilor noastre statornice: credinþa, bunul-simþ, cultura, valorile moºtenite de
la înaintaºi, tradiþiile ºi obiceiurile româneºti,
iubirea de þarã ºi neam. Se impune sã definim
interesul naþional pentru aceste timpuri, când la
nivelul Uniunii Europene fiecare þarã îºi apãrã
propriile interese.
În aceastã societate româneascã contemporanã, ASTRA noastrã rediviva, unitã în jurul
câtorva intelectuali vrednici – conducerea centralã, conducerile de despãrþãminte – a reuºit
acþiuni de admirat. Avem, în acest sens, în vedere adunãrile anuale organizate la nivel central
sau la nivel de despãrþãmânt – adevãrate congrese culturale; adunãrile jubiliare „ASTRA
150”, prin care sunt omagiaþi întâii astriºti ºi
faptele lor, adevãraþi patrioþi ai neamului românesc; sesiunile de comunicãri sau simpozioanele organizate pe plan local sau central; lansãrile de carte; schimburile de experienþã;
expoziþiile tematice; diferitele concursuri sau
festivaluri; revistele sau volumele cu specific
astrist editate; dezvelirile de plãci, busturi sau
monumente; parteneriatele cu alte ONG-uri, cu
autoritãþile locale, judeþene sau naþionale prin
care s-a demonstrat cã avem sau putem avea ºi
în viitor reprezentanþi responsabili pentru pre-

zentul ºi viitorul þãrii. Toate aceste acþiuni, ºi
încã multe altele, au avut darul sã ne uneascã ºi
sã ne îmbãrbãteze sufleteºte, sã ne facã responsabili de misiunea noastrã în noile condiþii
ale Uniunii Europene.
Pentru revigorarea ASTREI trebuie încercate ºi alte acþiuni concrete. Trebuie revãzutã
legislaþia actualã, care ne oferã ºansa de a ne
manifesta ca o asociaþie sau societate culturalã
de utilitate publicã (Legea 145/2012), iar acþiunile noastre trebuie adaptate ºi raliate pe
aceastã linie. Trebuie învãþatã metodologia de
atragere de fonduri locale, naþionale sau europene, adicã trebuie asigurate fonduri pentru organizarea acþiunilor educative, iar cei implicaþi
în acest sens – autorii ºi realizatorii de proiecte –
sã fie plãtiþi sau retribuiþi corespunzãtor, proporþional cu fondurile atrase. Este necesar sã se
revadã Statutul ºi Regulamentul de funcþionare
ale ASTREI, în vederea creºterii motivaþiei de a
acþiona prin aceastã entitate în folosul interesului naþional. Trebuie promovatã o nouã relaþie
cu oficialitãþile locale, judeþene ºi naþionale, astfel ca acestea sã vadã în ASTRA oportunitatea
de a investi în educaþie, oportunitatea de a proteja ºi valorifica patrimoniul nostru de valori naþionale, oportunitatea de solidarizare a românilor de pretutindeni. Se impune, de asemenea,
sã stabilim cu exactitate cui adresãm ofertele
noastre (care este grupul þintã) etc.
Membrii ASTREI, cei rãmaºi sau care vor
veni în ASTRA – nu trebuie sã existe doar de
formã, ci sã atragã mereu atenþia asupra derapajelor ce se petrec în societatea româneascã.
Trebuie sã avem zâmbetul pe buze, pentru cã
dorim sã ne facem utili þãrii ºi comunitãþilor în
care trãim, pentru cã trebuie sã promovãm optimismul, sinceritatea ºi responsabilitatea ca reuºite ale ASTREI, reuºite de ieri ºi de astãzi, reuºite
obþinute cu flacãra cinstei de care dispun astriºtii,
totdeauna oportuni ºi utili în promovarea binelui.

„Cãci prin aceastã lume sã trecem ne e scris / Ca visul unei umbre
sau ca umbra unui vis”. (Mihai Eminescu).
„Sã nu ne mai facem inimã rea ºi spaimã gândindu-ne cã lumea
româneascã ar fi mai stricatã decât altele. Nu, neamul acesta nu e un
neam stricat; e numai nefãcut încã, nu e pânã-acum dospit cumsecade”.
(I. L. Caragiale, 1912).
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Despãrþãmântul ASTRA Nãsãud
RAPORTUL ANUAL 2013
„Pentru ca rãul sã triumfe este suficient ca cei buni sã nu facã nimic” (Edmund Burke)
Prof. Ioan SENI
preºedinte al Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud

Despre destinul ºi locul poetului Mihai
Eminescu în cultura românã au vorbit profesorii
Ioan Seni ºi Romulus Berceni la postul N1 TV
Nãsãud, redactor Gabriela Bodea.
24 ianuarie. Primãria, Consiliul Local ºi
instituþiile din oraº au depus coroane de flori la
Monumentul Eroilor. Prof. Mircea Romocea –

primarul oraºului a fost susþinut ºi de membrii
ASTREI: George Pop, Ioan Seni, Floarea Pleº,
Pahone Pop, Gicu Andriescu, Berceni Romulus,
Olga Lucuþa, Radu Sîrbu, Valentin Gãlãþan, pr.
Dumitru Tomi, Nicolae Grumezea, Lenuþa
Dâmbu ºi mulþi alþii.
Luna februarie a debutat pe plan astrist
cu o amplã lansare de carte la Colegiul Naþional „George Coºbuc”. Au fost felicitaþi de
ziua lor directorul colegiului – prof. Dorel Coc
ºi scriitorul Ioan Mititean – ambii fiind vicepreºedinþi ai Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud.
Cele 3 cãrþi: În vârful peniþei – vol. VII ºi vol.
VIII, precum ºi lucrarea De peste ocean îl au ca
autor pe Ioan Mititean. Dorel Coc s-a referit la
vol. VII, în care erau prezentaþi directorii colegiului de-a lungul celor 150 de ani. Despre vol.
VIII, În vârful peniþei, a vorbit prof. Ioan Seni
care a scos în evidenþã rolul dascãlilor din colegiul nãsãudean în misiunea lor voluntarã pe linia
educativã a ASTREI în cei 150 de ani. Doamna
Floarea Pleº a prezentat volumul editat de autorii Ioan ºi Lucreþia Mititean – De peste Ocean
– ca o experienþã bogatã, trãitã de autori în cele
trei deplasãri pe continentul american, unde-ºi
trãiesc viaþa membrii tineri ai familiei. Familia
Mititean s-a referit ºi la volumul lor dedicat
artistei Maricica Mihoianu din Iaºi ºi la amploarea manifestãrilor din Copou cu prilejul lansãrii acestei cãrþi. Au fost de faþã: ec. Vica Istrate,
pr. Florin Rusu, pr. Lucian Greab, prof. Romulus
ºi Valeria Berceni, Vasile Hanþ, Elisabeta
Nistor, Elisabeta Vranãu, Livia Gavrilaº, familia Lucian Popoviciu, prof. Daniela Chira – secretarul Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud,
Cârcu Anca – director adjunct al colegiului, jr.
Raus Pompei, prof. Darius Comes, Icu Crãciun,
Iacob Naroº, Liviu Pãiuº, Gavril Moldovan,
Gicu Andriescu, Valer Petrehuº, Radu Bãeº,
Mircea Daroºi, fam. Nechita Bumbu, Leon
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15 ianuarie. De Zilele culturii naþionale,
Despãrþãmântul ASTRA Nãsãud a depus coroane
de flori la busturile lui Mihai Eminescu ºi
Veronica Micle, ocazie cu care au rostit alocuþiuni Ioan Seni ºi Romulus Berceni. Au participat:
primarul Mircea Romocea, ex-primarul Dumitru
Mureºan, Floarea Pleº – preºedinta ASTREI
oraº, preoþii Florin Rusu ºi Lucian Greab, dr.
Gh. Tr. Dascãl, Lucreþia Mititean, Tuca Urâte,
Grigore Marþian, familia Valerica ºi Romulus
Berceni, Pahone Pop, Nicolae Grumezea,
Viorica Mureºan, Maria Deac, Veronica Istvan,
Floarea Tãmaº, Mia Cantor, Crina Ceuca, Livia
Istrate, Florin Persecã, George Nãsãudean,
Macedon Suciu, Mihai Cucoº, Dumitru Buhai,
Leon Catarig, George Cârcu, Ioan Nistor, prof.
Eugenia Ilovan ºi clasa ei de la ªcoala Generalã
„Mihai Eminescu”, liceeni de la Colegiul Naþional „George Coºbuc” – director prof. Dorel Coc.

ASTRA NÃSÃUD REDIVIVA

I. ACÞIUNI ASTRISTE ÎN ORAª

FAMILIA ROMÂNÃ

ASTRA NÃSÃUD REDIVIVA

12

MARTIE 2014

Catarig, Macedon Suciu, ing. Mihai Cucoº, Ioan Neagoº). La conferinþa anualã a fost
Angela Gãurean, medicul Gh. Tr. Dascãl, ing. prezent ºi studentul masterand Ersilian Roºca,
Ovidiu Maghiar, George Nãsãudean etc.
de la Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca,
care a prezentat lucrarea cu tema „ASTRA în
La 9 februarie a avut loc Adunarea anualã viziunea regelui Carol al II-lea”, referindu-se la
a Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud în sala fes- voluntariatul astrist din perioada interbelicã ºi la
tivã a Muzeului Grãniceresc (director dr. Lucian raporturile onorabile ale autoritãþilor statului roVaida), adunare care a debutat cu intonarea mân cu Asociaþiunea ASTRA, al cãrei Preºeimnului naþional ºi a celui al ASTREI. Au urmat dinte de Onoare era însuºi regele þãrii. Au fost
un moment de reculegere pentru astriºtii dispã- prezentate urmãtoarele documente: Raportul
ruþi – Ioan Lãpuºneanu, Eleonora Creoºteanu, anual (prof. Ioan Seni), Raportul financiar (ec.
Virginia Hodorogea, dr. Lazãr Ureche, prof. univ. Vica Istrate), Raportul Comisiei de cenzori
dr. Gh. Pop ºi un Te Deum susþinut de preoþii dr. (prof. Grigore Marþian), Proiectul pe 2013 (Ioan
George Celsie ºi Lucian Greab. La Adunare au Mititean), Rezoluþia adunãrii (Ioan Seni). La
fost prezenþi: prof. univ. dr. Dumitru Acu – pre- discuþii au participat: Menuþ Maximinian
ºedintele Asociaþiunii, Alexandru Pugna – vice- (Bistriþa), Adrian Mãnarcã (Bârgãu), Leon
preºedintele Consiliului Judeþean Bistriþa- Catarig (Rebriºoara), Icu Crãciun (Maieru), Pavel
Nãsãud, Florin Moldovan – administratorul pu- Berengea (Ilva Mare), Ana Filip (Salva), Mircea
blic al judeþului, Angelo Manea – inspector ºco- Daroºi (Nepos), Liviu Pãiuº (Rodna), dr. Lucian
Vaida, Romulus Berceni, Grigore
Marþian, ing. Dumitru Mureºan, dr.
Gh. Pleº, Floarea Pleº, Lucreþia
Mititean ºi Dorel Coc, care a insistat
asupra organizãrii jubileului anului
2013 – 150 ani ai Colegiului Naþional „G. Coºbuc”. Au rãspuns cu
soluþii de optimizare: Al. Pugna,
Florin Moldovan, prof. univ. dr.
Dumitru Acu, Ioan Seni. Lansarea
Adunarea astriºtilor nãsãudeni,
de carte a fost dirijatã de Ioan
Nãsãud, 9 februarie 2013
Mititean, Liviu Pãiuº (Rodna),
Mircea Daroºi (Nepos) ºi Romulus
Berceni (Nãsãud). Au fost transmise
mesaje din þarã: prof. dr. Valeria Bilþ
(Târgu-Lãpuº), col. dr. Vasile Tutula
(Cluj-Napoca), ec. Radu Gavrilã (preºedinte al Despãrþãmântului ASTRA
Dej), jr. ªtefan Mihuþ (Dej), col. Ioan
Cordovan, Luiza Iliescu, Ioan Neagoº
(Bistriþa), Areta Moºu (Iaºi), Silvia
Pop (Blaj) ºi dinafara þãrii:
Valentina Butnaru (preºedinte al Societãþii „Limba Noastrã cea Românã” Chiºinãu), Ana Gheorghiþa (dilar, prof. Mircea Romocea – primarul oraºului, rector, Liceul „Principesa Dadiani” Chiºinãu),
prof. Pahone Pop – director al Casei de Culturã, Doina Focºa (preºedintele Despãrþãmântului
Domnica Dologa – artista romanþelor pe pla- ASTRA „Iulia Hasdeu” Cahul), prof. dr. Elena
iurile noastre, Viorica Catunã – rapsod popular, Apetri (Liceul „Gh. Asachi”, regiunea Herþa),
corul „Laudatio” Nãsãud (pr. G. Celsie, dirijor – prof. Vera Bãlan (vicepreºedinte al DespãrþãDumitru Buhai), postul N1 TV (Lia ºi Radu mântului ASTRA „Petre ªtefãnucã” Ialoveni),
Mãierean, Gabriela Bodea), Rãsunetul (director Octavian Zelinski, (preºedinte al ASTRA
Menuþ Maximinian, Olga Lucuþa), Mesagerul Anenii Noi, Nistru), conf. univ. dr. Victor
de Bistriþa-Nãsãud (Radu Sîrbu), Societatea Axenti, Ioana Axenti, lector univ. Maria Barbã
„Cultul Eroilor” Bistriþa-Nãsãud (Ioan Cordovan, (preºedinte ASTRA, Cercul „Onisifor Ghibu”),
Vasile Mãgeruºan, Nicolae Pop), Consorþiul conf. univ. dr. Ludmila Balþatu, lector univ.
„Pentru o Românie Durabilã” (Luiza Iliescu, Anastasia Mocanu, lector univ. Gârneþ
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21 februarie. Conducerea Uniunii
Comunelor Grãnicereºti Nãsãudene (UGCN) –
preºedinte ing. Mihai Mureºan ºi Comitetul director au invitat câþiva delegaþi ai ASTREI la
adunarea anualã UCGN. Astriºtii nãsãudeni
(Ioan Seni, Dorel Coc) au admirat ambiþia
Uniunii de a dubla numãrul de burse de la 44 la
peste 80 în anii urmãtori, ºi de a spori în mod
semnificativ numãrul de burse studenþeºti
pentru urmaºii de grãniceri. Au fost prezenþi ºi
susþinãtorii ASTREI: ex-primarul Vasile Borº
(Maieru), jr. Raus Pompei (fondator ASTRA
Nãsãud), primarii Anchidim Pavelea (Runc),
Sever Mureºan (Telciu), Nicolae Anghel
(Coºbuc), Viorel Clapãu (Rebriºoara), Aurel
Horea (Ilva Micã), Alexandru Anca (Ilva Mare)
etc., care au susþinut cu multã eficienþã acþiunile
ASTREI nãsãudene mai ales în ceea ce priveºte
taberele cu copiii de peste Prut.
Luna martie a debutat cu vernisajul expoziþiei de picturã al Doamnei Angelica Ursu,
membrã ASTRA oraº Nãsãud, la Muzeul Grãniceresc. Despre talentul doamnei Angelica Ursu
au vorbit prof. Lucian Bichigean – expert în arte
plastice, doamna Lucreþia Mititean ºi doamna
Floarea Pleº.
În 7 martie, astriºtii nãsãudeni au sãrbãtorit Ziua Femeii. Primarul oraºului – prof. Mircea
Romocea le-a oferit flori tuturor femeilor prezente, iar profesorii Grigore Marþian, Mircea
Daroºi ºi Ioan Mititean le-au închinat cele mai
frumoase creaþii din literatura naþionalã sau uni-

Primarul Nãsãudului, prof. Mircea
Romocea, alãturi de astriºti nãsãudeni
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Filip, Iuliu Morariu (student, UBB Cluj-Napoca)
ºi Ioan Seni au fost invitaþii postului N1 TV
Nãsãud – redactori Lia ºi Radu Mãierean,
Gabriela Bodea, unde au prezentat realitatea
astristã nãsãudeanã, pe parcursul celor peste 150
ani de existenþã a ASTREI, dar mai ales pe cea
din ultimii ani.
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Margareta de la Universitatea de Stat din Cahul
(toþi din Republica Moldova). Preºedintele Ioan
Seni a oferit diplome de merit pentru astriºtii cu
performanþe deosebite ºi activitate neîntreruptã
în ultimii 20 de ani: Floarea Pleº, Vica Istrate,
Gr. Marþian, Ioan ºi Lucreþia Mititean, pr. protopop Ioan Dâmbu (care a susþinut financiar
adunarea), Sever Ursa, Ana Filip, Pavel
Berengea, Menuþ Maximinian, Olga Lucuþa,
Radu Sîrbu, dr. Lucian Vaida, Vasile Cleja,
Emil Iugan – patron MISGRUP, ing. diplomat
Dorel Sima – director INTEX, Ioan Neagoº,
Luiza Iliescu, Ioan Cordovan, prof. univ. dr.
Dumitru Acu, prof. dr. Valeria Bilþ, preºedinte
Despãrþãmântul ASTRA Târgu-Lãpuº, ec. Radu
Gavrilã, preºedinte Despãrþãmântul ASTRA Dej.
Participanþii au aprobat rapoartele, propunerile ºi rezoluþia adunãrii. Adunarea a ales
noul preºedinte al Secþiunii literare în persoana
domnului profesor Mircea Daroºi. Comisiile
adunãrii: pentru procesul-verbal (Gabi Herþa,
Romuli ºi Augustin Guºã, Rodna), pentru evidenþa ºi prezenþa membrilor (Leon Catarig,
Rebriºoara, Pavel Berengea, ASTRA Ilveanã),
pentru reþinerea propunerilor (Ana Filip, Salva,
Icu Crãciun, Maieru, Iuliu Mãierean, Lechinþa),
pentru încasãri de cotizaþii ºi decont carnete
(Vasile Cleja, ªofroni Adela, Gicu Andriescu,
Nãsãud). Au fost prezenþi: dr. Gh. Traian Dascãl,
ing. Ovidiu Maghiar, prof. Valeria Berceni, Tuca
Urâte, Maria Deac, Sabina Câmpean, Elisabeta
Nistor, Andrei Cârcu, Monica ºi Floarea Salvan,
George Nãsãudean, Vasile Hanþ, Angela Gãurean,
Floarea Andriescu, Floare Vaida, Ioana Mîti,
Alina Marica, Dinu Puica, Suciu Macedon, Gh.
Forfotã, Radu I. Nistor, Telcean Rafila, Ioana
Leºan, Vasile Moþ, Lucian Popovici, Tãmaº
Sandu Florica ºi Vasile, (Nãsãud), student Iuliu
Morariu (Salva), Cãrbune Titus, Iacob Naroº
(Maieru), Guºã Iacob (Rodna), Benþa Eugen
(primar Poiana Ilvei), Bozga Livia ºi Floroaie
Silvia (Dumitra), Mare Ilie ºi Reghina (Ilva Micã),
Emilia Someºan (Lunca Ilvei), Cãtuneanu
Viorica (Ilva Mare), dr. Alex. Bar, Mircea Calu,
Roºca Rodica (Bistriþa, care a oferit 100 lei
pentru revista ASTRA Nãsãudeanã), Nechita
Bumbu (Nepos), Raveca Vlaºin, Mia Borzaºi,
Bogdan Gavrilã, Viorel ºi Doina Lãcãtuº, Elena
Mereuþã, Mircea Cotuþiu (Dej), Mihai Beltag,
Gh. Mureºan (Josenii Bârgãului).
Adunarea a fost susþinutã financiar de Protopopiatul Nãsãud – pr. protopop Ioan Dâmbu ºi
Mis Grup Anieº – patron Emil Iugan (inclusiv
periodicul ASTRA Nãsãudeanã, nr. 25-26, supliment al ziarului Rãsunetul). Astriºtii Floarea Pleº,
Ioan ºi Lucreþia Mititean, Romulus Berceni, Ana
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14
versalã; preoþii Lucian Greab ºi Florin Rus le-au
omagiat prin cele mai frumoase ºi alese expresii
biblice; prof. Ioan Seni a fãcut elogiul femeii
printr-o prezentare power-point. Atmosfera de
veselie a fost întreþinutã de prof. Ana Filip
(Salva), domniºoara Cristina Morar ºi de domnul Cristi (muzica).
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În 2 aprilie, la Muzeul Grãniceresc, acad.
Ovidiu Bojor ºi-a lansat cartea Iubire, dragoste,
sexualitate, scrisã în colaborare cu Octavian
Popescu, doctor în medicinã, avându-i ca moderatori pe Sever ªuteu, Buia Dorina, Romelia
Cosma, Gonda Maria ºi Onul Gabriela. Astriºtii
nãsãudeni au apreciat din plin fericitul eveniment.
De Sfintele Paºti, astriºtii nãsãudeni din
corurile bisericilor nãsãudene (Deisis ºi Laudatio) au adus laudã ºi mulþumire Marelui Creator printr-un recital de pricesne bine pregãtit de
profesorul arhidiacon Cornel Pop (Bistriþa).
Prezente la un simpozion internaþional organizat de UBB Cluj-Napoca, profesoarele universitare Ioana Axenti, Maria Barbã ºi Ludmila
Bãlþatu de la Universitatea „B. P. Hasdeu” din
Cahul au poposit o zi ºi la Nãsãud, orãºel aflat
în plinã sãrbãtoare a Maialului elevilor nãsãudeni, admirând din plin portul popular, cântecul
ºi jocul someºean. S-au întreþinut cu primarul
oraºului – prof. Mircea Romocea, cu viceprimarul Nicolae Gãitan ºi conducerea colegiului –
directorii Dorel Coc ºi Cârcu Anca, privind
oportunitatea unei vizite a nãsãudenilor la
Cahul, într-un schimb de experienþã. Cele trei
profesoare au fost primite apoi, în ospeþie, de
familiile Floarea Pleº, Valerica ºi Romulus
Berceni, Vica Istrate, Ioan ºi Lucreþia Mititean.
La 24 mai, la Muzeul Grãniceresc a avut
loc ºedinþa Comitetului Despãrþãmântului
Nãsãud al ASTREI, punându-se în discuþie mai
multe probleme:
1. Implicarea membrilor ASTREI în derularea programului educativ al Taberei Internaþionale Acasã la noi, ediþia a XVII-a, ocazie cu
care grupuri de copii din Basarabia vor fi
gãzduiþi în judeþul nostru, la Gledin, în Centrul
Parohial Ortodox „Sfântul Pahomie”, prin grija
ºi implicarea pr. Ioan Titieni. Copiii oaspeþi vor
susþine spectacole la Bistriþa, Teaca, Beclean,
Rebriºoara ºi Ruºii Munþi (jud. Mureº), vor vizita Muzeele ºi Casele Memoriale din judeþ, vor
avea întâlniri cu oficialitãþile judeþului – la Consiliul Judeþean, Inspectoratul ªcolar Judeþean,
Centrul Judeþean de Culturã, Centrul Militar ºi
cu presa judeþeanã etc. La susþinerea taberei, ca
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parteneri, vor colabora ASTRA ºi Consorþiul
pentru o Românie Durabilã.
2. Realizarea unei reviste a ASTREI nãsãudene, promisã ºi de autoritãþile judeþene la
Adunarea anualã a Despãrþãmântului Nãsãudean
din februarie a.c. Redactorul-ºef – prof. Mircea
Daroºi, noul preºedinte al Secþiunii literare
ASTRA, a prezentat un sumar al revistei, bine
apreciat de cei prezenþi, în care se regãsesc opinia ºi interesul pentru culturã ale astriºtilor din
þinut. Se aºteaptã colaborãri din toate mediile
intelectuale – învãþãmânt, sãnãtate, culturã, bisericã, artã etc., dar mai cu seamã experienþe
trãite în mediul astrist nãsãudean, informaþii
despre astriºti remarcaþi pe plan local, naþional
ºi internaþional, evidenþa membrilor pe cercuri
comunale sau orãºeneºti, activitãþi voluntare în
interesul comunitãþilor locale, aspecte din experienþa Asociaþiunii ASTRA etc.
3. Dezvelirea plãcii dedicate meseriaºilor
nãsãudeni din toate timpurile, precum ºi lansarea cãrþii destinate acestor meseriaºi, volum
elaborat de Floarea Pleº ºi familia Ioan ºi
Lucreþia Mititean.
4. Se recomandã o nouã evidenþã a membrilor ASTREI ºi o implicare a lor pe plan local
ºi naþional, pe mãsura timpurilor pe care le
trãim. Au fost prezenþi: Pleº Floarea, Gr.
Marþian, fam. Romulus ºi Valeria Berceni, Livia
Gavrilaº, dr. Gh. Traian Dascãl, Olga Lucuþa,
Berengea Pavel (Ilva Mare), Catarig Leon
(Rebriºoara), Herþa Gabriela (Romuli), Nicoleta
Mureºan (Rebra) ºi Ioan Seni.

Prof. Cornel Pop ºi membri
ai corului „Laudatio”

În perioada 13-14 iunie a fost sãrbãtorit
Ispasul nãsãudean ºi s-au marcat Zilele oraºului
Nãsãud, membrii ASTREI participând la depuneri de coroane la Monumentul Eroilor, la
vernisarea unor expoziþii. S-a organizat, de asemenea, un amplu spectacol de muzicã popularã
ºi o searã pentru tineret întreþinutã de formaþii

þãmânt nãsãudene, Domnia Sa urmând sã organizeze manifestãrile din toamnã (3-4 octombrie
2013), legate de împlinirea a 150 de ani de la
înfiinþarea instituþiei pe care o conduce.
S-a acordat o atenþie deosebitã pregãtirii
materialelor pentru ASTRA nãsãudeanã, revistã
mult aºteptatã în mediul cultural ºi astrist nãsãudean, a cãrei finanþare a fost promisã de
autoritãþile judeþene la Adunarea anualã a Despãrþãmântului din 9 februarie a.c. Au trimis materiale preþioase mulþi intelectuali nãsãudeni
stabiliþi la Cluj, Dej, Alba Iulia, Târgu-Mureº,
dar mai ales cei din arealul Despãrþãmântului
Nãsãudean. Mulþumim celor care ºi-au þinut promisiunea finanþãrii: vicepreºedintele Alexandru
Pugna, administratorul judeþului, domnul Florin
Moldovan ºi directorul Bibliotecii Judeþene –
domnul Ioan Pintea.
Coordonatã de directorul Dorel Coc – vicepreºedinte al Despãrþãmântului ASTRA
Nãsãud, Monografia Colegiului Naþional
„George Coºbuc” se pregãtea prin ºedinþe de
lucru în direcþiunea colegiului, bucurându-se de
colaborarea selectã ºi activã a numeroºi autori
de cãrþi sau volume de cercetare, printre care
distinsul academician Dumitru Protase, scriitorul Teodor Tanco, matematicianul dr. Dumitru
Acu, dr. Aurelia Dan, dr. Adrian Onofreiu, dr.
Vasile Tutula, dr. Gh. Pleº, Pompei Raus, Ioan
Seni. Efortul acestor ºedinþe a meritat.
La 29 august a avut loc la Nãsãud, din
iniþiativa preºedintei Cercului ASTRA pe oraº –
Floarea Pleº ºi cu contribuþia financiarã a conducerii Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud,
dezvelirea pe faþada clãdirii Muncii Colective
(manager Nicolae Pop), a plãcii dedicate
„meseriaºilor nãsãudeni din toate timpurile”.
Domnul Ioan Seni a vorbit publicului despre
importanþa meseriilor de-a lungul istoriei.
Acþiunea a fost completatã de lansarea cãrþii
Meseriaºi ºi talente nãsãudene (1900-2013),
autori Ioan ºi Lucreþia Mititean ºi Floarea Pleº,
care, pe rând, au evidenþiat dimensiunea
efortului fãcut pentru a finaliza aceastã carte
realizatã pe cont propriu. Manifestãrile au fost
precedate de un Te Deum susþinut de preoþii
Ovidiu Sermeºan, Lucian Greab, Rusu Florin ºi
dr. George Celsie. Primãria ºi Consiliul Local au
fost reprezentate de consilierul Ovidiu Maghiar.
Autorii au fost felicitaþi de însãºi editoarea
cãrþii, doamna Nadia Baciu (Ecou Transilvan) ºi
au primit numeroase buchete de flori. Prin contribuþia preºedintei Floarea Pleº ºi a gazdelor –
familia Nicolae ºi Viorica Pop, toþi participanþii
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celebre de muzicã uºoarã. Sesiunea de
comunicãri ºi lansarea Monografiei oraºului,
vol. II au fost amânate pentru o altã datã. Programul a fost conceput de edilii locali – primar
Mircea Romocea ºi viceprimar Nicolae Gãitan,
de consilierii oraºului (Comisia de culturã), dar
mai cu seamã de doamna Ioana Lãpuºneanu,
lucru subliniat de însuºi primarul oraºului.
Premiile anuale ale ASTREI, oferite
pentru media anualã cea mai mare obþinutã pe
profil, s-au acordat la Colegiul Naþional „George
Coºbuc”, unui numãr de 23 de elevi evidenþiaþi,
dupã cum urmeazã: 8 cu media anualã 10 în
gimnaziu: Vertic Sergiu – 5A, Urs Alexandra –
5B, Dedea Alexandra – 5B, Ioviþã Andrada – 7,
Filimon Bogdan – 7, Oancea Dan – 7, Cãldãrea
Cristian – 8, Cosma Cristiana – 8; 2 cu media
9,97 la informaticã: Iacob Naomi – 9A ºi Bogdan
Cârcu – 10A; 11 cu media 10 la filologie:
Ionaºcã Adriana – 10C, Mureºan Daniela – 10C,
Bârlãdean Narcisa – 11C, Bidicã Dora – 11C,
Chira Ioana – 11C, Horþi Ioana Dumitriþa – 11C,
Iuga Cristina Maria – 11C, Muºinã Lia – 11C,
Sidor Sanda – 11C, Þuþuruga Nicoleta – 11C,
Vasilica Teodora – 11C; 1 la ºtiinþele naturii cu
media 9,97: Pinti Gabriela – 10S ºi 1 la pedagogic cu media 9,95: Pop Diana – 11P. La Colegiul Economic ºi Grupul ªcolar Silvic cele
mai mari medii se vor cunoaºte dupã terminarea
practicii anuale.
La ªcoala Generalã „Mihai Eminescu” au
obþinut media anualã 10 (zece) un numãr de 18
elevi: Galea Darius – 5A, Frim Anca – 5A,
Mocanu Laura – 5A, Roº Elisabeta – 5A, Suciu
Vlad Mihai – 5A, Toma Cristian – 5A, Þeran
Ada Mãdãlina – 5A, Magdea Adelina Elena –
6A, Pînzariu Florina Mihaela – 6A, Moldovan
Liana – 6A, Tîrliºan Ioan Paul – 6A, Mîti Andrei
ªtefan – 6B, Babã Emma – 7A, Georgescu Paula
– 7A, Iftimie Diana – 7A, Mureºan Paul – 7A,
Stoian Iulia-Tia – 7C, Vencsel Victor-Mihai – 4E.
Acordarea acestor premii ºi diplome a fost
posibilã datoritã sprijinului acordat de Intex
Nãsãud – director ing. diplomat Dorel Sima ºi
Mis Grup Anieº – patron Emil Iugan. De un real
folos ne-au fost ºi cei 2% acordaþi anual
ASTREI, precum ºi cotizaþia membrilor din despãrþãmânt.
Vicepreºedintele Despãrþãmântului ASTRA
Nãsãud, profesorul Alexandru Dorel Coc – director al Colegiului Naþional „George Coºbuc”,
a fost premiat de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Bistriþa-Nãsãud, clasându-se între primii 10
dascãli din judeþ, cu performanþe dintre cele mai
meritorii în specialitatea sa, dar ºi în arta conducerii celei mai prestigioase instituþii de învã-
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þene „Petre Dulfu” Baia Mare a
evidenþiat locul Nãsãudului ºi al
acestei instituþii în peisajul cultural al Transilvaniei, al României.

La dezvelirea plãcii dedicatã
meseriaºilor nãsãudeni
din toate timpurile.
Nãsãud, 29 august 2013

s-au „îndulcit” câte puþin. La sfârºitul manifestãrii au fost bine primiþi ºi copiii din judeþele
Mureº ºi Brãila, cazaþi la Gledin într-o tabãrã de
creaþie, care, sub îndrumarea profesoarei Maria
Bãciuþ (Târgu-Mureº) au vizitat oraºul Nãsãud
ºi Mãnãstirea Salva. Autorii cãrþii le-au donat ºi
lor câte un exemplar, dându-le apoi explicaþiile
cuvenite referitoare la vechimea ºi importanþa
oraºului Nãsãud de-a lungul etapelor istorice
prin care a trecut.
În zilele de 3 ºi 4 octombrie 2013 s-a
marcat împlinirea a unui secol ºi jumãtate de
existenþã a Gimnaziului Grãniceresc. Serbãrile
au debutat în dupã-masa zilei de 3 octombrie, în
Aula colegiului, prin salutul directorului
Alexandru Dorel Coc – amfitrionul întregii manifestãri. Au urmat discursurile scriitorului
Teodor Tanco (Cluj-Napoca) ºi prof. univ. dr.
Dumitru Acu – preºedintele Asociaþiunii
ASTRA, dupã care am asistat la o interesantã
prezentare power-point a prof. Ioan Seni. Dr.
Teodor Ardelean – directorul Bibliotecii Jude-

Simpozionul omagial s-a derulat în 4 secþiuni. Moderatori: 1)
T. Tanco, D. Coc, Gh Rusu, cu
Mircea Prahase, dr. Ironim
Marþian, dr. Vasile Tutula, dr.
Adrian Onofreiu, Menuþ Maximinian, Raus Pompei, Morar IuliuMarius, Ioan Mititean, Ana Filip;
2) Ioan Seni, Silvia Pop (Blaj), cu
dr. Mariana Istrate (Cluj-Napoca),
Gavril Moldovan (Bistriþa), Gabi Herþa
(Romuli), Pavel Berengea (Ilva Mare); 3) Dr.
Dumitru Acu, Sever Ursa, Grigore Marþian cu dr.
Lucian Vaida, Nicolae Vrãºmaº (Bârgãu), Ioan
Sãlcudean (Blaj), Liviu Pãiuº (Rodna), Floare
Vaida, Cornel Cotuþiu (Beclean), Raveca
Moldovan (Bistriþa), Floarea Pleº; 4) Dr Ion
Istrate, dr. Gh. Pleº cu dr. Theodor Bohãþel,
Andrei Fica, Ana Hinescu, Mircea Daroºi, Buia
Dorina. Mulþi dintre cei înscriºi ºi-au trimis lucrãrile pentru apariþia lor în volumul II, dedicat
acestor serbãri. Urcând spre aulã, poate fi admiratã astãzi efigia în bronz a poetului George
Coºbuc – patronul spiritual al liceului, lucrare
realizatã artistic de profesorul de arte plastice
Ionicã Urs. A doua zi, manifestãrile au debutat
în Sala polivalentã a oraºului, în prezenþa a sute
de persoane – cadre didactice ºi elevi, numeroºi
invitaþi, în faþa cãrora, directorul colegiului ºi-a
invitat principalii oaspeþi pentru a-ºi rosti alocuþiunile: Mircea Romocea (primar), Ecaterina
Andronescu (din partea Parlamentului României),
Doina Panã (reprezentanta Guvernului României),
Camelia Tabãrã (Inspectoratul ªcolar Judeþean),
Dumitru Acu (preºedintele ASTREI), Stelian
Dolha (parlamentar), Ion Olteanu (parlamentar), Ioan Deneº (parlamentar), Ioan Þintean
(prefectul judeþului), Emil Radu Moldovan
(preºedintele Consiliului Judeþean), Teodor
Tanco (scriitor), ªtefan Tatay (fost profesor,
Bistriþa), Rodica Petrescu (fost elev, ClujNapoca), Gheorghe Pleº (fost elev, profesor, director, Nãsãud), Gheorghe Rusu (fost elev,
Bucureºti), Vasile Dâncu (fost elev, ClujNapoca), Ecaterina Bulea (fostã elevã, Franþa),
Daniel Pavelea (fost elev, actual profesor,
Bistriþa). Directorul Dorel Coc a susþinut în faþa
publicului prezent o expunere documentarã exhaustivã, însoþitã de imagini relevante, iar prof.
dr. Aurelia Dan a prezentat monografia liceului,
realizatã cu ocazia împlinirii a 150 de ani.
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lalþi, la care se adaugã numeroºi alþi astriºti din
oraº: Floarea Pleº, dr. Lucian Vaida, Grigore ºi
Florica Marþian, dr. Gh. Pleº, Dumitru Mureºan,
Raus Pompei, familia Lucreþia ºi Ioan Mititean,
Olga Lucuþa, Radu Sîrbu, Ana Vaida, Adriana
Lupoaie, de la Maieru – Sever ºi Liviu Ursa,
Iacob Naroº, Macavei Al. Macavei, de la Rodna
– Liviu Pãiuº, de la Nepos – Mircea Daroºi, de la
Salva – Ana Filip ºi Morar Iuliu, de la Romuli –
Gabriela Herþa, de la Ilva Mare – Pavel
Berengea, Niculae Vrãsmaº – Bârgãu, Menuþ
Maximinian ºi Gavril Moldovan – Bistriþa.
Sprijinul Consiliului Judeþean, oferit de
preºedintele Emil Radu Moldovan, a fost mai

FAMILIA ROMÂNÃ

Volumul a fost distribuit gratuit tuturor invitaþilor ºi tot gratuit a fost distribuitã ºi lucrarea
domnului Ioan Mititean, Liceul Grãniceresc
Nãsãudean – în vârful peniþei, vol. XIII, scos la
Editura Napoca Star, prin bunãvoinþa
Bibliotecii Judeþene – director Ioan Pintea.
Dupã-masã au fost vernisate douã expoziþii gãzduite de Muzeul Grãniceresc – director dr.
Lucian Vaida, una fotograficã, reprezentând aspecte din viaþa liceului, cealaltã filatelicã
(Mircea Calu ºi Mihai Valea), cu exponate dedicate evenimentului. Muzeul documentar al colegiului a fost actualizat ºi modernizat prin efortul
profesoarei Floare Vaida, responsabilul Comisiei
metodice de ºtiinþe socioumane din ºcoalã, care
a expus documente, anuare ºi alte materiale,
inclusiv pozele academicienilor nãsãudeni. În
aulã se derula un film documentar, privind
aspecte din istoria ºcolii, pregãtit ºi prezentat de
profesorii dr. Gh. Pleº ºi Grigore Marþian. În
Sala polivalentã s-a derulat un spectacol artistic
în care s-au afirmat elevii colegiului, în cadrul
mai multor formaþii, precum: Romana (Daniela
Chira), Cãluºarul (Cristi Mîti), Suita someºanã,
bihoreanã sau maramureºanã (Florin Persecã),
grup vocal (Livia Istrate), secvenþe de dans modern sau artistic. Seara, în aulã, s-au încheiat
manifestãrile, printr-un concert de operã (Vivaldi,
Mozart), prezentat de artiºti ai Filarmonicii de
Stat din Cluj-Napoca, prezenþa lor la Nãsãud
datorându-se directorului Consiliului Judeþean
pentru Culturã – dr. Gavril Þãrmure, a cãrui
generozitate este bine cunoscutã în tot judeþul.
Membrii ASTREI din ºcoalã se regãsesc
în toate compartimentele acestor manifestãri,
începând cu vicepreºedintele Despãrþãmântului
ASTRA Nãsãud – directorul Dorel Coc, secretarul – Daniela Chira, preºedintele Secþiei de
istorie – Floare Vaida, Cârcu Anca ºi toþi cei-
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La marea sãrbãtoare a Colegiului Naþional
„George Coºbuc” din Nãsãud (sus); Ioan
Seni, Dumitru Acu ºi Alexandru Dorel Coc
(dreapta), Nãsãud, 3 octombrie 2013
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mult decât util, consistent ºi oportun, dupã cum
se exprima sincer, amfitrionul întregilor manifestãri – directorul Al. Dorel Coc, neuitând sã
aminteascã ºi de necesitatea susþinerii editãrii
volumului al doilea al monografiei colegiului.
Prin efortul Bibliotecii Judeþene – director
Ioan Pintea, nãsãudenii au beneficiat, la data de
12 noiembrie, de un simpozion dedicat Sfinþilor Martiri Nãsãudeni, la împlinirea a 250 de
ani de la martiriul lor. Simpozionul a fost gãzduit de Muzeul Grãniceresc ºi patronat de ÎPS
Andrei Andreicuþ, Mitropolitul Clujului. Au
rostit alocuþiuni dense ºi plinã de cãldurã sufleteascã preºedintele Consiliului Judeþean – Emil
Radu Moldovan, ÎPS Andrei, prof. univ. dr. Ioan
Bolovan, conf. univ. dr. Dorel Man, conf. dr.
Flore Pop, dr. col. Vasile Tutula, pr. prof. univ.
dr. Ioan Chirilã, pr. Nicolae Feier ºi dr. Paºcu
Balaci, care ºi-a prezentat drama istoricã
Fluierul de oþel, al cãrei erou era grãnicerul
Tãnasã Tudoran. Cu acest prilej, în Parcul central al oraºului a fost sfinþit locul unui viitor
monument dedicat Sfinþilor Martiri, printr-un
Te Deum oficiat de ÎPS Andrei, în prezenþa primarului Mircea Romocea, a preºedintelui Consiliului Judeþean, Emil Radu Moldovan ºi a vicepreºedintelui Alexandru Pugna. Preoþii nãsãudeni,
credincioºii ortodocºi, membrii ASTREI ºi publicul numeros apreciazã interesul autoritãþilor
judeþene, pentru sprijinirea iniþiativelor locale,
prin care se menþine încã imaginea de oraº cultural a Nãsãudului.
Cu aceeaºi cãldurã, directorul Bibliotecii
Judeþene – pr. Ioan Pintea a orientat spre Nãsãud ºi
Colocviile Liviu Rebreanu, ediþia a XXXI-a,
desfãºurate în zilele de 26 ºi 27 noiembrie, la

ÎPS Mitropolitul Andrei, pr. prot.
I. Dâmbu, Mircea Romocea – primar,
E.R. Moldovan ºi Al. Pugna – Consiliul
Judeþean Bistriþa-Nãsãud, la sfinþirea
locului unde va fi amplasat
Monumentul Martirilor Nãsãudeni

Colocviile „Liviu Rebreanu” cu
prof. univ. dr. Gh. Glodeanu, Al. Pugna,
acad. M. Cimpoi, I. Simuþ ºi
Ioan Pintea – amfitrionul acþiunii,
Nãsãud, 26-27 noiembrie 2013

Muzeul Grãniceresc – director dr. Lucian Vaida.
Au fost audiaþi cu mult interes academicianul
Mihai Cimpoi din Chiºinãu, Ion Simuþ (Oradea),
Ovidiu Moceanu (Braºov), Gh. Glodeanu (Baia
Mare), Gh. Pleº, Ioan Seni, Olimpiu Nuºfelean
ºi Moldovan Andrei din Nãsãud. Discuþiile s-au
purtat în jurul unei teme majore ºi deosebit de
incitante – „Academicienii nãsãudeni. Chipuri
ºi opere” – care îndeamnã la cercetare ºi implicare. Prof. Ioan Seni a fãcut un paralelism
între ASTRA, creatã în 1861, Gimnaziul Grãniceresc – 1863 ºi Academia Românã – 1866,
folosind exemplificãri prin academicienii nãsãudeni în împletirea beneficã a activitãþii celor trei
foruri culturale, atât în folosul naþiunii române,
cât mai ales al zonei nãsãudene.
Ziua naþionalã a României, 1 Decembrie,
a fost sãrbãtoritã la Nãsãud cu fastul cuvenit –
paradã ºi depuneri de coroane ale autoritãþilor
locale ºi judeþene. Au participat consilieri locali
ºi judeþeni, parlamentari, reprezentanþi ai partidelor ºi confesiunilor din oraº, ai ºcolilor ºi ai
altor instituþii. Totul s-a desfãºurat în compania
Fanfarei din Telciu ºi a formaþiilor artistice ale
Colegiului Naþional „G. Coºbuc”. Primarul
Mircea Romocea a rostit o cuvântare emoþionantã, iar prim-ministrul României, domnul
Victor Ponta, a transmis un mesaj prin prefectul
judeþului, Ioan Þintean. Coroanele ASTREI au
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fost depuse la Monumentul Eroilor ºi la Statuia
lui Ferdinand I Întregitorul (regele a fost Preºedinte de Onoare al Astrei, ca ºi Carol al II-lea).
Au depus o coroanã ºi monarhiºtii bistriþeni.
Manifestãrile s-au încheiat cu agapa primarului,
de la care n-au lipsit produsele calde – sãrmãluþele ºi vinul, oferite din belºug ºi cu multã
cãldurã.

În data de 10 decembrie, Cercul ASTRA
al oraºului Nãsãud, prin preºedinta Floarea Pleº,
a organizat „ªezãtoarea astristã nãsãudeanã”
la Muzeul Grãniceresc. Directorul dr. Lucian
Vaida a vernisat expoziþia „Iuliu Moisil – promotor al artelor plastice”. Prof. Ioan Seni i-a
accentuat ºi apreciat preocupãrile în calitate de
director al Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud
(1933-1947), iar Lucreþia Mititean i-a subliniat
calitãþile de dascãl emerit. Nechita Bumbu ºi-a
prezentat expoziþia proprie de picturã, insistând
asupra particularitãþilor fiecãrui tablou, aºa cum
a procedat ºi la Bistriþa sau Nepos. La fel au
procedat Angela Gãurean ºi Viorica Ghioc, în
prezentarea lucrãrilor de artã proprii. Preºedinta

Floarea Pleº a trecut în revistã acþiunile
astriºtilor nãsãudeni din perioada semestrului II
al anului 2013. ªezãtoarea a continuat cu lansarea numãrului 1 al revistei ASTRA nãsãudeanã,
dupã care Rodica Fercana Moldovan, Valer
Mureºan, Lucreþia Mititean, Daroºi Mircea,
ªtefan Ghioc ºi Floarea Pleº ºi-au prezentat pe
scurt reuºitele literare. S-a anunþat ºi înfiinþarea
la Nãsãud a filialei someºene – a Ligii Scriitorilor Români, avându-l preºedinte pe Ioan
Mititean, iar ca vicepreºedinte pe Ana Berengea
din Ilva-Mare, secretar fiind Mircea Daroºi din
Nepos ºi trezorier Valer Mureºan din Nãsãud.
ªezãtoarea s-a încheiat cu un buchet de colinde,
interpretate de grupul folcloric „Dor Nãsãudean”,
cu Valer Fodorca ºi Leon Scridon, condus de
prof. Ecaterina Raþiu, precum ºi cu cântecele
elevei Ancuþa Morariu din clasa a XII-a de la
Colegiul Naþional „G. Coºbuc” Nãsãud ºi ale
prof. Ana Filip din Salva.
Cu ziua de 18 decembrie se deschidea
stagiunea Concertelor de colinzi în þinutul nãsãudean, mai întâi la Colegiul Naþional „George
Coºbuc”, unde s-au afirmat formaþiile proprii,
pregãtite de prof. Dariu Comes, Liviuþa Istrate ºi
Florin Piersecã, la care s-au adãugat grupul din
Poiana Ilvei (însoþit de instructorii Mãrioara
Buta ºi Alexandru Pop, de pr. Leon Pop, directorul Sandu Ureche ºi primarul Eugen Benþa) ºi
Rebriºoara (instructor Leon Scridon, directori
Ica Ciuta ºi Domnica Cârcu). Concertele au continuat la ªcoala Generalã „Mihai Eminescu”,
Clubul Elevilor, la Primãrie, Muzeul Grãniceresc ºi la bisericile din oraº. Membrii ASTREI
s-au regãsit în toate aceste concerte, fie în calitate de colindãtori, fie de gazde. De Sfântul Crãciun,
corurile „Deisis” ºi „Laudatio” au colindat ºi la
casele preoþilor din oraº, la Spitalul Orãºãnesc
sau la casa primarului. Corul „Laudatio” (dirijor
– diacul Dumitru Buhai) a colindat, alãturi de
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Nechita Bumbu
prezentându-ºi
expoziþia
de picturã.
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La 5 decembrie, Colegiul Naþional „G.
Coºbuc” a gãzduit lansarea cãrþii Leonidas Popp
1831-1908, Adjutant General ºi ªeful Cancelariei Militare a Împãratului Franz Joseph I,
operã de cercetare a autorilor Ilja Skidelsky (Cetãþean de Onoare al Nãsãudului), Peter Steiner
(istoric ºi cercetãtor austriac) ºi Dorel Alexandru
Coc (directorul colegiului). A fost evidenþiat
efortul unei echipe întregi: al autorilor volumului – în cercetare ºi documentare; al Consiliului Local, al Primãriei ºi al Uniunii Comunelor Grãnicereºti, în susþinerea financiarã, al
familiei Viorel ºi Dana Naºcu, în pãstrarea unei
mari pãrþi din documentele volumului (scrisorile
de familie), al familiei Ilja ºi Brigitte Skidelsky ºi
al medicului chirurg nãsãudean Harald Szilagyi,
pentru traducerea textelor. Profesorul Ioan Urs a
prezentat un mulaj din lut, reprezentând bustul
generalului Leonidas Popp, bust cãruia edilii
locali ar trebui sã-i gãseascã un loc potrivit pe
raza oraºului. Astriºtii oraºului apreciazã reuºita
directorului Dorel Coc – vicepreºedinte al Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud, care a început
acþiunea în 2009, printr-un simpozion naþional
ºi a finalizat-o în 2013, prin editarea unei cãrþi
dedicate acestei personalitãþi, figurã unicã în
istoria þinutului nãsãudean, ajunsã la cele mai
înalte demnitãþi pe plan european – ºeful Cancelariei Militare a Curþii de la Viena, în vremea
împãratului Franz Joseph I, model de reuºitã ce
poate fi urmat ºi de alþi tineri nãsãudeni capabili.
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Corala „Andrei Mureºanu” pentru publicul de primarul Mircea Romocea, care i-a impresionat
pe pietonalul Bistriþei.
pe localnici printr-un bogat program muzical,
oportun pentru toate vârstele, printr-un plãcut
În 31 decembrie sute de nãsãudeni au foc de artificii ºi mai ales printr-un mesaj optibeneficiat de Revelionul Primãriei organizat de mist pentru Noul An.
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II. Acþiuni ale ASTREI sau cu ASTRA în judeþ
La 14 ianuarie a avut loc comemorarea
dr. Lazãr Ureche, la care au participat domnul
Al. Pugna, din partea Consiliului Judeþean,
domnul Angelo Manea, din partea Inspectoratului ªcolar Judeþean, domnul Claudiu ªular, de
la Asociaþia Profesorilor de Istorie din România,
filiala Bistriþa-Nãsãud, precum ºi foºti inspectori, foºti olimpici ºi foºti colegi. (Vezi ºi In
memoriam prof. dr. Lazãr Ureche – o forþã a
demnitãþii ºi unitãþii, în „Didactica Nova”, an
XXIII, nr. 1, 23 ianuarie 2013, Bistriþa, p. 2, în
„Rãsunetul”, an XXV, nr. 6224, 23 ianuarie
2013, p. 6).

În data de 15 februarie, la Nepos, prof.
Mircea Daroºi – preºedinte al ASTREI locale ºi
al Secþiunii literare a Despãrþãmântului Nãsãud,
ºi-a lansat cartea Gavril Istrate – decanul filologilor români, Editura Mesagerul, Bistriþa,
2013. Au opinat prof. Ioan Seni, prefaþator, Ioan
ºi Lucreþia Mititean, Leon Catarig, prof.
Mãriuca Pop, directorul ºcolii ºi primarul din
Feldru, Grigore Þiolan ºi, binenþeles, însuºi autorul. Au participat Grigore Sãlvan, prof. Cãlin
Sbârci, director adjunct, Olga Lucuþa – redactor
la Rãsunetul, Nechita Bumbu – pictorul care a
dat explicaþiile dorite admiratorilor expoziþiei
sale. Cartea va fi lansatã ºi la Iaºi, locul unde s-a
stabilit distinsul om de culturã, în cadrul manifestãrilor comune ale ASTREI, universitãþii ieºene ºi Uniunii Scriitorilor. Volumul a mai fost
prezentat la Cluj-Napoca ºi Bistriþa.

diþii”, prin care s-a promovat sãrbãtoarea strãveche româneascã „Dragobetele”. Au fost valorificate dansuri ºi cântece vechi, portul românesc tradiþional. Tinerii au fost animaþi de
miza concursului „Miss ºi Mister Dragobete”,
fiind susþinuþi de prof. Camelia Florian, Iulius
Mãierean ºi Daniela Hlinca. În ianuarie, sub îndrumarea directoarei Raluca Baciu, au depus
flori la bustul lui Eminescu ºi l-au omagiat pe
poet prin cânt ºi poezie, atrãgând un numeros
public local.
În martie astriºtii din Lechinþa au editat
revista PreTexte, o revistã susþinutã de directorul Raluca Baciu ºi de primarul Romeo Florian
ºi bine apreciatã de scriitorii dr. Vasile Filip ºi
Olimpiu Nuºfelean, dupã cum recunoaºte redactorul ei coordonator – Adrian Iliuþã.
Profesorul scriitor astrist Iacob Naroº
(Maieru) câºtigã premiul Societãþii Scriitorilor
Bistriþa-Nãsãud. Astriºtii nãsãudeni Romulus
Berceni, Daroºi Mircea, Leon Catarig ºi Ioan
Seni au fost primiþi în Liga Scriitorilor Români,
iar la finele anului, împreunã cu alþi publiciºti,
au creat filiala nãsãudeanã.
Prof. Romulus Berceni – vicepreºedinte al
ASTREI Nãsãudene a participat la lansarea
cãrþii Istoria furatã. Cronicã româneascã de
istorie veche, autor ing. Cornel Bârsan, în „Studioul” Centrului Cultural Municipal „George
Coºbuc” din Bistriþa – director prof. dr. Dorel
Cosma – cetãþean de onoare al oraºului Nãsãud.

În 4 aprilie astriºtii nãsãudeni Ioan Seni,
Gh. Traian Dascãl ºi Romulus Berceni au participat la întâlnirea de lucru a Societãþii Cultul
Eroilor Bistriþa-Nãsãud, ºedinþã prezidatã de
col. (r.) Vasile Mãgheruºan – preºedinte, col.
Tanco Gheorghe – ºeful logisticii Brigãzii 81
Mecanizatã „General Grigore Bãlan”, col. (r.)
Ioan Cordovan – preºedinte de onoare, care
ºi-au asumat, în mod voluntar, numeroase manifestãri de interes local sau naþional. Printre participanþi: col. (r.) Pop Nicolae, lt. col. Drãgan
Dorel, Raþiu Virgil de la Consiliul Judeþean
Astriºtii din Lechinþa au susþinut în fe- Bistriþa-Nãsãud, lt. col. (r.) Valea Lucian Mihai
bruarie, activitatea educativã „Þine-te de tra- – preºedinte al Asociaþiei Numismaþilor ºi
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Filateliºtilor Militari Bistriþeni, col. (r) Tohati
Alexandru – secretarul Asociaþiei European
Business & Innovation Centre Network, col. (r.)
Gherman Pompei, plut. adj. Vasile Zbânca –
erou în Afganistan, Marius Chiuzan – directorul
ziarului online Bistrita News. S-au anunþat propuneri exemplare, dintre care dezvelirea unui
bust al generalului Grigore Bãlan. Delegaþii
nãsãudeni au oferit volumul recent Asociaþiunea
ASTRA REDIVIVA, editat cu sprijinul Consiliului Judeþean, prin Muzeul Judeþean, ºi revista
Ecologistul.
Printre cei care l-au sãrbãtorit pe Ion Pop
Reteganul (fost secretar I al ASTREI ºi un mare
astrist al þinutului nostru, ale cãrui volume împodobeau bibliotecile ASTREI) în cadrul manifestãrilor organizate de Biblioteca Judeþeanã –
director Ioan Pintea, au fost ºi astriºtii: Liviu
Pãiuº (Rodna), Gavril Moldovan (Bistriþa), Iacob
Naroº ºi Icu Crãciun (Maieru), alãturi de scriitorii Ion Radu Zãgrean, Cornel Cotuþiu, Aurel
Podaru (Beclean) ºi Mircea Mãluþ (Bistriþa).

La 10 mai a avut loc sfinþirea bisericii de
la Mãnãstirea „Izvorul Tãmãduirii” din Salva,
cu participarea unui numeros sobor de episcopi
ºi preoþi, grupaþi în jurul ÎPS Mitropolitul
Andrei Andreicuþ, eveniment la care s-a amintit
de revolta grãnicerilor nãsãudeni, din 10 mai
1763, în urmã cu 250 de ani, prin care martirii
Tãnasã Todoran din Bichigiu, Vasile Oichi din
Telciu, Grigore Man din Zagra ºi Vasile a Popii
din Mocod s-au jertfit pentru dreapta credinþã a
þinutului nãsãudean. Maica stareþã Emanuela, cu
mãicuþele sale, ºi-a binemeritat lauda adusã de
numeroºii oaspeþi ºi de Mitropolitul Andrei. O
monografie bine documentatã a mãnãstirii, scrisã cu mult talent de profesoara Ana Filip ºi
studentul în teologie Marius Iuliu Morariu a fost
dãruitã numeroºilor oaspeþi.

Revista Pretexte, reprezentând mediul
ºcolar-educativ ºi astrist din Lechinþa, îl
surprinde plãcut pe toþi cititorii care au norocul
sã intre în posesia ei. Numerele 1 ºi 2 din Pretexte
îi învaþã pe elevi „sã scrie”, iar profesorii scriu
pentru „a-i învãþa pe alþii” ce, cât ºi cum sã scrie.
Interesant ºi optimist se prezintã ºi interviul cu
managerul ºcolii – prof. Raluca Oana Baciu, un
În 25 aprilie inspectorul ºcolar Angelo profesor modern cu un CV impresionant ºi cu
Manea ºi prof. Claudiu ªular – preºedinte APIR intenþii dintre cele mai benefice pentru ºcoala ºi
Bistriþa-Nãsãud, dr. Dan Aurelia, metodistul comunitatea lechinþeanã prin care îºi îndeamnã
elevii „sã înveþe – singurul mod de a se realiza în
viaþã, sã pãstreze ºi sã ducã mai departe tradiþiile
ºi obiceiurile, care se pierd treptat în ultima
perioadã. De ei depinde dacã viitorul va fi unul
bun sau mai puþin bun. Toate speranþele noastre
sunt în elevii de azi”.

I. Naroº, T. Cãrbune, I. Crãciun –
fondatori ai ASTREI mãierene rediviva

De felicitat sunt ºi fondatorii revistei Pisanii
sângeorzãne, aprilie 2013 – prof. Florin Hodoroga
– membru ASTRA ºi teologul Alexandru
Dãrãban, pentru conþinutul deosebit de bogat în
spiritualitate, istorie ºi tradiþie localã, fãcându-ne bucuria de a-i reîntâlni pe marii condeieri
ai zonei, care ne pun în contact cu mediul etnografic ºi religios al Sângeorzului ºi cu destinele
sale împlinite.
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Astriºti nãsãudeni la sediul societãþii
Cultul Eroilor, Bistriþa-Nãsãud
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Dãnuþ Archiudean, dr. Adrian Onofreiu, prof.
Anca Loredana Zbânca – director al Casei Corpului Didactic Bistriþa-Nãsãud ºi prof. Ioan Seni
– preºedintele ASTREI nãsãudene s-au întâlnit
la Bistriþa în vederea elaborãrii ºi a editãrii unei
Istorii a învãþãmântului în judeþul BistriþaNãsãud, idee iniþiatã de foºtii inspectori generali
Leon Hogiu, Leonida ªtefãnescu, Anton Buta,
Constantin Totir ºi acceptatã de actualul inspector ºcolar general Camelia Tabãrã.
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Astriºtii nãsãudeni din partea superioarã a
Someºului Mare au trãit emoþionante momente
de sãrbãtoare la împlinirea a 280 de ani de învãþãmânt în oraºul Sângeorz-Bãi, prin manifestãrile organizate de ªcoala Generalã „A. P. Alexi”,
în care s-au remarcat familiile de dascãli
Bosancu, Gaveniuc, Szabo, Iliºiu ºi toþi ceilalþi
astriºti sângeorzeni.
Membrii ASTREI din Lechinþa au organizat în data de 14 iunie, în parcul dendrologic
de la Arcalia, o interesantã lansare de carte
(Cornel Cotuþiu, Douãzeci) în care ºi-au prezentat propria revistã (PreTexte), premiatã ulterior la nivel naþional de Casa Corpului Didactic
Vrancea. S-au remarcat prin discuþii elitiste
Cornel Cotuþiu, Mircea Cupºa, Olimpiu ºi Ionela
Nuºfelean, dr. Vasile Filip, Menuþ Maximinian,
Zorin Diaconescu, astriºtii din Maieru ºi Rodna
– Icu Crãciun, Liviu Pãiuº, Iacob Naroºi, Ilie
Hoza, Ioan Neagoº, din partea Consorþiului
„România pentru o Dezvoltare Durabilã”, Ioan
Seni – preºedintele Despãrþãmântului ASTRA
Nãsãud, Adrian Iliuþã – coordonatorul revistei,
Daniela Hlinca – preºedinta ASTREI Lechinþa,
Raluca Baciu – directorul ºcolii, Ciprian
Moldovan. Elevii au prezentat fragmente din
creaþiile proprii.
Membrii ASTREI ilvene ºi numeroºi astriºti nãsãudeni au participat la marea sãrbãtoare
religioasã din Poiana Ilvei – hramul Bisericii ºi
110 ani de la înãlþarea edificiului, manifestare
organizatã de pr. Leon Pop, liderul ASTREI locale. Toþi credincioºii s-au bucurat de cuvintele
pline de învãþãturã ale prof. univ. dr. Alexandru
Morar, ale P.S. Episcopul Vasile Someºanul,
ale Protopopului Ioan Dâmbu – susþinãtorul
ASTREI nãsãudene în ultimii peste 20 de ani.
Cu acest prilej poienarii ilveni ºi primarul
Eugen Benþa au fost vizitaþi de parlamentarii
Stelian Dolha ºi Dorin Dobra, iar pãrintele Leon
Pop – amfitrionul manifestãrilor, s-a bucurat din
plin de prezenþa prietenilor astriºti de pe Valea
Ilvelor, de la Rodna ºi Nãsãud (pr. Emil Dãnilã,
pr. Lupºan Daniel Cristian, familia pr. Mircea
Suciu, pr. Vasile Ciherean, pr. George Ruºti,
pr. Dumitru Tomi, pr. Gh. Ganea, Liviu Pãiuº,
Lucreþia ºi Ioan Mititean, Ioan Seni).
Simpozionul Cultural al Vãii Bârgãului,
ajuns la ediþia a 42-a, a scos în evidenþã ºi de
aceastã datã frumuseþea þinutului Bârgaielor,
promovat de intelectualii bârgãuani ºi evidenþiat
prin opera înaintaºilor, prin faptele lor de viaþã
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ºi culturã. Tematica simpozionului, cãrþile
prezentate ºi mai ales Anuarul bârgãuan sunt
oglinda unei realitãþi culturale, ale cãrei repere
valorice sunt fixate la cote tot mai înalte pe plan
judeþean ºi naþional. Trecând de numãrul 100,
Gazeta de Bârgãu evidenþiazã din plin aceste
repere de viaþã economicã ºi culturalã. Felicitãri
primarilor ºi consilierilor care susþin o astfel de
realitate istoricã! Fericiþi membrii ASTREI implicaþi în eveniment, cât ºi cei ce au avut ºansa
sã fie pãrtaºi la reuºita acestuia! Un motiv în
plus de a-i felicita pe amfitrionii acestui fapt cultural, în special pe distinºii oameni de culturã
ing. Nicolae Vrãsmaº, Adrian Mãnarcã –
membrii ai ASTREI Rediviva contemporane, ca
ºi Mihai Beltag – unul dintre fondatorii ASTREI
Rediviva pe Valea Bârgãului, care a primit din
partea primarului Tudorel Ciotmonda un spaþiu
de 7 camere unde a organizat Muzeul Satului.
Grupul de copii din Strãºeni, Republica
Moldova, constituiþi în Ansamblul „Fir de busuioc”, au fost invitaþi în spectacolul de galã de
la Vatra Dornei din luna iulie, dupã care, conduºi de directorul Claudia Nestor – preºedinta
Despãrþãmântului ASTRA din Strãºeni, au
poposit trei zile în zona Nãsãudului, fiind cazaþi
la Mãnãstirea „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”
de la Rebra-Parva, sub ocrotirea stareþului
Ciril Zegrean. Au fost primiþi, de asemenea, la
Romuli (prof. Gabriela Herþa ºi întreaga ei familie: Andrei ºi Maria – masteranzi, Alex ºi
Georgeana – gimnaziºti) de profesorii Ivan Ioana,
Elisabeta Rus). La Cãminul Cultural au prezentat un spectacol specific basarabean, cu profunde mesaje de unitate frãþeascã româneascã;
au socializat cu copiii din Romuli, au vizitat
ºcoala, baza sportivã, au admirat frumuseþea
satului. Au schimbat suveniruri consistente: revista ºcolii, covoraº cu chipul lui Eminescu etc.
La fel de bine s-au simþit la Mãnãstirea „Izvorul
Tãmãduirii” de la Salva, unde maica stareþã
Emanuela le-a oferit pliante, dulciuri, rãcoritoare. Au rãmas impresionaþi de frumuseþea
complexului mãnãstiresc ºi de cuvântul de învãþãturã pe care l-au ascultat cu toatã atenþia. La
fel de admirat prin solicitudinea lui, a fost ºi
studentul teolog Marius-Iuliu Morariu, membru
al ASTREI, care a oferit grupului cartea sa.
Ansamblul „Fir de busuioc” a socializat la
fel de intens în compania elevilor din comuna
Rebra – director prof. Nicoleta Mureºan, consilier educativ – Liliana Cãlini. Au vizitat
Centrul de Documentare ºi Informare, ºcoala,
primãria, cãminul cultural, toate reabilitate prin

În perioada 6-12 august s-a derulat în
judeþul nostru cea de-a XVII-a ediþie a Taberei
Internaþionale „Acasã la noi”, cu gãzduirea copiilor din Cojuºna – ªcoala de Arte (director –
Tatiana Jereghi) ºi a grupului din Asociaþia Românilor „Lumina” a Cadrelor Didactice din
Transnistria condus de prof. Eleonora Cercavschi
din Grigoriopol – preºedinta Asociaþiei ºi de
prof. Raisa Pãdurean, director adjunct al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol.
Tabãra a fost posibilã prin demersul fãcut de Despãrþãmântul ASTRA Iaºi
(preºedinte prof. Areta Moºu) ºi numai
prin implicarea Consiliului Judeþean
Bistriþa-Nãsãud (preºedinte Emil Radu
Moldovan, vicepreºedinte Alexandru
Pugna, consilier relaþii externe Remus
Lungu), care au ales ca locaþie pentru
cele 7 zile Complexul ortodox „Sfântul
Pahomie” de la Gledin, bine gospodãrit
de pr. Ioan Titieni. Programul educativ
al taberei a fost întocmit de conducerea
ASTREI nãsãudene (preºedinte prof.
Ioan Seni) ºi s-a bazat pe relaþiile de
încredere ale colaboratorilor sãi: Centrul Judeþean de Culturã care le-a oferit masa
(director adjunct Gavril Þãrmure ºi Emilia
Bumb), Muzeul Judeþean (director Alexandru
Gavrilaº, director adjunct dr. Corneliu Gaiu),
Centrul Militar Bistriþa (director Marcel Avram,
col. (r.) Florin Archiudean ºi Cornelia Ardelean),
Protopopiatul Bistriþa (pr. Nicolae Feier ºi prot.
Alexandru Vidican), comuna Rebriºoara (primar Viorel Clapãu, director Rodovica Ciuta, director adjunct Cârcu Domnica, instructor Doruþ
Podobea, custode Leon Catarig), Muzeul Grãniceresc Nãsãud (director dr. Lucian Vaida, ghid
Dan Prahase), Colegiul Naþional „G. Coºbuc”
(director Al. Dorel Coc), Primãria Nãsãud (primar prof. Mircea Romocea, viceprimar Nicolae

Gãitan), Primãria Runcul Salvei (primar
Anchidim Pavelea), Primãria Beclean (primar
ing. Nicolae Moldovan), Colegiul Naþional „Petru
Rareº” (director Cristian Nicula, scriitor C.
Cotuþiu – 3 episoade; prof. Nelia Nicula), Societatea „România pentru o Dezvoltare Durabilã” (prof. Ioan Neagoº, Luiza Iliescu). Prin
grija preotului Ioan Titieni, s-au mai implicat în
programul taberei, ing. Radu Budãcan (ªieu),
Primãria Reghin (primar ec. Maria Precup) ºi
Fabrica de Viori Reghin (director Nicolae
Bâzgan), care au fãcut copiilor oaspeþi prin Clubul Rotary (director Peter Schuller), o donaþie
consistentã de instrumente muzicale. La plecare, elevii ºi profesorii oaspeþi, au adus, cu
lacrimi în ochi, sincere mulþumiri tuturor celor
care i-au primit ºi i-au îmbrãþiºat cu atâta cãldurã în aceste zile. Vicepreºedintele Alexandru
Pugna ºi profesorul Ioan Seni (Despãrþãmântul
ASTRA Nãsãud) i-au asigurat de toatã sinceritatea ºi preþuirea conjudeþenilor lor.
Copiii din Chiºinãu, de la Liceul „Principesa Natalia Dadiani”, care anul trecut au fost

La Rebriºoara

prezenþi în Tabãra Acasã la noi, fiind gãzduiþi la
ªcoala „Sfânta Maria” Bistriþa, s-au reîntors în
acest an în judeþul nostru, ca oaspeþi ºi parteneri
ai Liceului de Artã „Corneliu Baba” din Bistriþa,
în proiectul „Monumentele bistriþene sub semnul
culorilor primare”. Admirând mãiestria artiºtilor
plastici Mircea Mocanu ºi Macedon Retegan,
copiii oaspeþi s-au implicat în acþiuni practice de
modelaj, ale cãror produse au fost expuse la
„Zilele Bistriþei”, în turnul Bisericii Evanghelice,
demonstrând cã parteneriatul, pentru care a militat cu consecvenþã directorul adjunct Vasile
Duda, funcþioneazã, ºi, în baza lui, copiii celor
douã ºcoli vor face schimburi de experienþã utile
ºi eficiente, atât la Bistriþa, cât ºi la Chiºinãu. De
altfel, directorul adjunct Vasile Gâltan de la
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hãrnicia primarului ªtefan Danci, care le-a oferit la plecare ºi motorina de drum, iar pãrintele
stareþ, hrana rece pentru a ajunge cu bine acasã.
A treia zi, la Nãsãud, au vizitat Muzeul Grãniceresc, fiecare copil primind cãrþi ºi alte suveniruri, printre care volumul Fraþilor de peste
Prut ºi revista Ecologistul – autor profesorul
Romulus Berceni, precum ºi volumul ASTRA
Rediviva – coordonator prof. Ioan Seni. Din
anturajul acþiunii au fãcut parte ºi familia Ioan ºi
Lucreþia Mititean, familia Valeria ºi Romulus
Berceni, dr. Gh. Traian Dascãl, Olga Lucuþa,
Gabriela Herþa (Romuli), Nicoleta Mureºan
(Rebra), Ioan Seni.
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Chiºinãu, însoþit de colegul sãu – prof. Valeriu
Cricovan, a avut o întâlnire la Nãsãud, în data
de 28 august, cu conducerea ASTREI – prof.
Ioan Seni, Floarea Pleº ºi Olga Lucuþa, dorind o
extindere a parteneriatelor liceului sãu cu ºcoli
din Nãsãud. De Zilele Liceului „Principesa
Natalia Dadiani” din Chiºinãu, care urmeazã a
se sãrbãtori începând cu 20 octombrie, directorul adjunct Vasile Gâltan, împreunã cu întregul grup de profesori ºi elevi, este pregãtit
pentru a primi oaspeþi nãsãudeni ºi bistriþeni,
aºteptaþi de mai mulþi ani la Chiºinãu.
În locaþia meseriaºului Vasile Burnari din
Telciºor, la început de septembrie, a avut loc
lansarea cãrþii Meseriaºi ºi talente nãsãudene –
autori Ioan si Lucreþia Mititean ºi Floarea Pleº –
în prezenþa meseriaºilor din Telciu sau Telciºor
cuprinºi în paginile acestui volum. Au participat
pr. Dãnuþ Pãrãscan, preºedintele ASTREI Dej –
ec. dr. Radu Gavrilã, preºedintele ASTREI nãsãudene – prof. Ioan Seni, familia Câmpean
Oniþa ºi Vasile, precum ºiViorel Ilieº. Despre
carte au vorbit autorii, Ioan Seni, dr. Radu Gavrilã
ºi preotul Dãnuþ Pãrãscan, care a prezentat ºi
portretul diacului Toader Miron, slujitor al cântului bisericesc mai mult de 40 de ani.
În 20 septembrie în Biblioteca Grupului
ªcolar Telciu (director Vasile Puica, director
adjunct Mihaela Vlaºin), doi dintre fiii satului –
Rodica Moldovan (Bistriþa) ºi Viorel Mureºan
(Nãsãud) ºi-au lansat ultimele volume editate
(Brazda de cuvinte, Flori de lut, Flori de apã).
Ambii autori au fost prezentaþi de prefaþatorul
volumelor amintite – Ioan Mititean – membru al
Ligii Scriitorilor din România, de Ioan Seni,
Lucreþia Mititean, Floarea Pleº, Vasile Nicoarã,
Victoria Fãtu-Nalaþiu, de primarul Sever Mureºan
ºi de directorul adjunct Mihaela Vlaºin. Elevii
ºcolii au recitat mai multe poezii ale autorilor.
Sfinþirea bisericii din Telciu a adunat mii
de credincioºi la festivitãþile acestui eveniment
(gazde ºi oaspeþi), ocazie cu care cuvintele de
învãþãturã ale ÎPS Mitropolitul Andrei ºi ale
Preasfinþitului Petroniu au mângâiat sufletele
credincioºilor din Telciu. Au fost oferite diplome ºi distincþii de înaltã cinstire celor doi preoþi,
Dãnuþ Pãrãscan ºi Toader Sãrmaº, primarului
Sever Mureºan ºi multor vrednici susþinãtori ai
bisericii din comunã.
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Olga Lucuþa, Livia Gavrilaº ºi Grigore Lungu
au participat la lansarea cãrþii Spin a Nadiei
Urian, secretar al Cercului ASTRA Cristeºtii
Ciceului. Ambianþa evenimentului a fost deosebitã, fiind prezenþi toþi colegii de la ªcoala
Generalã – director adjunct Cornel Urian, precum ºi primarul, ing. Petru ªerban, viceprimarul
Gh. Oprea, prof. Ana Tãtar – preºedinta
ASTREI locale, preoþii Nicolae Feier (Bistriþa),
pr. Marius Cârcu (Hãºmaº), pr. Cristian Pomohaci
(Moºuni, judeþul Mureº), Virginia Linul (Salva),
Ioana Linul (mama autoarei), prof. Leon Muti,
Vasile ºi Maria Rus din Rebriºoara, editorul
Voichiþa Vereº (Napoca Nova), prefaþatorul
Sorin Gârjan (Uniunea Scriitorilor), Florin
Sãsãrman (Bistriþa) ºi foarte mulþi alþi cunoscuþi
din localitate ºi din judeþ. Invitaþii au admirat
ºcoala din localitate, dotarea ei ºi, bineînþeles,
elevii acesteia, vizionând totodatã ºi Muzeul
etnografic organizat în ºcoalã din iniþiativa aceleiaºi profesoare – Nadia Urian.
Astriºtii nãsãudeni Ioan Seni, Romulus
Berceni, Ioan ºi Lucreþia Mititean au rãspuns
invitaþiei Bibliotecii Judeþene – director Ioan
Pintea, pentru a participa la întâlnirea cu academicianul Basarab Nicolescu – fizician ºi filosof franco-român, profesor universitar la Paris
ºi Cluj-Napoca ºi cu pr. prof. univ. dr. Ioan
Chirilã. Au fost atenþi la viziunea lor filozoficã
asupra lumii, la relaþia dintre ºtiinþã ºi religie, la
realitatea Terþului Ascuns. În final, în catedrala
bistriþeanã – locaþia în care s-a derulat superba
întâlnire, s-a cântat „Cu noi este Dumnezeu”.

Centenarul Emil Boºca-Mãlin, susþinut
de Consiliul Local Maieru ºi edilii Vasile
Dumitru – primar ºi Vasile Borº – viceprimar, a
scos în evidenþã rolul astriºtilor mãiereni, uniþi
în jurul ilustrului intelectual Sever Ursa – liderul
ASTREI locale. A fost acordat titlul de Cetãþean
de Onoare postmortem istoricului dr. Lazãr Ureche
– fiu al satului. Simpozionul, moderat de scriitorul Icu Crãciun, a oferit mãierenilor prilejul sã
abordeze viaþa ºi opera lui Emil Boºca-Mãlin
din cele mai diverse unghiuri: Viluþ Cãrbune l-a
scos din documente inedite, Titus Cãrbune ºi
Ana Maria Ureche l-au descoperit în redacþia
Plaiurilor nãsãudene, seria I (1940-1943), Icu
Crãciun l-a descifrat, analizându-i jurnalul, Ilie
Hoza i-a subliniat vocaþia de monografist,
Macavei Al. Macavei a insistat pe calitatea sa de
În data de 30 septembrie astriºtii nãsã- justiþiar, Iacob Naroº i-a surprins prietenia cu
udeni Ioan Seni, Floarea Pleº, Gh. Tr. Dascãl, Emil Rebreanu, Liviu Pãiuº l-a prezentat ca
Ioan ºi Lucreþia Mititean, Romulus Berceni, folclorist, Sandu Al. Raþiu i-a gãsit afinitãþi în

La Maieru, cu ocazia
dezvelirii bustului lui
Emil Boºca-Mãlin.

rica, ASTRA localã, fãcând ceea ce trebuie fãcut
într-o comunitate care-ºi respectã valorile.
Mircea Daroºi ºi familia Ioan ºi Lucreþia
Mititean au reprezentat ASTRA nãsãudeanã la
manifestãrile educative de la Josenii Bârgãului,
ediþia a VIII-a, unde ºi-au prezentat ultimele
cãrþi editate ºi revista ASTRA Nãsãudeanã, nr. 1
(27), pe 2013, susþinutã de Biblioteca Judeþeanã
– director Ioan Pintea.
Spre lauda lor, astriºtii mãiereni din redacþia revistei Cuibul visurilor au primit legitimaþiile de jurnaliºti ºi de membri ai Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti Bistriþa – director Emil
Dreptate.
ASTRA nãsãudeanã susþine parteneriatele cu alte ONG-uri similare, cu instituþiile ºcolare sau personalitãþile care se implicã benevol
în acþiuni educative de voluntariat cultural. Este
ºi cazul de faþã, în care Colegiul Naþional „G.
Coºbuc”, prin profesoarele Floare Vaida ºi
Bogdana Filimon, Colegiul Economic, prin profesorii Alis Seni, Ecaterina Raþiu ºi Horaþiu
Pãlãgeº, Casa Corpului Didactic, prin profesorul
Archiudean Dãnuþ, s-au implicat în acþiuni substanþiale alãturi de ASTRA nãsãudeanã.

Astriºtii nãsãudeni Ioan Seni, Romulus
Berceni ºi familia Ioan ºi Lucreþia Mititean au
rãspuns cu solicitudine invitaþiei Bibliotecii Judeþene Bistriþa-Nãsãud – director Ioan Pintea, la
manifestãrile educative dedicate poetului
Andrei Mureºanu, poetul Imnului Naþional, de
la a cãrui moarte s-au împlinit 150 de ani, poet
care s-a sfârºit dupã doi ani de la crearea Asociaþiunii ASTRA (1861) ºi a cãrui operã a fost
o prefaþã semnatã de universitarul Mihaela Ursa premiatã de Asociaþiunea ASTRA.
ºi o postfaþã de scriitorul Icu Crãciun, editat prin
grija Consiliului Local ºi a Primãriei Maieru.
La Colocviile „George Coºbuc”, ediþia a
Volumul se constituie într-un elogiu binemeritat XXIX-a, organizate de Biblioteca Judeþeanã –
adus ilustrului cãrturar Sever Ursa – argintul viu director Ioan Pintea, au fost invitaþi ºi astriºtii
al întregii miºcãri intelectuale ºi spirituale din nãsãudeni Ioan Seni, Romulus Berceni, Ioan ºi
satul Maieru din ultimii peste cincizeci de ani. Lucreþia Mititean, Icu Crãciun, Iacob Naroº,
Sfinþirea troiþei închinate eroilor locali – Macavei Al Macavei, Nicu Vrãjmaº, Menuþ
operã a medicului dr. Login Berende, dezvelirea Maximinian, Gavril Moldovan. De mare efect a
fost întâlnirea cu scriitorii Irina Petraº, Gh. Chivu,
ºi sfinþirea bustului Emil Boºca-Mãlin, realizat
Vasile Igna, Ioan Moldovan, Ion Mureºan, Ovidiu
de sculptorul Maxim Dumitraº, vizitarea Mu- Pecican, Gelu Dorian, Luigi Bambulea, Teodor
zeului „Cuibul visurilor”, avându-l ca ghid pe Tihan, Vasile G. Dâncu, la care au fost prezenþi
custodele acestuia – Sever Ursa ºi spectacolul ºi scriitori din judeþul nostru: Cornel Cotuþiu,
artistic prezentat de Ansamblul „Cununa Maie- Olimpiu Nuºfelean, Virgil Raþiu, Victor ªtir,
rului” au încheiat apoteotic frumuseþea unor ma- Victoria Fãtu-Nalaþiu. Moderatorii evenimennifestãri educative, la care ºi-au dat fericit mâna, tului au fost Ioan Pintea ºi Irina Petraº. Prodeopotrivã administraþia comunei, ºcoala, bise- gramul s-a deschis cu alocuþiunea preºedintelui
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relaþiile cu memorandistul Gherasim Domide,
universitarul Scridonesi Valer-Cãlin l-a fixat
pentru eternitate în conºtiinþa mãierenilor, Sever
Ursa i-a analizat cu discreþie corespondenþa, iar
Vasile G. Dâncu – directorul editurii Eikon, a
prezentat cãrþile ieºite proaspãt de sub tipar: In
Memoriam. Emil Boºca-Mãlin (1913-2013).
Comunicãri; Emil Boºca-Mãlin Restituiri;
Plânge Ardealul, de Emil Boºca-Mãlin, Corneliu
Coposu, Constantin Hagea, Victor Papilian,
volume care au completat fericit cele susþinute
în simpozion. Au rostit cuvinte pline de respect
inspectorul ºcolar general Camelia Tabãrã, directorul Consiliului Judeþean – Gavril Þãrmure,
deputatul Ioan Oltean, preºedintele Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud – Ioan Seni, scriitorul
Cornel Cotuþiu. S-au bucurat de frumuseþea evenimentului ºi astriºtii Floarea Pleº, Olga Lucuþa,
Ioan ºi Lucreþia Mititean, Grigore Marþian,
Romulus ºi Valeria Berceni, Leon Catarig,
Mircea Daroºi, Grigore Lungu din Nãsãud. Surpriza Editurii Eikon a fost volumul Sever Ursa –
un ziditor, îngrijit de scriitorul Aurel Podaru, cu
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Consiliului Judeþean Bistriþa-Nãsãud, domnul
Emil Radu Moldovan. S-au oferit consistente
premii: criticului literar Mircea Martin, istoricului literar Gh. Chivu, criticului literar Luigi
Bambulea, poetului Gellu Dorian. Alte premii
s-au oferit, la Muzeul Memorial din Coºbuc,
creatorilor de poezie ºi prozã literarã. Minunat a
fost recitalul poeþilor Gellu Dorian, Vasile Igna,
Ioan Moldovan ºi Ion Mureºan, ºi încântãtor
concertul Tarafului din Sângeorz-Bãi cu Ionicã
Moldovan ºi ortacii lui.
În 27 noiembrie, Colocviile Rebreanu
s-au desfãºurat în sala festivã a Prefecturii
Bistriþa, cu acelaºi moderator – pr. Ioan Pintea,
cu aceiaºi interlocutori, dar ºi cu invitaþi noi –
Mihai Zamfir, Mihaela Ursa, Constantintin
Cubleºan. În ambele zile, vicepreºedintele Consiliului Judeþean, domnul Alexandru Pugna, a
subliniat eforturile pe care le face Consiliul Judeþean pentru susþinerea ºi buna reuºitã a acestor
manifestãri. Atât la Nãsãud, cât ºi la Bistriþa,
localnicii au onorat cu sãli arhipline, intenþiile
organizatorilor – consiliile locale, Biblioteca Judeþeanã, Consiliul Judeþean Bistriþa-Nãsãud,
dornici ca asemenea acþiuni sã reuºeascã ºi sã fie
în beneficiul cetãþenilor interesaþi de actul cultural. De la Nãsãud au participat Ioan Seni ºi familia Ioan ºi Lucreþia Mititean.
La 8 decembrie, la Runcul Salvei, primarul Anchidim Pavelea a organizat lansarea
monografiei satului, având titlul Fabricat în
Runcu Salvei, volum de peste 880 de pagini, în
care problemele cadrului natural-geografic, istoric, economic, cultural-spiritual, cele referitoare la ºcoalã, bisericã, la graiul local, la folclorul, literatura ºi personalitãþile Runcului au

La Runcul Salvei în 8 decembrie 2013

fost abordate de înalte personalitãþi ale genului,
precum Vasile Lechinþan, Adrian Onofreiu ºi
Mircea Prahase. Lucrarea beneficiazã de o consistentã prefaþã a academicianului Ioan Aurel
Pop, rectorul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca ºi a apãrut la Editura Eikon, al
cãrei director, Vasile G. Dâncu, a fost moderatorul manifestãrilor de la Runc ºi în miezul cãrora autoritãþile judeþene au marcat ºi înfiinþarea
Bibliotecii Comunale, prin implicarea preºedintelui Emil R. Moldovan, a directorului Ioan
Pintea, ºi a dr. Teodor Ardelean (director al
Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare),
unul dintre principalii donatori pentru Biblioteca din Runc. Au fost invitaþi ºi astriºtii nãsãudeni – Ioan Seni, Lucreþia ºi Ioan Mititean –
admiratori ai bravului ºi merituosului primar din
Runc.
La 27 decembrie, la Poiana Ilvei s-a desfãºurat ediþia a XVIII-a a Festivalului de Colinde, Obiceiuri de Iarnã ºi Port Popular Ilvean,
la care au participat formaþii de colindãtori,
irozi, belciugari ºi cãpriþe (turci) din toate cele
ºase localitãþi ilvene. Gazdele – primar Eugen
Benþa, director Sandu Ureche, pr. Leon Pop, s-au
bucurat de oaspeþi deosebiþi: senatorul Dorin
Dobra, Alexandru Pugna, vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean, inspectorul ºcolar general
adjunct Mihai Mureºan, referentul Ioan
Simionca, artiºtii Cornelia Ardelean ºi Ionuþ
Bledea (din Maramureº), Leonida ªtefãnescu –
fost inspector ºcolar general, fondatorul festivalului ºi prof. univ. dr. ing. Barbu Bãlan, un
vrednic ºi darnic fiu al satului, care i-a înveselit
pe ilveni cu fragmente din creaþia sa. Asociaþiunea ASTRA (ca Moºul din poveste: „Niciodatã n-a lipsit”) a fost ºi de data aceasta bine
reprezentatã prin: preºedintele – Ioan Seni, doi
vicepreºedinþi – Ioan Mititean ºi Al. Dorel Coc –
directorul Colegiului Naþional „George Coºbuc”,
preºedintele ASTREI din oraºul Nãsãud –
Floarea Pleº, preºedintele Secþiunii literare ASTRA
– Mircea Daroºi, vicepreºedintele ASTREI din
oraºul Nãsãud – Lucreþia Mititean. Au fost prezenþi ºi liderii ASTREI din fiecare localitate
ilveanã: Ionel Balea (Lunca), Pavel Berengea
(Ilva Mare), Daniela ªuºcã (Mãgura), Nicolae
Lupºan (Leºu), Ilie ºi Reghina Mare (Ilva
Micã), pr. Leon Pop, Sandu Ureche, Mãrioara
Buta, Alexandru Pop (Poiana Ilvei). ASTRA a
oferit peste 50 de diplome de merit, printre premiaþi numãrându-se cei ºase primari: Flaviu
Lupºan, Alexandru Anca, Valer Avram, Eugen
Benþa, Aurel Horea ºi Ioan Pop, directorii de
ºcoli: Ionel Balea, ªtefan Sas, Daniela ªuºcã,
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fiecãrei biblioteci comunale. Doi dintre cãrturarii Poienii – Anchidim Guzu ºi Grigore Guzu
– au oferit publicului neîncãpãtor în sala nouã a
Cãminului Cultural, variante proprii de Pluguºor, moralizatoare la adresa viciilor contemporane sau cu conþinut patriotic. Douã posturi: Radio For You ºi FM Nãsãud au transmis întregul
program, iar cunoscutul Marian Gruºtor a delectat publicul ilvean cu prezentãrile sale de
bun-gust. Ediþia a XIX-a va fi gãzduitã de
Mãgura Ilvei, anunþ public fãcut de directorul
ºcolii – prof. Daniela ªuºcã.

III. Acþiuni astriste în afara judeþului
În 18 ianuarie, Floarea Pleº, Ioan Seni,
Lucreþia ºi Ioan Mititean, Leon Catarig reprezentând ASTRA Rebriºoara, au participat la jubileul ASTREI din municipiul Dej, prilej optim
de a populariza ultimele cãrþi editate de publiciºtii nãsãudeni.
La 24 martie, astriºtii nãsãudeni Ioan
Seni, Ioan Mititean, Rodica ºi Mircea Daroºi au
participat la Iaºi, la Adunarea anualã a Despãrþãmântului „Mihail Kogãlniceanu” – preºedinte doamna prof. Areta Moºu ºi vicepreºedinte al Asociaþiunii. Adunarea a reflectat
bogata activitate astristã a Iaºiului. Aici au audiat pe prof. univ. dr. Ion Agrigoroaie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu expunerea: „95 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România”. A fost apoi lansat volumul Românii
din afara graniþelor þãrii, îngrijit de Iulian Pruteanu-Isãcescu, cu o prefaþã semnatã de acad.
Alexandru Zub, scos la Editura Junimea, cu
sprijinul Consiliului Judeþean Iaºi. Lucrarea redã drama românilor din estul þãrii. Au fost lansate, de asemenea, Revista românã, an XIX, nr.

1(71), martie 2013 – revistã de istorie, literaturã
ºi opinie – susþinutã de Consiliul Judeþean,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Academia Românã – filiala Iaºi, parohia ortodoxã
Valea Lupului ºi Colegiul Medicilor din Iaºi,
precum ºi almanahul istorico-cultural în limba
românã pentru cititorii din sudul Basarabiei –
Sud-Vest – o altã oglindã a realitãþii româneºti
de la rãsãritul Europei. Nãsãudenii, au prezentat
pe rând: Ioan Seni – volumul Asociaþiunea
ASTRA Rediviva, Editura ASTRA Sibiu, 2012,
648 p.; Ioan Mititean – De peste ocean, Editura
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012, ºi un volum
dedicat solistei de muzicã popularã Maricica
Mihoianu; Mircea Daroºi, Gavril Istrate – decanul filologilor români, Editura „Mesagerul”
Bistriþa, 2013, o carte despre care vorbeau cu respect profesorii universitari din Iaºi, cu elogii,
atât pentru autor, cât ºi pentru eroul cãrþii.
Preºedinta Areta Moºu a fost susþinutã de
profesorii Dumitru Bunea, Elena Buruianã, Lica
ªelaru, Vica Þuþurman, Liviu Papuc – redactor-ºef Revista românã, Magdalena Mãnuþã,
Radu Stratulat, Mihai Zaiþ, dr. Valentin
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de Iarnã ºi Port Popular Ilvean
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Alexandru Ureche, Octavean Prangate,
Dorel Raus. Au fost acordate diplome tuturor formaþiilor artistice, grupurilor de
colindãtori ºi soliºtilor, dar mai ales
instructorilor Lidia Someºan, Mihaela
Todicã ºi Marius Gãinã (Lunca), Pavel
Berengea ºi Mihaela Todicã (Ilva Mare),
Lucreþia Ruºti ºi Maria Chindriº
(Mãgura), Ioana Dragotã, Ana Ureche,
Mãrioara Buta ºi Alexandru Pop
(Poiana), Reghina Andronesi ºi Chitu
Sevastiþa (Ilva Micã), Mãrioara Pop,
Mãriuca Avram ºi Radu Todica (Leºu).
Diplomã de merit a primit ºi delegaþia din
Budacul de Sus (grupul de colindãtori ºi
instructorii Elena Rus ºi Viorica Bãlan), invitaþi
ai poienarilor. Cei mai mici colindãtori, câte doi
din fiecare grup au primit dulciuri de la biserica
din Poiana, prin preotul Leon Pop, iar primarul
Eugen Benþa ºi Consiliul Local Poiana au oferit
fiecãrui colindãtor câte un cadou de Crãciun, inclusiv o masã caldã, înainte de a se retrage spre
casã. De altfel, oficialii gazdelor au oferit trofeul simbolic al celei de a XVIII-a ediþii, fiecãrei
localitãþi ilvene, semn al prezenþei ºi respectului
reciproc dintre ele. Volumul ASTRA Rediviva a
fost oferit de preºedintele Ioan Seni,
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Lupa Capitolina din Gherla. Astriºti din Cluj,
Nãsãud ºi Dej în jurul donatorului
dr. Gh. Traian Dascãl.

Talpalaru, prof, dr. Doru Scãrlãtescu, studentul
Cristian Ghenghea, pr. Urserescu Cãtãlin, binecunoscuþi ºi astriºtilor nãsãudeni.
În data de 25 martie, la Gherla a avut loc
dezvelirea Lupei Capitolina, monument donat
de medicul Gh. Tr. Dascãl – vicepreºedinte al
ASTREI Nãsãudene, membru în Comitetul
Central al Asociaþiunii. A fost însoþit de astriºtii
Ioan Seni, Floarea Pleº, Vica Istrate, Ioan ºi
Lucreþia Mititean, Aurel Podaru (Beclean),
Marius ºi Carmen Câþcãuan (Cristeºtii Ciceului)
ªtefan Mihuþ, Radu Gavrilã, Viorel Lãcãtuº
(Dej), prof. univ. dr. ing. Barbu Bãlan, prof.
univ. dr. Alexandru Raþiu, prof. Ioan Puiu
Popescu, col. (r.) Vilhelm ªaºalovici, medicul
primar Viorel Pãltineanu din Cluj-Napoca. Primarul Marius Sabo, preºedintele Consiliului Judeþean Cluj, Horia Uiorean, directorul Muzeului
de Istorie din Gherla – Mihai Meºter ºi însuºi
medicul astrist Gh. Traian Dascãl au evidenþiat
în alocuþiunile dumnealor importanþa ºi simbolul Lupei Capitolina în lume, în Europa ºi mai
ales în România, cu precãdere în Transilvania, ºi
iatã, ºi în municipiul Gherla. Periodicul Fãclia
de Cluj remarca într-un amplu articol, semnat de
profesorul universitar Ioan Popescu, bogata activitate a medicului Gh. Traian Dascãl – vicepreºedinte al ASTREI nãsãudene, activitate de
slujire a culturii române, prin donaþiile sale de
monumente, ultimul fiind Lupa Capitolina din
municipiul Gherla, aflându-se în pregãtiri avansate dezvelirea monumentelor donate de distinsul medic la Sighetul Marmaþiei, ªomcuta
Mare ºi Vatra Dornei.

În 12-13 aprilie, delegaþii Despãrþãmântului nãsãudean al ASTREI Ioan Seni, Vica
Istrate – preºedinte Comisia Centralã de Cenzori, Ana Filip (Salva), Gabriela Herþa (Romuli)
ºi Iacob Guºã (Rodna) au participat la ºedinþa
conducerii centrale a Asociaþiunii, la Sibiu. Au
fost aprobate documentele anului 2012 ºi acþiunile de interes naþional pe anul 2013. Rezoluþia
adoptatã a vizat protejarea tineretului la nivel
naþional prin revizuirea programelor ºi manualelor de istorie ºi de limba românã din toate
ºcolile ºi universitãþile din þarã, respectarea adevãrului istoric, ferindu-l de trunchieri ºi mãsluiri, respectarea legilor ºi protejarea populaþiei în
faþa unei corupþii nemaiîntâlnit de agresive; protejarea resurselor ºi a patrimoniului moºtenit.
Au fost lansate numeroase cãrþi, printre care ºi
volumul Asociaþiunea ASTRA Rediviva, volum
ce se referã la realitatea astristã nãsãudeanã ºi
împlinirile ei din ultimii ani. Toate despãrþãmintele din þarã ºi de peste graniþã au primit
acest volum. Locul de desfãºurare a evenimentului a fost Muzeul Asociaþiunii ASTRA. Asociaþiunea ASTRA rãmâne credincioasã idealurilor sale de afirmare a identitãþii naþionale, în
strânsã relaþie cu procesul de integrare în concertul popoarelor europene, având grijã, ca în
cadrul globalizãrii, sã-ºi pãstreze specificul ei
naþional.
În perioada 26-28 aprilie 2013, studentul
astrist Marius Iuliu Morariu din Salva a participat la cea de-a ºasea ediþie a Simpozionului
Internaþional ,,Zilele Cercetãrii ªtiinþifice
Studenþeºti din Universitatea ,,Constantin
Brâncuºi” Târgu-Jiu, unde a susþinut referatul
intitulat ,,Activitatea pastoral-misionarã ºi cateheticã a lui Grigore Pletosu la Gimnaziul Grãniceresc Nãsãudean, în perioada 1880-1900”.
Au participat 148 de tineri, studenþi, masteranzi
ºi doctoranzi, ai facultãþilor de profil din þarã ºi
din Republica Moldova. Lucrarea sa a plãcut,
atât participanþilor, cât ºi juriului, care i-a acordat premiul întâi, la Secþiunea Relaþii Internaþionale, Studii Europene ºi Istorie. Felicitãri! Cercetarea astristã nãsãudeanã este pe mâini bune,
iar Grigore Pletosu rãmâne unul dintre marii
astriºti ai Nãsãudului.
În zilele de 27-28 aprilie, la Oradea s-a
organizat a II-a ediþie a manifestãrilor „Flori
de mai nãsãudene pe plaiuri orãdene”, la care
au participat mai mulþi astriºti nãsãudeni: familia Ioan ºi Lucreþia Mititean, Floarea Pleº, familia Romulus ºi Valeria Berceni, Ioan Seni,
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Leon Catarig, Moldovan Rodica (Bistriþa). Manifestarea, organizatã de familia Doina ºi Ioan
Aciu (ea din Salva, el bihorean), i-a întrunit pe
numeroºi conjudeþeni de-ai noºtri, stabiliþi definitiv în Oradea sau în judeþul Bihor, cu delegaþii
Astrei nãsãudene. „Povestea” fiecãrui nãsãudean devenit bihorean a înviorat întreaga atmosferã. La îndemnul preºedintei Floarea Pleº,
s-a creat o filialã ASTRA ºi la Oradea, lider
fiind ales Gelu Filip (originar din Salva), având
exemple de astriºti în familia sa: prof. Ana Filip
(mama) – preºedinta ASTREI Salva ºi Romana
Fetti (sora) – preºedinta ASTREI în Liceul
Sportiv Bistriþa. ªi-au prezentat cãrþile: Elena
Ciuruº, Trecând prin poarta veºniciei, Ioan
Mititean, De peste ocean ºi Cântecul mi-e tare
drag, urmând apoi Ioan Seni cu Asociaþiunea
ASTRA Rediviva, Romulus Berceni, Fraþilor de
peste Prut, revista Ecologistul ºi O familie sub
trei terori; Ioana Precup, Dansul înserãrii;
Rodica Moldovan, Poem nãsãudean 1863-2013,
dedicat jubileului de 150 de ani al Colegiului
Naþional „George Coºbuc”; Daniel ªtefãnuþiu
(Salva) – cãrþile lui Titus L. Roºu: Însemnãri ºi
inscripþii bihorene – douã volume ºi Mãnãstirea
de maici din Voivozi – Bihor º.a. Aºa am cunoscut familiile Fetinca ºi Salvan din Mititei,

Felicitãri meritã editorii Ironim Marþian,
Vasile Tutula ºi Dinu Ureche care au editat nr.
14 ºi 15 ale almanahului cultural-ºtiinþific
Virtus Romana Rediviva. din Cluj-Napoca. în
care întâlnim, atât autori, cât ºi subiecte legate
de þinutul nãsãudean. La fel, prof. univ. dr. ing.
Barbu Bãlan, pentru cele 4 numere ale revistei
Pro Memoria 1940-1945, pe care o deþin mulþi
astriºti nãsãudeni, inclusiv Biblioteca ASTREI.
La întâlnirea Ligii Scriitorilor din
Cluj-Napoca (27 iunie), au fost prezenþi ºi delegaþii ASTREI Nãsãudene – Mircea Daroºi,
Lucreþia ºi Ioan Mititean, Romulus Berceni ºi
Ioan Seni, care au prezentat cele mai recente

Maialul clujenilor – 12 mai 2013
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Astriºti nãsãudeni la Oradea,
27-28 aprilie 2013.

Ziua de 12 mai a însemnat un moment de
bucurie pentru nãsãudenii ºi bistriþenii stabiliþi
la Cluj care, începând din 1975, se întâlnesc
anual, în cadrul societãþii culturale „Virtus
Romana Rediviva”, la sãrbãtoarea Maialului,
obicei bine statornicit în þinutul nãsãudean, dar
sãrbãtorit ºi-n Clujul lui Avram Iancu sau al
memorandiºtilor. „Clujenii” din judeþul nostru
ºi-au etalat volumele editate în ultimul an, fiind
ovaþionaþi îndelung: Teodor Tanco, Valeri
Toderici, Barbu Bãlan, Vasile Tutula ºi prof.
univ. dr. Ironim Marþian, care a anunþat finalizarea volumului II al Monografiei Nãsãudului.
S-au evidenþiat ºi astriºtii nãsãudeni prin volumele editate în ultimii ani: Romulus Berceni cu
volumele Fraþilor de peste Prut ºi O familie sub
trei terori; Mircea Daroºi cu Gavril Istrate – decanul filologilor români ºi Ioan Seni – Asociaþiunea ASTRA Rediviva. A fost un schimb de
experienþã util ºi benefic, atât pentru ASTRA,
cât ºi pentru VRR-riºtii clujeni, care ºi-au dat întâlnire în toamnã la jubileul Colegiului Naþional
„George Coºbuc” – 150 de ani.

ASTRA NÃSÃUD REDIVIVA

Hanþiu din Nãsãud, Plãian din Mintiu, Bulz din
comuna Liviu Rebreanu, Pop ºi Filip din Salva,
Timoce din Nimigea, Sângeorzan din Rebriºoara, Ani din Nepos, Sângeorzan din ªanþ,
Turºan din Zagra etc.

30

FAMILIA ROMÂNÃ

ASTRA NÃSÃUD REDIVIVA

volume apãrute la Nãsãud: Ioan Seni – Asociaþiunea ASTRA Rediviva ºi Dicþionarul culturii ºi
civilizaþiei populare, vol. I, Þara Nãsãudului;
Romulus Berceni: Fraþilor de peste Prut ºi revista Ecologistul; Ioan ºi Lucreþia Mititean volumul De peste ocean; Mircea Daroºi lucrarea
Gavril Istrate – decanul filologilor români.
Printre cei evidenþiaþi în ºedinþa Ligii au fost ºi
Valeri Toderici – preºedintele Asociaþiei Virtus
Romana Rediviva Cluj-Napoca, Raveca Vlaºin
(Dej) cu o antologie literarã pentru copii ºi Veronica Oºorheian (Alba Iulia), cu volumele
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O delegaþie a Despãrþãmântului ASTRA
Nãsãud, formatã din Ioan Seni, Floarea Pleº,
Ioan ºi Lucreþia Mititean a fost invitatã la manifestãrile Festivalului de Tradiþii Româneºti
„Lada de zestre”, care s-a desfãºurat în zilele de
23 ºi 25 august la Alba Iulia, finanþat de Administraþia Fondului Cultural Naþional
Bucureºti (AFCN) ºi la care au fost prezentate
obiceiuri din judeþele Alba, Bistriþa-Nãsãud, Mureº
ºi Maramureº. La Simpozionul Naþional de Etnografie ºi Folclor „Cultura tradiþionalã în era
globalizãrii”, profesorul Ioan Seni a prezentat
lucrarea Sãrbãtori bãtrâneºti în þinutul nãsãudean, alãturi de alte lucrãri evidenþiate la nivel naþional,
susþinute de specialiºti din Bucureºti, Cluj-Napoca, Oradea, Iaºi,
Bacãu, Chiºinãu, Blaj, Târgu-Mureº,
Alba Iulia, Timiºoara, Deva,
Reghin, Hunedoara ºi din diferite
muzee etnografice din þarã. La
„Târgul meºterilor populari” au
fost vernisate mai multe expoziþii
Raveca Vlaºin, Doamna Þene, Al. Fl. Þene, Lucreþia
încadrate în genericul „Din comoMititean, Romulus Berceni, Ioan Mititean, Ioan Seni,
rile înþelepciunii populare”. În
Veronica Oºorheian, Mircea Daroºi, Valeri Toderici
acest cadru au fost lansate ºi pre– la ºedinþa Ligii Scriitorilor, 27 iunie 2013
zentate numeroase cãrþi, la nivel
naþional, printre care ºi volumul
Duioºie peste umãr ºi Traista în pãtrãþele, am- Meseriaºi ºi talente nãsãudene, avându-i ca
bele scriitoare fiind originare din þinutul nãsãu- autori pe Ioan ºi Lucreþia Mititean ºi Floarea
dean. Colecþia de reviste a Despãrþãmântului Pleº din Nãsãud. Cartea a intrat deja în patriASTRA Nãsãud s-a îmbogãþit cu Agora literarã moniul principalelor biblioteci din Alba Iulia,
– revistã a Ligii Scriitorilor din România în care-i Blaj, Bucureºti, Iaºi etc. Felicitãri coordonagãsim ºi pe condeierii þinutului nostru. În curând torului Petruþa Dorina Pop – preºedinta Asoconducerea Ligii Scriitorilor Clujeni – preºedinte ciaþiei Artã ºi Tradiþii Meºteºugãreºti Alba ºi
Al. Florin Þene, membru al Academiei Româno- soþului (preot), principalul amfitrion al maniAmericane, va fi oaspetele ASTREI nãsãudene. festãrilor gestionate de Consiliul Judeþean, Primãria Alba ºi Muzeul Unirii din Alba Iulia.
Iniþiativa profesorului arhidiacon Cornel
Pop, susþinutã de Centrul Municipal de Culturã
Împreunã cu Corala Andrei Mureºanu din
Bistriþa (director dr. Dorel Cosma) ºi realizatã la Bistriþa, membrii Corurilor Laudatio ºi Deisis
invitaþia pãrintelui stareþ de la Mãnãstirea din Nãsãud au slujit, în 8 septembrie, la Sfânta
Nicula, a adus multã bucurie în rândul corurilor Liturghie a Mãnãstirii Recea din judeþul
reunite din Bistriþa (Corala Andrei Mureºanu) ºi Mureº. Prestaþia a fost bine apreciatã de
Nãsãud (Corul Laudatio – pr. dr. George Preasfinþia Sa Episcopul Irineu Pop Bistriþeanul
Celsie), care, în data de 7 iulie, au susþinut prin ºi de numãrul mare de credincioºi prezenþi la
rugãciune cântatã întregul program liturgic de la slujba de duminicã, demonstrându-se încã o datã
aceastã sfântã mãnãstire.
forþa actualã a bisericii ºi rolul ei în menþinerea
unitãþii de credinþã, moralitate a românilor ºi
În 20 august, dr. Gheorghe Traian Dascãl statornicia sa în apãrarea interesului naþional.
a predat primãriei din ªomcuta Mare, Judeþul
Maramureº – primar jr. Florin-Vasile Talpoº,
La cea de-a 108-a Adunare Generalã a
bustul regelui dac Decebal. Donatorul a fost ASTREI, þinutã la Orãºtie, între 13 ºi 15 sepînsoþit de sculptorul Vlad Prunã ºi de preºe- tembrie, s-a comemorat împlinirea a 100 de ani
dintele Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud – de la moartea geniului românesc Aurel Vlaicu,
prof. Ioan Seni.
pionier al aviaþiei mondiale, care s-a înãlþat în

vãzduh cu aparate de zbor construite de mâna
lui, fiind recunoscut ºi de marile puteri aviatice,
prin premiile pe care i le-au oferit. La 13 septembrie 1913, dorea sã ajungã la adunarea
ASTREI de la Orãºtie, trecând Carpaþii la fraþii
lui, cu un aparat propriu, dar s-a prãbuºit la
Bãneºti, lângã Câmpina. ASTRA i-a dezvelit o
placã pe casa pãrinteascã (1925) ºi un bust, iar
din 1952 s-au pus bazele unui muzeu memorial,
mai bine îngrijit, dupã 1989. S-au depus coroane
la busturile aviatorului, bisericile s-au implicat
prin Te Deum-uri ºi coruri de copii, iar ASTRA
ºi Academia Românã, printr-o sesiune de comunicãri de înaltã þinutã. Mitingul aviatic (parapante cu motor, la circa 800-1.000 m înãlþime) a
durat câteva ore ºi a fost admirat de sute de participanþi. La aceste serbãri ale ASTREI au fost
prezenþi delegaþi din Sibiu, Alba Iulia, Arad,
Bacãu, Baia Mare, Blaj, Botoºani, Braºov,
Bucureºti, Buzãu, Cluj, Codlea, CovasnaHarghita, Dej, Fãgãraº, Iaºi, Miercurea Sibiului,
Nãsãud (Ioan Seni, Floarea Pleº, Vica Istrate –
Nãsãud, Gabriela Herþa – Romuli), Reghin,
Sãcele Braºov, Sângeorgiul de Pãdure. Au fost
prezenþi ºi delegaþi din câteva localitãþi româneºti de dincolo de Prut: Cahul, Criuleni,
Oniþcani, Strãºeni, ªtefan Vodã, Zubreºti. Lucrãrile Adunãrii au scos în evidenþã eforturile
astriºtilor voluntari pentru apãrarea ºi promovarea interesului naþional. În acest sens,
ASTRA Centralã va edita „un volum” al împlinirilor astriste din ultimii 25 de ani, iar despãrþãmintele îºi vor prezenta activitãþile, manifestãrile culturale, lista membrilor pe cercuri
ºi secþiuni (fondatori pe viaþã, ordinari ºi ajutãtori), precum ºi publicaþiile proprii (cãrþi, reviste etc.), monumente, plãci ºi busturi dedicate
personalitãþilor ºi comunitãþilor locale, sedii,
muzee, expoziþii ºi biblioteci amenajate, concursuri, festivaluri ºi tabere organizate, parte-

neriate cu autoritãþile locale ºi naþionale, cu
instituþii cultural-ºtiinþifice locale sau centrale,
cu alte ONG-uri din þarã sau din afara þãrii, programe finanþate nerambursabil etc. Adunarea a
elaborat ºi o Rezoluþie pe care a trimis-o Preºedinþiei, Parlamentului ºi Guvernului României,
rezoluþie prin care se alãturã atitudinii Academiei Române faþã de problema exploatãrii resurselor, a regionalizãrii þãrii, a respectãrii însemnelor naþionale, a elaborãrii legii educaþiei,
a legii pentru sãnãtatea populaþiei þãrii, a legii
arhivelor sau a statutului minoritãþilor, pentru a
evita diviziunea naþiunii române în autonomii
locale. ASTRA a mai cerut autoritãþilor româneºti ca manualele de istorie, geografie ºi limba
românã sã fie avizate de Academia Românã ºi
nu de diverºi amploiaþi anonimi care promoveazã falsificarea adevãrului istoric. Viitoarea
adunare va fi gãzduitã de oraºul Reghin (2014,
septembrie). La împlinirea unei vârste rotunde,
ASTRA Centralã acordã diplome de recunoºtinþã pentru întreaga lor activitate astristã. În
Depãrþãmântul nãsãudean o astfel de diplomã a
primit medicul Gh. Traian Dascãl pentru merite
deosebite în implementarea activitãþii Asociaþiunii ASTRA ºi promovarea culturii naþionale,
diplomã semnatã de preºedintele Asociaþiunii,
prof. univ. dr. Dumitru Acu.
La cel de-al XV-lea Simpozion Internaþional „Românii din afara graniþelor”, câþiva
astriºti nãsãudeni – Ioan Seni, Romulus ºi
Valeria Berceni, Ana Filip ºi Iuliu-Marius
Morariu au participat la sesiunile de la Alba
Iulia, Bor (Serbia) ºi Vidin (Bulgaria), alãturi
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Simpozionul „Românii din afara
graniþelor”, Bor, Serbia

de astriºti din Iaºi, Chiºinãu, Cahul, Cluj, Sibiu,
Gherla, Blaj, Sfântul Gheorghe, Bucureºti. Nãsãudenii au dãruit românilor din Bor ºi Vidin,
carte româneascã, veºminte preoþeºti ºi alte bunuri. Se constatã cã românii din Bulgaria ºi
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Serbia n-au ºcoli, biserici ºi mass-media în
limba românã; se grupeazã în nenumãrate asociaþii stimulate de statul în care trãiesc pentru a
se dezbina cât mai mult; România nu poate face
prea mult câtã vreme oficial ei îºi zic vlahi,
valahi, volohi etc. ºi nu români. Statutul Internaþional al Minoritãþilor prevede protecþia
acestora când în spatele lor existã o Þarã Mamã,
or Valahia nu mai existã. Dacã s-ar declara
români, situaþia lor s-ar schimba mult, pentru cã
România existã. Aceastã remarcã este valabilã
ºi pentru românii din Ucraina, care în majoritatea
lor se declarã „moldoveni”. În acest caz cum sã-i
ajute România, îi va ajuta Republica Moldova!
Totuºi, „Dã-i, Doamne, românului mintea de pe
urmã”… Pânã atunci, relaþiile ºi schimburile
culturale rãmân calea cea mai eficientã de
colaborare ºi susþinere.
Familia Ioan ºi Lucreþia Mititean a lansat
cartea Liceul Grãniceresc nãsãudean în vârful
peniþei, vol. XIII, iar cartea doamnei Lucreþia
Mititean, Crizanteme, a fost lansatã la Oradea
în compania scriitorilor ºi intelectualilor de pe
Criº, mobilizaþi de Uniunea Femeilor Bihorene,
Cenaclul Literar al Baroului Avocaþilor din
Oradea, Centrul Judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Bihor ºi elevii de
la liceele „Transilvania”, „Aurel Lazãr” ºi Liceul Sportiv. Au cântat ºi artistele Maria Precup,
Maria Haiduc ºi Florica Zaha, iar avocatul
Paºcu Balaci ºi-a prezentat cartea Fluierul de
oþel, în care personajul principal este eroul nãsãudean Tãnasã Tudoran. Aceeaºi atmosferã au
trãit-o ºi la Dej, cu membrii ASTREI de pe Someº.
În 9 noiembrie, astriºtii nãsãudeni s-au
alãturat vereriºtilor (membrilor Asociaþiei Virtus
Romana Rediviva) clujeni la analiza activitãþilor pe anul 2013, dar mai cu seamã la activitatea
de lansare a cãrþilor ºi revistelor editate în acest
an. Astfel, Ioan Seni a prezentat revista ASTRA
nãsãudeanã, nr. 1 ºi volumul Asociaþiunea ASTRA
Rediviva, apãrut la Editura ASTRA Sibiu; Ioan
Mititean – Colegiul Naþional „George Coºbuc”
în vârful peniþei, Mircea Daroºi – Vetre de luminã (referindu-se la mãnãstirile din judeþul Bistriþa-Nãsãud), Floarea Pleº, Lucreþia Mititean ºi
Ioan Mititean – Meseriaºi ºi talente nãsãudene,
vol. II, Ana Filip – Istoria Mãnãstirii „Izvorul
Tãmãduirii” Salva, Veronica Oºorheian – Duioºie peste umãr, Raveca Vlaºin – Din mareea
gândului, Romulus Berceni – Îndemn la meditaþie, Roda Fercana – Brazda de cuvinte. La fel
de atenþi au fost participanþii la cele susþinute de
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acad. Dumitru Protase în conferinþa Daci – romani – români.
În cadrul discuþiilor purtate, dr. Vasile
Tutula, Valeri Toderici, dr. Barbu Bãlan, dr.
Ironim Marþian, familia Rodicãi Petrescu au insistat asupra seriozitãþii ce trebuie s-o aibã voluntariatul cultural promovat de Societatea
„Virtus Romana Rediviva” din Cluj-Napoca ºi
partenerii culturali – cu care colaboreazã de mai
mulþi ani, în diverse domenii.
În 28 noiembrie, astriºtii nãsãudeni Ioan
Seni, Floarea Pleº, Ioan ºi Lucreþia Mititean,
Mircea Daroºi ºi Romulus Berceni au fost prezenþi la activitatea lunarã a Ligii Scriitorilor din
Cluj-Napoca, alãturi de editori din judeþele Maramureº, Alba, Sibiu, Cluj ºi Bistriþa-Nãsãud.
Fiecare ºi-a prezentat volumul editat, la care
s-au adãugat opiniile scriitorilor Florin Þene –
preºedinte, Antonia Bodea, Iulian Patca,
Voichiþa Vereº º.a. – scriitori. Ioan Seni a prezentat Monografia Colegiului Naþional „G.
Coºbuc” la cei 150 de ani împliniþi la 4 octombrie 2013 ºi revista ASTREI Nãsãudene.
Trei exemplare din monografie au fost donate
conducerii ligii. Ioan Mititean a prezentat volumul Colegiul Naþional „George Coºbuc” în
vârful peniþei, Mircea Daroºi – Vetre de luminã,
Pleº ºi Ioan Mititean – Meseriaºi ºi talente nãsãudene, vol. II, Lucreþia Mititean – volumul
surprizã Crizanteme – o culegere cu versurile
autoarei, realizatã de-a lungul anilor ºi editatã
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la cãsãtorie.
Romulus Berceni a vorbit despre cartea sa
Îndemn la meditaþie. ªedinþa de lucru a consfinþit ºi crearea filialei nãsãudene a Ligii Scriitorilor, având ca preºedinte pe scriitorul Ioan
Mititean, ca secretar pe Daroºi Mircea ºi casier
pe Valer Mureºan.
Colindãtorii din corurile bisericeºti nãsãudene: Simion Strugari, Ioan Frieº, Sorin Gãzdac
din Corul „Deisis” ºi Dumitru Buhai, Ovidiu
Hanþ ºi Mariana Dâmbu – din Corul Laudatio,
alãturându-se Coralei Andrei Mureºanu din
Bistriþa, au colindat la Mitropolia Germaniei,
Europei Centrale ºi de Nord din Nürnberg, în
timpul Liturghiei oficiate de ÎPS Serafim
Joantã, iar la Paris, la Biserica Ortodoxã Românã „Sfinþii Arhangheli Mihai, Gavril ºi
Rafail”, în timpul Liturghiei oficiate de pãrintele
Constantin Târziu, dupã care au vizitat Târgul
de Crãciun, Grãdinile din Versailles, Catedrala
Notre-Dame, bulevardul Champs Élysées,
Turnul Eiffel, Arcul de Triumf. A fost cadoul de

În data de 19 decembrie la Cluj, Liga
Scriitorilor s-a întrunit în ultima ºedinþã din
anul 2013, ocazie cu care astriºtii nãsãudeni
Ioan Seni, Ioan ºi Lucreþia Mititean, Mircea
Daroºi, Floarea Pleº ºi Romulus Berceni ºi-au
prezentau reuºitele literare pe anul 2013. Preºedintele Ligii, scriitorul Florin Þene, a anunþat
public înfiinþarea filialei nãsãudene, avându-l ca
preºedinte pe scriitorul Ioan Mititean.
Concluzii
Rezultatele afiºate mai sus sunt rodul activitãþilor voluntare a câtorva intelectuali astriºti,
care ºi-au câºtigat calitatea de membri ai Asociaþiunii în urmã cu peste 20 de ani ºi atrag în
mod constant noi membri prin acest voluntariat,
unii dintre cei noi dovedindu-se de-o vrednicie
de admirat, aºa cum este cazul preºedintei
ASTRA, oraº Nãsãud – doamna Floarea Pleº,
care a dinamizat exemplar activitatea cercului,
atât prin idei, cât mai ales prin fapte. Domnia Sa
a organizat cel puþin o activitate lunarã, a clarificat evidenþa ºi s-a preocupat de încasarea
cotizaþiei la zi, a organizat parteneriate diverse
ºi schimburi de experienþã utile ºi benefice, atât
pentru oraº, cât ºi pentru astriºti etc. În ultimele
luni ale anului am simþit ºi sprijinul consistent al
directorului Intex Nãsãud – domnul inginer
diplomat Dorel Sima – Cetãþean de Onoare al
oraºului Nãsãud.
Cotizaþia a fost de câte 15 lei de membru,
mai mult de 10 ani. Din 2014 va fi de 20 lei, conform hotãrârii conducerii centrale din 2013. Cu 5
lei în plus, ea rãmâne destul de micã pentru a putea
conta pe sumele adunate, din care 30% trebuie
transferate conducerii centrale, conform statutului.
De aceea se impune nevoia atragerii de noi fonduri
prin proiecte nerambursabile, prin sponsorizãri,
prin atragerea de 2% din impozitul achitat în anul

C

precedent, prin asumarea unor activitãþi culturale
susþinute de consiliile locale sau de cel judeþean,
prin eforturi proprii (pentru deplasãri – tichete
CFR sau 50% decont ASTRA, 50% efort propriu;
sau „sunã un prieten”, convinge un sponsor etc.).
Fiecare dintre noi ne putem face un bilanþ al
acestor eforturi ºi mai ales putem aprecia dacã s-a
meritat sau nu. În orice caz, experienþa fiecãrui
astrist este un bun câºtigat.
Pozele prezentate în material (sunt numai
din anul 2013 ºi reprezintã cam 1-2% din fondul
total) demonstreazã ce fel de expoziþii am putea
organiza, dacã ni s-ar restitui sediul pe care l-am
avut, dar aºa, lucrurile pe care le avem stau încã
îngrãmãdite în vreo 80 de saci, în beciul Protopopiatului (este vorba despre arhiva Rediviva,
de galeria completã a academicienilor nãsãudeni ºi despre biblioteca realizatã prin donaþia a
trei personalitãþi: prof. univ. dr. Al. Tohãneanu,
dr. George Trifon – fondatorul Spitalului ºi ec.
drd. N. Trifoiu). Nu ne pierdem speranþa în promisiunea d-lui primar Mircea Romocea, dar dorim soluþionarea urgentã a problemei, pentru a
putea intra într-o normalitate protejatã de legislaþia în vigoare. Pe de altã parte, Hotãrârea
Consiliului Local din 1995, când ni s-a oferit
acel sediu, este astãzi, din pãcate, încãlcatã.
Nãsãudul are particularitãþile lui: îi lipseºte tineretul major, care, plecat la studii sau la
muncã, se-ntoarce doar în vacanþe, de sãrbãtori
sau la alegeri, când de fapt i se organizeazã
spectacole adecvate vârstei (nu conteazã costul
acestora), în rest, predominã asistaþii social,
câteva sute de angajaþi, copiii de ºcoalã ºi cei de
vârsta a III-a, pensionarii, din rândurile cãrora
se pot recruta voluntari. Dar cine preferã sã
munceascã astãzi gratuit? Mai ales în domeniul
cultural? Doar cei pasionaþi ºi animaþi de dorinþa
de a face ceva util ºi benefic pentru comunitate.
Aºa s-au proiectat cele 4 volume din monografia oraºului. Douã volume au fost editate,
celelalte urmeazã sã fie lucrate, dar lipsesc sesiunile ºtiinþifice, cercetarea ºi mai ales motivaþia angajãrii în aceastã activitate.

ine-ºi poate asuma singurãtatea, n-are nevoie de ASTRA. Cine este captivat de putere ºi nu
are limite în lãcomie – n-are nevoie de voluntariatul ASTREI. Cine este nepãsãtor, ipocrit,
fãþarnic ºi indiferent la sensibilitãþile þãrii, n-are nevoie de ASTRA. Cei care rãmânem în ASTRA sau
cei care vin în ASTRA o facem cu plãcerea de a reuºi ceva plãcut în interesele comunitãþilor locale. Trãim în
limitele unui statut care ne precizeazã drepturile ºi obligaþiile. Cotizaþia anualã este o îndatorire minorã ºi
ea ne demonstreazã câþi membri are de fapt fiecare localitate sau instituþie, realmente, ne demonstreazã câþi
ºi care suntem membri în ASTRA. Astriºtii îºi depãºesc comoditatea, acþioneazã de bunãvoie, fãrã
beneficii materiale. De aceea nu oricine poate accepta statutul de astrist voluntar.
Succes permanent voluntarilor astriºti. Ne aºteaptã vremuri noi!
Nu uitaþi: „Pentru ca rãul sã triumfe este suficient ca cei buni sã nu facã nimic” (Edmund Burke)

ASTRA NÃSÃUD REDIVIVA

sfintele sãrbãtori al directorului dr. Dorel
Cosma ºi al prof. arhidiacon Cornel Pop pentru
coriºtii bistriþeni ºi nãsãudeni care slujesc cu
credinþã activitatea coralã din judeþul nostru.
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Asociaþiunea ASTRA
Despãrþãmântul Nãsãud

FAMILIA ROMÂNÃ

ASTRA NÃSÃUD REDIVIVA

REZOLUÞIE
ASTRA de astãzi, adaptatã la cerinþele vieþii contemporane, este glasul înaintaºilor
peste timp, glas care ne îndeamnã la unitatea naþionalã în jurul problemelor ce ne
consumã prezentul ºi ne prefigureazã viitorul. Ne îngrijoreazã criza moralã prin care
trecem, crizã în care valorile naþionale, în loc sã fie promovate, sunt blamate, iar rezultatele
pe termen mediu sau lung pot fi dramatice. În concertul mondial al globalizãrii de astãzi,
fiecare naþiune îºi etaleazã valorile sale ca pe o carte de vizitã prin care se identificã în
lume. Unii români mai degrabã ºi le denigreazã, golind istoria ºi cultura românã de
principalele ei valori, fãrã sã punã ceva mai bun în locul acestora.
A promova ºi a proteja valorile noastre naþionale constituie o datorie permanentã a
fiecãrui cetãþean român, obiectiv pe care Asociaþiunea ASTRA îl promoveazã de peste 150
de ani, fãrã a subestima valorile altor popoare europene sau grupuri etnice trãitoare în
spaþiul românesc. ASTRA condamnã ºi respinge extremismul, ºovinismul, xenofobia ºi
iredentismul celor care le mai agitã prin Uniunea Europeanã, uniune statalã care ºi-a
asigurat stabilitatea prin tratate semnate unanim, cu mulþi ani în urmã. ASTRA este
solidarã cu românii de pretutindeni, respingând separatismele de orice fel sau privilegiile
discriminatorii promovate de unii extremiºti. ASTRA susþine problemele românilor din
afara þãrii prin diverse contacte ºi schimburi culturale, sprijinindu-i, atât în promovarea
valorilor proprii tradiþionale, cât ºi în procesul integrãrii ºi acomodãrii lor cu exigenþele
legislative ale statului în care trãiesc.
ASTRA militeazã pentru sporirea continuã a zestrei spirituale a poporului român ºi
pentru conservarea a tot ce este valoros ºi original în tradiþiile culturale româneºti. ASTRA
cultivã ºi apãrã limba românã, istoria ºi cultura naþionalã, cerând autoritãþilor statale
româneºti revizuirea ºi corectarea ariei curriculare a disciplinelor umaniste care se predau
în ºcoli ºi universitãþi, în sensul de a evita falsul, minciuna ºi mistificarea adevãrului istoric.
Prin aceste obiective ASTRA este de un real folos statului român, veghind la evitarea
derapajelor defavorabile românilor.
ASTRA va continua cinstirea memoriei înaintaºilor ei, a personalitãþilor culturii ºi
ºtiinþei româneºti, a eroilor români cãzuþi pentru libertate ºi pe câmpurile de luptã, în
timpul celor douã rãzboaie mondiale, nu numai în þarã, ci ºi în þãrile Uniunii Europene ºi în
þãrile unde locuiesc români dintotdeauna. ASTRA va continua strângerea legãturilor de
colaborare cu Academia Românã, cu universitãþile din þarã ºi strãinãtate, cu Biserica, cu
ºcolile ºi instituþiile lor ierarhice, cu toate instituþiile de culturã locale, judeþene ºi
naþionale. În acest sens, astriºtii nãsãudeni cer autoritãþilor române promovarea unui program naþional în care sã fie prefigurat viitorul tineretului: ce obiective naþionale vom
urmãri, ce meserii vor învãþa copiii þãrii, unde ºi ce vor lucra în urmãtorii ani.
Participanþii la Adunarea Generalã cer Guvernului României, Parlamentului ºi
Preºedintelui sã supravegheze atitudinile antiromâneºti din interiorul ºi exteriorul þãrii,
pentru a nu fi înºelaþi de artificii geopolitice periculoase, sã decidã în favoarea poporului
român cu privire la vânzarea pãmântului ºi valorificarea resurselor naturale, sã încurajeze
capitalul autohton românesc, favorizând un viitor sigur pentru generaþiile viitoare.
Astriºtii prezenþi la adunarea anualã aduc calde mulþumiri autoritãþilor judeþene ºi
locale pentru sprijin ºi colaborare, tuturor astriºtilor nãsãudeni pentru implicare voluntarã
ºi altruistã în actul de ameliorare a climatului moral-civic ºi cultural-spiritual.
Preºedintele Despãrþãmântului ASTRA Nãsãud,
prof. Ioan Seni
Nãsãud, 8 februarie 2014, la adunarea anualã
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ROMÂNI ÎN LUME
„Sunt un fel de ambasador neoficial al
României în Grecia ºi în special în Salonic
ºi aºa voi rãmâne”
Interviu cu profesorul Apostolos Patelakis
Dr. Teodor ARDELEAN

ROMÂNI ÎN LUME

truos pentru Grecia. S-a încheiat în august 1949
prin înfrângerea armatelor (cum li se spunea
atunci). Armata democraticã, a comuniºtilor, a
trecut în Bulgaria, Iugoslavia ºi Albania. Grosul
armatei a trecut în Albania ºi din aceste þãri, în

Profesorul Apostolos Patelakis

urma înþelegerii între partidele comuniste, bineînþeles dirijor maestru fiind Stalin, grecii au fost
trimiºi în ºapte state de democraþie popularã,
printre care ºi România. S-au refugiat atunci în
jur de 60.000 de persoane, dintre care în
România au ajuns cam 11.500. Într-o primã fazã
în 1948, în special, ºi mai puþin în 1949, au fost
trimiºi din zona Greciei de nord, unde se
desfãºurau aceste lupte, foarte mulþi copii: în jur
de 28.000, ei fiind evacuaþi pentru a scãpa de
ororile rãzboiului. Trupele, armata regulatã, cea
de la Atena, cu sprijinul americanilor bombardau în permanenþã munþii, situaþia era foarte
dificilã ºi copiii se aflau în pericol; 28.000 au
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Prof. dr. Teodor Ardelean: Aºadar,
iatã-ne, faþã în faþã într-o discuþie pe care ne-o
propunem pe seama destinului oamenilor.
Suntem aici la cetate, la Portul Cultural Cetate
al lui Mircea Dinescu. Ne-a adus viaþa la o
conferinþã internaþionalã la Craiova ºi am gãsit
de cuviinþã aici sã povestim, domnule profesor,
despre o ocazie excepþionalã care v-a fãcut sã
vã schimbaþi cursul vieþii. ªi lucrurile acestea
mã intereseazã, nu numai ca ºi fascinaþie propriu-zisã, dar mai ales pentru cã editez la Baia
Mare revista „Familia Românã” ºi am obiºnuit,
ºi pânã acum, sã cuprind materiale, reportaje,
interviuri frumoase despre vorbitorii de limba
românã, chiar ºi din rândul unor naþii mai îndepãrtate. Cu atât mai firesc ºi mai agreabil este
un dialog cu Dumneavoastrã, care sunteþi proprietarul nativ al unei limbi atât de culturale ºi
al unei civilizaþii formidabile, cea greacã. ªi v-a
adus viaþa în contact cu limba românã ºi aþi
rãmas, iatã, nu numai un îndrãgostit de limba
românã, ci ºi un performer al vorbirii în aceastã
limbã.
Prof. Apostolos Patelakis: Da, am rãmas
prieten fidel al limbii române ºi al poporului
român ºi în special al Craiovei, dat fiind faptul
cã m-am nãscut aici, în Craiova. Deci, ca sã
înþeleagã cititorii: în Grecia dupã al Doilea
Rãzboi Mondial, din diferite motive pe care
acuma nu este momentul sã le prezentãm, a
izbucnit un rãzboi civil (1946-1949), între forþele comuniste ºi anticomuniste. Terminologia
de atunci era între forþele conservatoare ºi cele
democratice sau între forþele de dreapta ºi cele
de stânga.
Rãzboiul a fost foarte dur, a fost dezas-
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fost trimiºi în alte þãri printre care în România în
jur de 5600. S-au creat foarte multe colonii în
acea perioadã, cele mai mari fiind la Sinaia, la
Tulgheº (Harghita), Cãlimãneºti ºi în alte pãrþi.
În 1949, dupã ce s-a terminat rãzboiul, în
urma înþelegerii, mulþi greci s-au deplasat în
anumite þãri, în România venind cei mai mulþi.
Nu mã refer la copii, copiii erau deja în
România. Au plecat în Albania cu vaporul, au
trecut Marea Egee ºi au venit sus, au coborât la
Constanþa ºi de la Constanþa i-au dus la Florica,
ªtefãneºti, Piteºti ºi au fost instalaþi pe moºia
familiei Brãtianu. O moºie bine organizatã pentru
acea perioadã, una dintre cele mai frumoase
moºii. ªi acolo s-au construit special pentru ei în
jur de 40 de barãci, fiecare cu aproximativ 120
de locuri: separat pentru bãrbaþi, separat pentru
femei, iar câteva mixte erau destinate celor
cãsãtoriþi. Unii s-au cãsãtorit pe parcurs, între
timp, în Bulgaria, Albania ºi Iugoslavia. Printre
ei se aflau ºi pãrinþii mei.
Prof. dr. T. A.: Acolo s-au cunoscut?
Prof. A. P.: Acolo s-au cunoscut, ei erau
primii care s-au cãsãtorit la Florica; era prima
cãsãtorie la Florica. Dupã aceea, pentru cã se
adunaserã 5-6 mii de persoane, au început uºor,
uºor, sã îi repartizeze pe cei ce nu aveau probleme de sãnãtate ºi aºa mai departe, în diferite
centre, oraºe industriale, unde gãseau mai uºor
de lucru. S-a întâmplat ca pãrinþii mei sa fie
trimiºi la Craiova, alþii au ajuns la Hunedoara,
Brãila, sau în alte centre mai mari. Eu sunt
printre primii, dacã nu chiar primul copil nãscut
la Craiova din pãrinþi greci.
Prof. dr. T. A.: Cam ce zi ºi luna?
Prof. A. P.: 16 iulie.
Prof. dr. T. A.:16 iulie? Da?
Prof. A. P.: 16 iulie 1951.
Prof. dr. T. A.: Mã bucur cã sunteþi mai
tânãr cu o lunã.
Prof. A. P.: Cu o lunã, da. Sunt mai mic.
Primele lucruri pe care mi le amintesc de acolo,
din perioada aceea, sunt cã m-au dus la un cãmin, o grãdiniþã, unde erau copii greci împreunã
cu români. Acestea sunt primele amintiri pe care
le am din acea perioadã. Dupã ce am terminat
grãdiniþa, m-am dus ca toþi copiii la ºcoalã,
învãþasem limba ºi am urmat cursurile la Liceul
„Nicolae Bãlcescu”, cum se numea în acea perioadã, astãzi Liceul „Carol”, pentru cã, probabil, aºa s-a hotãrât ca grecii sã fie înscriºi toþi
la aceeaºi ºcoalã.
Prof. dr. T. A.: Indiferent unde stãteau în
oraº?
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Prof. A. P.: Da, toþi erau acolo. Dupã
orele de curs, dupã-masã, aveam douã ore de
limba greacã.
Prof. dr. T. A.: Ca sã nu pierdeþi limba.
Prof. A. P.: Da, ca sã nu pierdem limba.
Bine, vorbeam acasã, dar pãrinþii noºtri, erau
majoritatea din satele Greciei, ei nu prea vorbeau o limbã din asta literarã, era o limbã de-a
lor, de la þarã, din zona fiecãruia. Aveam de
douã ori pe sãptãmânã cursuri, în special de
limbã, ceva istorie, geografie ºi culturã greceascã. Bineînþeles cã toate discuþiile erau legate de
istoria anticã a Greciei, de rãzboiul din 1821, de
Atena glorioasã, mai puþin de rãzboiul civil,
despre care nu se spunea nimic. Eram destul de
mici în perioada aceea ºi nu înþelegeam despre
ce era vorba exact.
Prof. dr. T. A.: Nici noi nu am învãþat
nimic la istorie despre acest lucru.
Prof. A. P.: La Craiova se înfiinþase o
asociaþie a grecilor, ca ºi la Bucureºti,
Hunedoara ºi în celelalte oraºe unde existau
comunitãþi greceºti. În total, la un moment dat,
grecii care se aflau în România erau în jur de
7000, pentru cã ce se întâmplase? Între timp,
plecând în diferite direcþii: Bulgaria, Albania,
Serbia etc., familiile practic s-au împrãºtiat. Putea sã fie tatãl în România, un copil în
Cehoslovacia, un alt copil în Ungaria. Au durat
foarte mulþi ani pânã s-au regrupat familiile. ªi
foarte mulþi dintre ei au plecat departe, fiindcã
grosul armatei, cei care nu aveau probleme de
sãnãtate, au fost duºi în Taºkent, în Uniunea
Sovieticã, foarte departe, pentru cã acolo era
nevoie de forþã de muncã ºi atunci Stalin a hotãrât sã îi trimitã la Taºkent.
Prof. dr. T. A.: Dar o regiune autonomã
nu li s-a fãcut grecilor în Uniunea Sovieticã, ca
ºi evreilor?
Prof. A. P.: Nu. Erau acolo grupaþi, dar
erau în rândul populaþiei locale, aveau locurile
lor ºi aºa mai departe. Cred cã ei au dus-o cel
mai greu acolo, faþã de cei din alte þãri. Aici
eram mai aproape, cei care eram în România am
fost mai norocoºi, pentru cã în România existau
comunitãþi greceºti, exista tradiþie, existau persoane bilingve.
Acea moºie a lui Brãtianu era extraordinar
de bine organizatã ºi pentru ei era un paradis,
faþã de luptele pe care le-au dus în rãzboiul civil.
Am terminat liceul, am urmat Facultatea
de Istorie ºi Geografie la Craiova ºi în 1973,
când a venit ora sã fim repartizaþi, eu, pentru cã
era singura regiune pe care nu o vãzusem, urma
sã mã duc în Maramureº ºi am ales comuna

toatã aceastã perioadã, Partidul Comunist, îºi
avea sediul în România, la Bucureºti, bineînþeles, în primii ani în plinã conspirativitate, în
secret. Karamanlis a legalizat Partidul Comunist
Grec ºi dupã aceea uºor, uºor, fiecare depunea o
cerere la Ambasada Greciei ºi, dacã li se aproba,
cã nu se aproba la toþi, treptat au început sã plece
în Grecia. Deci, s-a plecat în mod legal în Grecia,
normal, fãrã probleme deosebite. În România au
rãmas foarte puþini greci, în special cei mai în
vârstã, care s-au temut sã vinã în Grecia, gândindu-se unde o sã lucreze, ce o sã facã, aici cel
puþin aveau o pensie sau unii s-au cãsãtorit cu
românce sau fetele cu români, cum este ºi mãtuºa mea Eva, care s-a cãsãtorit atunci cu un
român ºi care bineînþeles cã a rãmas definitiv în
România, practic s-a românizat, copiii ei nu vorbesc deloc limba greacã.
Prof. dr. T. A.: Trãieºte?
Prof. A. P.: Trãieºte. Din 1979-1980 am
început sã mã ocup de predarea limbii române,
într-o primã fazã.
Prof. dr. T. A.: Cine avea nevoie de limba
românã?
Prof. A. P.: Erau tineri care voiau sã studieze ºi fãceau anul pregãtitor cu mine.
Prof. dr. T. A.: Deci studenþii în primul an
de pregãtire.
Prof. A. P.: Studenþii în loc sã facã anul
pregãtitor aici, îl fãceau acolo cu mine, veneau,
dãdeau examene în România ºi intrau în anul
întâi. Acest sistem se continuã ºi astãzi. Cine vrea
sã facã, bine, dacã e cineva dintr-o zonã unde nu
existã ºcoli sau profesori care sã predea limba
românã, poate sã meargã direct în România ºi sã
facã acolo anul pregãtitor.
La un moment dat, prin 2000, s-a creat, la
Salonic, unde existã douã mari universitãþi: Universitatea „Aristotel” ºi Universitatea Macedoniei,
specializatã pe studii economice, politice ºi sociologice, un nou departament, o facultate de
studii balcanice. Titlul nu spune mare lucru,
pentru cã de fapt nici ei nu ºtiau ce sunt cursanþii, studenþii, deci ca sã fie pe înþelesul tuturor.
Absolvenþii erau economiºti cu pregãtire balcanicã, pentru cã, la aceste cursuri de patru ani,
ei aveau posibilitatea sã înveþe douã limbi, pe
care ºi le alegeau singuri. Foarte mulþi alegeau
limba românã, pentru cã limba românã este mult
mai uºoarã pentru greci, decât alte limbi. Limba
greacã e mult mai dificilã. Între 2000-2010 am
predat acolo limba, cultura ºi civilizaþia românã.
Bineînþeles, fãceam anumite elemente de literaturã, culturã, prezentam diferite personalitãþi:
Brâncuºi, Caragiale, Eminescu, G. Enescu ºi aºa
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Botiza. Aºa cã în 1973, în toamnã, pânã în
septembrie, m-am prezentat la ªcoala Generalã
din comuna Botiza, unde am lucrat ca profesor
de istorie timp de 3 ani, între 1973-1976.
La început a fost greu, dar cu timpul m-am
acomodat, a început sã îmi placã. ªi acum, dupã
atâþia ani, mã gândesc sã fac încã o vizitã, sã vãd
locul unde am fost în perioada aceea.
Prof. dr. T. A.: Deci nu aþi mai fost din
1976?
Prof. A. P.: Nu am mai fost din 1976 ºi
mai ales vreau sã merg ºi cu soþia, pentru cã ea
nu a fost niciodatã în Maramureº. Între timp,
când eram în Maramureº, m-am cãsãtorit cu o
grecoaicã ca ºi mine, dar care era de la Braºov.
A fost o perioadã în care s-a introdus în
ºcoli foarte multã istorie ºi atunci am putut sã
plec la soþie, sã lucrez la un liceu din Braºov, în
perioada 1976-1979, dupã care, în 1979, ne-am
repatriat în Grecia, în oraºul Salonic. Aceasta
este prima fazã, primii 20 de ani.
Prof. dr. T. A.: Cum o cheamã pe soþie?
Prof. A. P.: Stamatia.
Prof. dr. T. A.: Stamatia? Dânsa ce e de
profesie?
Prof. A. P.: Ea era asistent medical ºi
lucra la Spitalul Judeþean din Braºov. A lucrat 4
ani. Când ne-am dus în Grecia, ea avea o experienþã de 4 ani ca asistent medical, iar eu 6 ani
ca profesor. Acest lucru a fost foarte bun pentru
noi. În timp ce pãrinþii noºtri au venit în
România la 20, 21, 22 de ani, total nepregãtiþi ºi
au trebuit sã plece, vorba aceea de la ºcoala
generalã, noi ne-am dus în Grecia cu o experienþã profesionalã destul de bunã, acumulatã
aici, în România. De aceea nu am avut probleme
dificile, soþia fiind imediat încadratã într-o clinicã medicalã, apreciindu-se cã are experienþã ºi
fiind foarte bunã în domeniul ei, iar eu am început, încã de atunci, sã predau limba românã
tinerilor greci care doreau sã studieze în
România. Din perioada 1976-1977 pânã astãzi,
mii de greci au studiat în România.
Prof. dr. T. A.: Vom insista pe aspectul
acesta, dar totuºi intru în niºte detalii. Aþi plecat
în Grecia unde aþi dorit dumneavoastrã? S-a
ocupat cineva de asta? Ambasada? Consulatul?
Prof. A. P.: Da.
Prof. dr. T. A.: Cã nu e vorba de o repatriere, dar totuºi e un fel.
Prof. A. P.: Dupã schimbarea regimului
din Grecia, în 1974, dupã stabilirea democraþiei,
noul premier Karamanlis ºi-a dat seama cã nu
poate sã þinã Partidul Comunist în ilegalitate. În
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mai departe. Între timp, din 1979, lucram la un
institut de studii balcanice, în cadrul cãruia
exista ºi o ºcoalã de limbi balcanice, unde de
atunci ºi pânã acum predau limba românã. Cu
mine sute, ca sã nu spun mii de copii, au învãþat
limba românã. Mulþi dintre ei, aºa cum v-am
spus, au studiat în România ºi acum observãm
un alt fenomen: mulþi dintre aceºti tineri greci,
care au ajuns în România în acea perioadã, s-au
cãsãtorit cu românce, cu colege cu care studiau
acolo împreunã. Sunt foarte multe românce în
Grecia, cãsãtorite cu greci. Au copii. Copiii au
crescut ºi acum îºi trimit copiii la studii în
România deoarece cunosc limba ºi le-a plãcut
în România. Am ajuns la a doua generaþie ºi
le-am spus: „Domnule! Opriþi-vã, cã la a treia
generaþie nu mai rezist”.
Prof. dr. T. A.: „Nu mai rezist eu. Nu o sã
mai pot eu.”
Prof. A. P.: La a doua generaþie se poate,
la a treia nu se mai poate. În fine, astãzi numãrul
studenþilor greci în România este în jur de 1000.
A scãzut foarte mult în ultimii ani, pentru cã s-a
schimbat sistemul de admitere în învãþãmântul
superior grecesc. Se intrã ºi cu note mai mici,
aºa cã majoritatea intrã la facultate.
Prof. dr. T. A.: Cine vine totuºi în
România?
Prof. A. P.: Existã persoane care reuºesc
la biologie, de exemplu, dar tata îl vrea medic ºi
atunci îl trimite în România la medicinã, cã aici
se intrã fãrã examen de specialitate, numai cu
examen de limbã. Asta e o categorie. A doua
categorie sunt cei care provin din familii mixte.
În cea de a treia categorie – un fenomen mai nou,
intrã cei care au studiat în Grecia, dar care merg
în România pentru studii postuniversitare,
masterate ºi doctorate. Acum avem ºi un fenomen de genul acesta. Merg ºi îºi fac masterate
ºi doctorate mai ales în domeniul economiei,
pentru cã vor sa fie economiºti, mai merg ºi la
facultatea de drept ºi în alte domenii, dar aici
sunt cei mai mulþi. Acum ca sã vã dau o imagine
mai generalã, dupã pãrerea mea, dupã al Doilea
Rãzboi Mondial existau trei valuri de greci care
au venit în România. Primul val este cel al emigranþilor politici, dupã rãzboiul civil din Grecia,
pânã în 1982. Mulþi au venit mai devreme, pânã
când guvernul grec le-a recunoscut dreptul la
pensie ºi atunci au putut sã se întoarcã în Grecia
fãrã probleme de genul acesta. Al doilea val l-au
constituit studenþii greci în România de prin
1976-1977 pânã astãzi. ªi al treilea val este
alcãtuit din oameni de afaceri care au venit în
România, dupã schimbarea regimului. Ei, aceºti
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oameni de afaceri care se aflã acum în România,
în întreprinderi greceºti sau mixte, au nevoie de
tineri greci care sã cunoascã bine limba românã.
Majoritatea acestor tineri, care studiazã sau fac
masterate în domeniul economiei, sunt absorbiþi
de întreprinderi, firme greceºti, companii care se
gãsesc în România sau Grecia ºi au nevoie de
oameni cu care sã colaboreze în România. Asta
este imaginea generalã.
Acuma, în ceea ce mã priveºte pe mine, în
ultima perioadã m-au preocupat relaþiile greco-române. M-au preocupat de fapt dintotdeauna, numai cã nu aveam acces la niºte surse.
Acum, având acces la surse, la Ministerul de
Externe din Grecia sau la Ministerul de Externe
din România, la Arhivele Naþionale ºi aºa mai
departe, am putut sã cercetez mai bine acest
domeniu. Pot sa lucrez pe bazã de documente,
de surse oficiale. S-au scris foarte multe cãrþi,
care înainte nu se scriau, despre relaþiile greco-române. A doua temã care mã preocupã ºi
care mã preocupa ºi înainte, este aceea a imigranþilor politici în România. Acum, dupã atâþia
ani de studiu ºi cercetãri, am o imagine clarã a
acestui fenomen, înþeleg ce s-a întâmplat. V-am
spus, nimeni nu vorbea, niciunul dintre cei cu
care vorbeai nu spunea adevãrul. Fiecare îºi
spunea istoria personalã, dar nu puteai sã ai o
imagine de ansamblu. Noi insistãm acum pe
aceastã direcþie, scopul final fiind de a publica o
carte despre imigranþii politici greci în România,
bineînþeles pe fundalul acestor relaþii. O carte
care – acesta este visul meu – sã fie editatã în
acelaºi timp în limba românã, în România ºi în
limba greacã, în Grecia. Cam acestea sunt preocupãrile din ultima perioadã.
Prof. dr. T. A.: Aveþi copii?
Prof. A. P.: Dupã ce ne-am cãsãtorit, aici
în România, s-a nãscut fiica noastrã. Avem o
singurã fiicã. A urmat meseria mamei ºi este
asistent medical, aºa cã am acasã douã asistente
care mã îngrijesc.
Prof. dr. T. A.: Deci s-a nãscut în
România?
Prof. A. P.: S-a nãscut în România.
Prof. dr. T. A.: Cum o cheamã?
Prof. A. P.: Marina.
Prof. dr. T. A.: Marina?
Prof. A. P.: Da. Când am plecat din
România, Marina avea trei ani. Acum are 36 de
ani ºi este cãsãtoritã.
Prof. dr. T. A.: Sã vã trãiascã!
Prof. A. P.: Mulþumim. ªi avem doi ne-

racter balcanic la Salonic. Am participat la toate
aceste reuniuni, la întâlniri la nivel de miniºtri,
de preºedinþi etc. Am avut marea onoare, de
exemplu, de a-l însoþi pe preºedintele Emil
Constantinescu, în 1997, când a fost la Atena.
Dupã aceea a venit la Salonic, cu elicopterul pe
muntele Athos. A fost primul preºedinte român
care s-a dus pe muntele Athos. În toþi aceºti ani
am fãcut traduceri ºi interpretariat, aºa cã am
avut ocazia sã cunosc foarte multe personalitãþi
din România, sã le ajut în mãsura în care am
putut. Am scris chiar ºi o broºuricã în limba
românã despre oraºul Salonic, care în 1997 a
fost capitala culturalã a Europei. ªi dacã lucrurile merg bine, la anul, când se împlinesc 20
de ani de când s-a înfiinþat consulatul, vreau sã
scriu, tot aºa, o broºuricã despre cei 20 de ani de
activitate a acestuia, pe fondul relaþiilor greco-române, care sunt excepþionale. Cele mai bune relaþii care existã în Balcani sunt cele dintre
Grecia ºi România.
Prof. dr. T. A.: Da, e un destin foarte
interesant ºi e minunat cã limba românã a putut,
iatã, sã lucreze prin dumneavoastrã în felul
acesta, pentru cã e important sã avem apostoli.
Apostol, ºtiu de ce zic, pentru cã aveþi un nume
predestinat, a fi apostol. Noi cei care suntem în
cãutarea unor cazuri mult mai interesante, ne
bucurãm cã ne-am întâlnit, pentru cã e o
minunãþie sã vezi cum îþi vorbesc limba niºte
oameni care au avut ocazia, nu sã se nascã în
România, ci sã se apropie altfel ºi sã se îndrãgosteascã de aceastã limbã.
Prof. A. P.: Trebuie sã vã spun cã la acest
simpozion, la aceastã conferinþã suntem de 2-3
zile ºi mã simt ca ºi cum n-aº fi plecat de aici, iar
adaptarea e atât de rapidã, pentru cã eu mã simt
ca ºi acasã.
Prof. dr. T. A.: Dar pãrinþii între timp, nu
mai trãiesc.
Prof. A. P.: Nu, nu mai trãiesc.
Prof. dr. T. A.: Nu mai trãiesc la Craiova.
ªi mai aveþi ºi alte rude la Craiova?
Prof. A. P.: Mãtuºa ºi cei trei veriºori care
sunt aici.
Prof. dr. T. A.: Dar pãrinþii de unde, din
ce regiune a Greciei au venit?
Prof. A. P.: Erau din Tracia, dinspre o
zonã situatã la graniþa cu Turcia. Între Grecia ºi
Turcia a existat, tot aºa, un rãzboi, între 19191922. Rãzboiul a fost pierdut de greci, a avut loc
un schimb de populaþie ºi bunicii mei de pe
malul drept al râului Marita, au trecut pe malul
stâng, dintr-un sat turcesc într-un sat grecesc. În
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poþi, doi bãieþi, unul de 8 ºi unul de 14 ani. Fac
eforturi ca ºi ei sã înveþe limba românã.
Prof. dr. T. A.: Deci fata ºtie limba românã?
Prof. A. P.: Fata ºtie limba românã, dar nu
la nivelul pe care îl vreau eu.
Prof. dr. T. A.: Ginerele e grec?
Prof. A. P.: Ginerele este grec, nu are
nicio legãturã.
Prof. dr. T. A.: Pãi ºi fata îi grecoaicã!
Prof. A. P.: E grecoaicã. Dar ea, oricum,
pânã la plecare, a mers puþin la grãdiniþã.
Spunea niºte poezii. Învãþase totuºi câte ceva.
Prof. dr. T. A.: A prins.
Prof. A. P.: A prins totuºi câte ceva româneºte. A uitat repede, pentru cã noi atunci
eram preocupaþi sã învãþãm sã vorbim cât mai
bine limba greacã, cãci de greacã aveam nevoie
în faza respectivã. Dupã 2-3 ani, pãrinþii
rãmânând la Craiova (n-am plecat toþi deodatã)
am venit în vizitã cu ea. A fost o chestie foarte
drãguþã. A ieºit afarã sã se joace cu copiii din
curte, acolo prin faþa blocului ºi la un moment
dat se întoarce ºi îmi spune, fireºte în greacã:
„tata eu nu aud!”, iar eu i-am spus: „tu auzi, dar
nu înþelegi pentru cã ei vorbesc altã limbã. Ei
vorbesc limba românã pe care tu nu o ºtii sau pe
care ai uitat-o, tu ºtii limba greacã”. Dupã 1-2
sãptãmâni cât am stat, a început sã se înþeleagã
cu copiii. Deci, de atunci am început sã lucrãm
pe limba românã cu ea. Vorbeºte, înþelege, dar
putea sã fie la un nivel mult mai bun, având un
tatã ºi o mamã care cunosc limba românã. Nepoþii... am încercat cu ei aºa din când în când,
i-am învãþat sã spunã „Bunã ziua”, „Cum te
cheamã?”, „Bunã seara”, „Ce faci?” ºi aºa mai
departe, sã numere pânã la 10, 20, 30. Se bucurã
ºi ei puþin, dar nu îi atrage în mod deosebit,
deocamdatã.
Prof. dr. T. A.: Da. Dar dumneavoastrã
întruniþi toate cerinþele pentru a fi clasificat
drept bilingv.
Prof. A. P.: Eu, da!
Prof. dr. T. A.: Stãpâniþi perfect amândouã limbile.
Prof. A. P.: Între timp, un alt domeniu în
care am activat cu mare succes este cel diplomatic. În anul 1994 s-a creat Consulatul General
al României la Salonic, iar eu am fost, încã de la
început, un colaborator extern al consulatului.
I-am ajutat, în mãsura în care am putut, în domeniul traducerilor, am fãcut interpretariat, cãci
din 1992 pânã azi, (bine, în ultima perioadã
puþin), au avut loc foarte multe reuniuni cu ca-
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fine, din zona aceea erau bunicii mei. De abia
reuºiserã, vã daþi seama, în 1923, sã îºi creeze o
gospodãrie ca lumea, cã în 1947-1948 a trebuit
sã plece din cauza rãzboiului civil ºi s-au pomenit, în 1949, în România ºi iar au luat-o de la
capãt. Bunicii au rãmas definitiv în România, au
murit aici ºi sunt înmormântaþi în cimitirul de la
Craiova. Eu am rãmas, într-adevãr, un suflet
trist, am rãmas pasionat, e drept, ºi datoritã profesiei. Adevãrul e cã sunt mulþi greci care au
trãit în România, au studiat în România, dar care
s-au îndepãrtat de România ºi sunt legaþi doar în
sensul cã mai ascultã o muzicã, cã mai aud ceva.
Eu am luptat ºi lupt în permanenþã pentru a face
cunoscutã cultura ºi civilizaþia din România.
Prof. dr. T. A.: V-aþi asumat o misiune.
Prof. A. P.: O misiune.
Prof. dr. T. A.: Chiar un apostolat. Sunteþi un lector permanent de limbã românã.
Prof. A. P.: În afarã de aceasta, în afarã de
a contribui la realizarea unei apropieri, a unui
contact între cele douã popoare, pentru cã
într-adevãr aceste douã popoare se simpatizeazã
ºi se iubesc, eu sunt cu o ureche îndreptatã spre
România ºi cu una spre Grecia ºi încerc sã adun
din cele douã direcþii ºi sã vãd ce putem face
împreunã. Cam asta e misiunea pe care mi-am
asumat-o acum, fãrã sã mi-o cearã nimeni, bineînþeles. Cea mai mare surprizã este sã-i vedeþi pe
studenþii greci, care nu au nicio legãturã aici,
care studiazã în România ºi care acum vorbesc
limba românã. E mai greu cu pronunþia, dar nu
are importanþã. În ceea ce priveºte domeniul
sanitar, practic în toate spitalele din Grecia
întâlneºti medici care au studiat în România. Ei,
acum mã duc la foºtii mei cursanþi, care mã
examineazã, mã vãd, mã consultã pentru cã sunt
profesorul lor. Pentru mine e o mare bucurie ºi
satisfacþie, când vãd cã ei, pânã la urmã au
plecat de la mine, fãrã sã-ºi dea seama unde
merg, ce fac. Ei nu ºtiau nimic despre România.
I-am luat de mânã, i-am îndrumat, le-am explicat ºi acuma vorbesc despre România, sunt
prieteni ai României ºi chiar vor sã-ºi trimitã
copiii din nou în România.
Prof. dr. T. A.: Salonicul este un oraº cultural minunat, un oraº, mie, foarte drag. Eu
fiind la origini profesor de filozofie ºi acolo în
apropiere aflându-se Stagira, sunt îndrãgostit
de Aristotel, de Stagiritul ºi probabil de aici
vine ºi dragostea mea pentru oraºul Salonic.
Dar mai sunt ºi alte elemente care ne apropie,
pentru cã Salonicul este într-un fel un leagãn de
ortodoxie ºi vizitarea lui, cu acele bisericuþe
care nu aveau dreptul sã se înalþe, în anumite
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perioade, mai sus decât calul ºi cãlãreþul ºi
toatã istoria lor frumoasã te fac sã te îndrãgosteºti de locurile acelea. Sã nu mai vorbim de
faptul cã, de mai mulþi ani, copiii mei merg la
acelaºi hotel în una din acele peninsule, într-o
staþiune din apropierea Halkidiki. Ne e dragã
Grecia ºi grecii pentru tot ce reprezintã, pentru
felul lor de a fi ca viaþã. Totuºi este o problemã.
O simþiþi sau o puteþi mãrturisi? Cã noi avem
acolo niºte veriºori primari, aromânii. De câte
ori îi întâlnim, ei se plâng cã nu au niciun fel de
drept, cã în Grecia nu existã niciun fel de minoritate, decât majoritatea. E adevãrat?
Prof. A. P.: Da. Existã aceastã problemã.
În Grecia este recunoscutã oficial numai o singurã minoritate, ºi aceasta consideratã de naturã
religioasã, ºi anume turcii de origine musulmanã, care sunt recunoscuþi oficial, dar sunt
consideraþi greci de religie musulmanã.
Prof. dr. T. A.: Aºa sunt numiþi?
Prof. A. P.: Asta e oficial.
Prof. dr. T. A.: Deci nu sunt recunoscuþi
ca turci, ci ca greci de religie musulmanã.
Prof. A. P.: Care sunt în jur de 100.000, în
Tracia, în zona dinspre Turcia. În rest, nu existã
minoritãþi. Numãrul aromânilor sau al vlahilor
este necunoscut, pentru cã nu existã o statisticã,
deºi existã foarte multe studii ºi foarte mulþi care
s-au ocupat de aceastã problemã, dar fiecare dã
diferite date, statisticã oficialã nu existã. Din
câte am vãzut ºi am constatat, pentru cã m-am
ocupat ºi eu de aceastã problemã, ei se considerã
greci bilingvi. Oficial, aceastã populaþie este
perceputã ca greci bilingvi ºi acest lucru îl spun
ºi îl susþin chiar ei. Acum, dacã existã persoane
care alta spun în faþa grecilor ºi alta spun în faþa
românilor, nu pot sã ºtiu.
Prof. dr. T. A.: Da, e posibil.
Prof. A. P.: Nu pot sã îmi dau seama. Eu
ºtiu cã existã asociaþii ale lor, unde au tot dreptul
sã-ºi vorbeascã limba. Au formaþii de acestea,
ansambluri de dansuri, de cântece, îºi au programele lor, au întâlnirile lor, au festivalurile
lor, nu le lipseºte nimic, au toate drepturile, dar
sunt greci bilingvi. Adicã teoria istoricilor greci
ºi a lingviºtilor este cã aceastã populaþie, este o
populaþie localã, care în decurs de opt secole, a
parcurs un proces de latinizare, exact cum a avut
loc ºi în Dacia. Deci, sunt greci care s-au latinizat în Grecia ºi au preluat limba latinã. Asta este
teoria oficialã, asta susþin istoricii ºi lingviºtii
greci. Acum dacã existã cazuri, când ei spun alte
lucruri, eu nu pot sã ºtiu. I-am vãzut cât sunt de
fanatici, cât sunt de înrãiþi când vine vorba de
astfel de idei, adicã dacã cineva le spune cã sunt

acolo. Am nimerit odatã un profesor de la Universitatea din Salonic. Nu îi ºtiu cum îl cheamã,
dar am acasã cartea lui de vizitã. Eram invitaþi,
directori de biblioteci judeþene din România, la
biblioteca din Veria, care tocmai câºtigase un
premiul al Fundaþiei „Bill ºi Melinda Gates”.
Fãceam pe ghidul ºi dupã ce am încheiat vizitarea bibliotecii, le-am spus colegilor cã-i conduc în cartierul aromân, pe care-l cunoºteam
bine. „Iatã, le-am zis, cum aratã casa tipic aromânã, cum este ea construitã”. În momentul
acela domnul profesor a intervenit în discuþie ºi
ne-a explicat Domnia Sa totul. ªi a fost aºa cum
ziceþi dumneavoastrã: calm la început ºi apoi
ºi-a vãrsat nãduful pe autoritãþi. „Da, dar sã
ºtiþi cã noi aromânii suntem lipsiþi de drepturi”.
„Dar, domnule profesor, am vãzut asociaþia,
are acolo sediul”. „Da, dar aþi vãzut cã e închisã uºa ºi nu suntem lãsaþi”. ªi e profesor
universitar. O anumitã suferinþã probabil cã
existã ºi se manifestã în anumite formule, iar
mie mi s-a pãrut cã e discret.
Prof. A. P.: V-am spus, acum o lunã a
avut loc un festival al vlahilor, al aromânilor, în
Casa de Culturã din cadrul Universitãþii
„Aristotel”. 1.500 de persoane au participat cu
dansuri, cântece, costume. A fost minunat. Cine
e de vinã?
Prof. dr. T. A.: Foarte activi grecii din
România. Foarte frumoase emisiuni am vãzut la
televizor, existã cursuri de dans pentru copiii
greci din Bucureºti, dar ºi din alte oraºe. Nu îmi
aduc aminte dacã nu cumva erau ºi din Craiova.
Prof. A. P.: Am sã vã spun. Este vorba de
Uniunea Elenã care îºi are sediul la Bucureºti,
care s-a creat dupã schimbarea regimului, prin
1991-1992 ºi are 20 de filiale în toatã România,
mai mari sau mai mici.
Prof. dr. T. A.: Dar deputata Uniunii
Elene nu era o doamnã din Craiova?
Prof. A. P.: Nu, nu. În momentul de faþã
este un profesor universitar de la Ploieºti, domnul Dragoº Sisoko. E foarte activ, foarte dinamic ºi a realizat multe. Au revista bilingvã
„Speranþa”, la care eu colaborez, trimit articole
din Salonic. Ultimul numãr a fost dedicat
Salonicului, pentru cã în 2012 s-au împlinit 100 de
ani de la eliberarea de sub domnia turcã. Eu scriu
articole în limba românã, iar pe cursanþii mei,
care învaþã limba românã îi pun sã traducã ei din
limba românã în limba greacã. Astfel, în cadrul
revistei, jos, apare traducerea cu numele ºi semnãtura lor. Le dau aceastã posibilitate, ocazie, sã
vadã cã ceea ce învaþã are ºi niºte rezultate.
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români se supãrã foarte mult, dar nu se supãrã
dacã le spui aromâni sau vlahi. Deci, dacã le
spui cã sunt aromâni sau vlahi, nici o problemã,
dar dacã le spui cã sunt români îi deranjeazã.
Prof. dr. T. A.: Într-un fel e firesc sã-i
deranjeze. Fiecare om are dreptul sã fie acceptat
cum este, ce crede el cã este.
Prof. A. P.: Eu când am discutat ºi cu
miniºtrii greci despre aceastã problemã, mi-au
spus cã, noi, în clipa de faþã, în Grecia nu avem
nicio cerere din partea unei organizaþii sau din
partea unui grup de persoane care sã ne spunã cã
ei sunt un grup aparte, cã ei sunt români, cã vor cu
totul altceva. Aºa spun grecii, oficial. Acuma ce
se spune, sã vã dau un exemplu: Melciovo patria
lor. Aþi fost acolo?
Prof. dr. T. A.: Am fost.
Prof. A. P.: Dupã cum ºtiþi, ei sunt oieri,
au magazine cu brânzeturi. Sunt foarte bune
brânzeturile greceºti din zona aceea. Când vin
turiºti români, ies afarã din magazine, le spun
fraþi, le spun cã sunt români. Ei sunt români ºi
într-adevãr turiºtii sunt încântaþi, sunt foarte bucuroºi ºi le cumpãrã produsele. Dupã aceea când
turiºtii români ajung la Salonic (eu din când în
când colaborez cu o agenþie de turism ºi mai fac
aºa un tur al oraºului în limba românã, pentru
anumite persoane ºi mai ales pentru cei care sunt
la un alt nivel) îmi spun cã sunt foarte bucuroºi,
cã aromânii i-au întâmpinat ca pe niºte fraþi.
„– Aþi cumpãrat? – Da, am cumpãrat. – Pãi, dacã
sunt fraþi adevãraþi, v-au dat ºi vouã ceva, un
cadou? Aþi primit ºi voi ceva în plus faþã de ce
aþi cerut? ªtiu foarte bine cã salariile din
România nu se comparã cu salariul din Grecia,
sunt mult mai mici. Au fãcut ceva pentru voi?”
Atunci când le spui aceastã problemã...
Prof. dr. T. A.: Nici vorbã…
Prof. A. P.: Deci nu cumva au fãcut-o în
mod intenþionat?
Prof. dr. T. A.: Cunoaºteþi Veria, da?
Prof. A. P.: Da.
Prof. dr. T. A.: Partea de sus a oraºului e
cartierul aromânesc. Chiar în zona aceea în
care este ºi monumentul care îl reprezintã pe
Sfântul Apostol Pavel, care a vorbit cetãþenilor
din Veria.
Prof. A. P.: ªi din Salonic. A trecut ºi prin
Salonic.
Prof. dr. T. A.: A trecut. Da, dar acolo e
marcat, e monument. În zona aceea, pe deal,
acolo sunt adevãrate case-muzeu care reprezintã expresia civilizaþiei lor, inclusiv au sediul
asociaþiei folclorice. Am poze ºi am fost pe
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Prof. dr. T. A.: ªi e pe urmã cheia cititorului, dacã nu e tradus bine.
Prof. A. P.: Pãi e tradus bine, cã îi verific
eu. Stau cu ei, le spun, le explic „uite aici parcã
nu e bine, mai trebuie ceva, nu sunã bine, gândeºte-te, nu mi-ai redat exact”. Deci lucrez cu ei.
Prof. dr. T. A.: Cunoaºteþi un domn
Fotopolos?
Prof. A. P.: Fotopolos, la Bucureºti?
Prof. dr. T. A.: Da.
Prof. A. P.: Fost preºedinte al uniunii.
Prof. dr. T. A.: A fost preºedinte. A murit?
Prof. A. P.: A murit.
Prof. dr. T. A.: A murit, da.
Prof. A. P.: Dupã ce a murit domnul
Fotopolos a venit domnul Sisoko. El fãcea parte
din emigranþii greci vechi care au fost în
România. ªi acuma avem un nou preºedinte, e
mult mai tânãr, mult mai dinamic ºi a realizat
foarte multe lucruri. Sunt foarte multe de spus,
sunt ziare, reviste, sunt colaboratori. Existã o
activitate. Bineînþeles cã se pot face mai multe
lucruri, dar totuºi existã o activitate.
Prof. dr. T. A.: Ce colaborare aþi avut cu
Daniel Nazare la Braºov? Aþi trimis ceva material la ASTRA?
Prof. A. P.: Da. Am trimis la revista ASTRA,
mi se pare, chiar de la numãrul doi un articol
despre rãzboiul din Grecia. Mi l-au cerut. Acest
rãzboi este prea puþin cunoscut, nu este abordat
deloc, nu se ºtie nimic despre el. Dupã aceea, în
alt articol am scris despre emigranþii politici
greci, pentru cã aceasta este o altã problemã,
adicã sunt foarte multe persoane care acum ar
putea sã fie între 50 ºi 80 de ani, care au locuit
lângã greci, au lucrat cu grecii la diferite întreprinderi. Erau colegi vechi, dar nu ºtiau cine
erau, ce erau ºi ce s-a întâmplat, de ce nu puteau
sã plece în Grecia pentru cã de multe ori ne
întrebau: „De ce staþi aici?”, „De ce nu plecaþi?”
Prof. dr. T. A.: Da, un astfel de articol aº
fi interesat sã public ºi eu, pentru cã „Familia
Românã” are altã arie de rãspândire. Merge
revista la peste 2000 de români din întreaga
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lume. ªi e un capitol chiar necunoscut. Aveþi
dreptate. Mai sunt alte lucruri care credeþi cã ar
trebui adãugate sau ne oprim aici pentru acest
interviu, care oricum, iatã, cuprinde câteva pagini bune.
Prof. A. P.: De istorie contemporanã. Pãi
sã vã spun. Eu am în inimã România, Craiova ºi
într-o bunã mãsurã ºi Maramureºul.
Prof. dr. T. A.: Deci firesc. Din momentul
în care mi-aþi spus cã aþi fost repartizat la Botiza,
am ºi pronunþat numele pãrintelui Berbecaru ºi
aþi ºi zis cã vã e dor de el ºi dacã nu ar fi aici
probleme cu semnalul telefonului mobil, cã pe
mobilul meu îmi intrã Bulgaria, l-am fi sunat
acuma sã îi facem o surprizã. Dar oricum surpriza va fi. O sã-i iau un miniinterviu.
Prof. A. P.: La toamnã, la varã când am sã
mã duc acolo.
Prof. dr. T. A.: Surpriza în primul rând va
fi asta. Dar eu am sã-i fac surpriza sã-i spun cã
v-am întâlnit.
Prof. A. P.: Puteþi sã îi daþi acum înregistrarea.
Prof. dr. T. A.: Desigur. Sã ºtiþi cã sunteþi
ºi oaspetele nostru, nu numai al pãrintelui
Berbecaru, când veniþi la Baia Mare ºi în
Maramureº. Vã spun, iatã, de acuma bine aþi
venit în rândul „Familiei Române”, atât ca revistã, cât ºi ca ºi concept general, unde aþi intrat
de mult, chiar dacã sunteþi grec.
Prof. A. P.: Mulþumesc. În încheiere, vã
urez tuturor numai bine ºi fericire ºi sã se ºtie cã
dacã cineva vine la Salonic ºi are nevoie de
îndrumare, de sprijin, de ajutor, poate sã apeleze
la mine, cum fac foarte mulþi. Chiar ºi cu o
simplã întrebare, cãci dacã e cineva de acolo ºi
cunoaºte limba, te poate imediat dirija ºi ajuta.
Am fost ºi sunt într-un fel recunoscut ca atare.
Am primit pânã acum numeroase diplome din
partea unor autoritãþi române, care au recunoscut aportul meu la sprijinirea relaþiilor dintre
cele douã þãri. Sunt un fel de ambasador neoficial al României în Grecia ºi în special în
Salonic, ºi aºa voi rãmâne.
Prof. dr. T. A.: Ne bucurãm.
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Locuri ºi oameni de dincolo de România
Viorica PÂRJA

Dacã vrei sã vezi departe...
Sufla un vânt nebun când am vizitat prima
oarã Philadelphia. Aºa cã lucrul cel mai bun de
fãcut a fost vizitarea muzeelor. Printre ele, ºi
Muzeul de Artã. Iar starea de bine a revenit când
am dat cu ochii de „Domniºoara Pogany” ºi de
„Pasãrea mãiastrã”, ale marelui Constantin
Brâncuºi. În grandoarea americanã, am simþit
spiritul care palpitã ºi forma care respirã. Am
înþeles mai bine de ce spunea Brâncuºi cã trebuie sã încerci necontenit sã urci foarte sus, dacã
vrei sã vezi departe. ªi cât de realiste sunt cuvintele care spun cã frumosul este echilibrul
absolut, iar lucrurile nu sunt greu de fãcut. Greu
este sã te pui în starea de a le face.
E greu sã-i înþelegi pe cei care îl considerau pe Brâncuºi cosmopolit. Cum putea sã
fie cosmopolit un artist care oglindea în creaþiile
sale lumea þãranului român, tradiþiile, miturile ºi

Constantin Brâncuºi
(19 februarie 1876 - 16 martie 1957)
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inteligenþa, care, cu tenacitate, ºi-au construit
propriul univers, în care se simt bine.
Mintea trebuie sã fie mereu deschisã.
Conteazã ceea ce ºtii, ce ai învãþat, libertatea de
a gândi cã dacã vrei, poþi! ªtiu o mulþime de
români care aºa gândesc, în marea lor majoritate
tineri, fie cã sunt ingineri, medici, cercetãtori,
consultanþi, oameni de bancã sau încã studenþi.
Despre spiritul lor voi scrie, nu înainte
însã de a da câteva exemple de români celebri.
De la care au avut de învãþat.
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lume plinã de surprize, cu alte ritmuri de viaþã, cu o altfel de educaþie, cu un alt gen de toleranþã. Aºa
aº putea defini simplist Statele Unite ale
Americii. O þarã cât un continent, alcãtuitã din
multe naþii, dar care se contopesc în una singurã,
formând o Americã a americanilor. O Americã
orgolioasã, în care sentimentul apartenenþei este
unul dintre forþele care dau putere naþiunii americane.
Dupã ce ai vãzut o datã SUA, mereu eºti
tentat sã compari, fiindcã þara te copleºeºte, nu
doar prin dimensiunea ei, ci mai ales prin ceea
ce a reuºit sã facã doar în câteva sute de ani.
Vezi ºi simþi tot mai clar cum americanii ºi-au
construit viaþa în alte proporþii, cu altã tenacitate, cu altã implicare. Tehnica ºi ºtiinþa le-au
venit în ajutor ºi le-au dat un fel de grandoare, de
care n-au mai scãpat.
În aceastã lume prosperã, chiar dacã unii
spun cã SUA nu mai reprezintã „þara tuturor
posibilitãþilor”, încerc sã vãd lucrurile dintr-o
altã perspectivã. Sã înþeleg sentimentul, aproape
generalizat, de fricã faþã de tendinþa de americanizare a planetei, mai ales acum, când Europa
e tot mai divizatã.
Un lucru este evident. Fãrã prea multe
prejudecãþi, americanii ºi-au creat o lume a lor,
liberã, eficientã ºi... tolerantã. Pe oricare, dintre
cei deveniþi americani, îl întrebi ce l-a atras spre
America îþi rãspunde fãrã ezitare: opportunity.
Iar într-o traducere simplã, opportunity înseamnã posibilitatea de a gãsi un loc de muncã, de a
câºtiga bine, de a beneficia de confort, de a
putea sã-þi plãteºti ºcoala, dacã vrei sã înveþi.
Opportunity înseamnã ºi curajul de a lua viaþa în
piept, puterea ºi inteligenþa de a te putea adapta
acestei lumi care nu seamãnã cu lumea europeanã.
Numai cã visul american nu-i pentru oricine ºi cu atât mai greu de împlinit de cãtre cei
care nu sunt pregãtiþi pentru aceastã lume. Imigranþii, fie cã vorbim de primul sau de cel de-al
cincilea val de imigrare, au obstacole serioase
de trecut. Mulþi însã, odatã ajunºi aici, cautã
oportunitãþile. ªi cei mai mulþi le ºi gãsesc. Sunt
în State mulþi români, care ºi-au demonstrat
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Liviu Ciulei a ºocat publicul american
Atunci când Liviu Ciulei pãrãsea lumea
terestrã, am vrut sã vãd ce gândesc americanii
despre regizorul român, care a fost timp de cinci
ani, directorul artistic al Teatrului „Tyrone
Guthrie” din Minneapolis, dar ºi profesor de
teatru la douã universitãþi prestigioase: Columbia University ºi New York University.
Dramaturgul Dominic Papatola vorbeºte
în termeni laudativi despre Liviu Ciulei. Chiar
dacã ideile lui ºocau adesea publicul american, i
se recunoaºte meritul de a aduce faima internaþionalã Teatrului Guthrie, obiºnuit, pânã la
Ciulei, cu directori din teatrele cu influenþã britanicã ºi ici-colo câte un american.
Sã nu uitãm cã Liviu Ciulei a dus cu el în
America sensibilitatea est-europeanã, care ºoca
adesea. Pãrea foarte exotic ºi dãdea teatrului un
anumit aer de mister, spune Papatola. Pe aceeaºi
lungime de undã este ºi David Hawley, care
afirmã cã atunci când erau premiere la Guthrie,
critici din toatã lumea veneau sã le vadã. Era un
mare eveniment.

Cartea a doi prieteni
Visul american nu-i pentru oricine ºi e
greu de realizat, atunci când porneºti de la zero.
Existã însã cazuri remarcabile de oameni care
au ajuns în Statele Unite ºi s-au reinventat. Unul
dintre ele este scriitorul Elie Wiesel. Supravieþuitor al Holocaustului ºi laureat al Premiului
Nobel pentru pace. Este o figurã remarcabilã a
secolelor XX ºi XXI.

Elie Wiesel ºi Barack Obama

Liviu Ciulei
(7 iulie 1923 - 25 octombrie 2011)

Nãscut la Sighetul Marmaþiei, Elie Wiesel
a fost deportat împreunã cu familia la Auschwitz,
unde aveau sã-ºi gãseascã sfârºitul mama, sora
mai micã ºi tatãl sãu. Primeºte Premiul Nobel
pentru pace în 1986, iar din 1996 este membru al
Academiei Americane de Artã ºi Literaturã. În
prezent este directorul Centrului pentru studii
iudaice de la Universitatea din Boston.
Autor a peste 50 de cãrþi, declara cu o
vreme în urmã cã lucreazã la o carte împreunã
cu preºedintele american Barack Obama. O
carte scrisã de doi prieteni, care s-au cunoscut
pe vremea când Obama era student. Prietenia
dintre ei s-a legat, însã, în 2009, când Wiesel a
fost invitat sã-l însoþeascã pe preºedintele american într-o vizitã la fostul lagãr de concentrare
de la Buchenwald, unul dintre locurile simbolice ale Holocaustului.
Cu toatã agenda supraîncãrcatã, Obama
îºi face timp pentru prietenul sãu, cu care cineazã uneori, vorbind despre filozofie, reflectând despre lumea în care trãim. Dar niciodatã
despre politicã.

„The old joke was that among Romanians
tragedy is funny and funny is tragic” (Gluma era
cã la români tragedia e comicã ºi comedia e
tragicã) ºi asta se regãsea în munca lui. A avut
succes cu Furtuna lui Shakespeare, cu Peer Gynt,
sau Nunta lui Figaro, cu tot ceea ce a realizat
timp de cinci ani în America. Ideile lui Ciulei
erau avangardiste pânã ºi pentru americani.

O artistã cu care ne mândrim
Pentru cine nu ºtie, mezzosoprana Nicoleta Roman este bãimãreancã. Pe numele sãu de
fatã Ghiþã, Nicoleta este absolventã a Liceului
de Artã din Baia Mare ºi a Academiei de Muzicã
Transilvania din Braºov. Plecatã în Statele Unite,
Nicoleta Roman a absolvit cu brio ºi Facultatea
„Roosevelt University”, secþia Canto-Vocal
Performance. Este artista liricã româncã, sin-
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funcþia magicã a artei populare româneºti? „Am
ºlefuit materia pentru a afla linia continuã –
spunea Brâncuºi. ªi când am constatat cã n-o pot
afla, m-am oprit; parcã cineva nevãzut mi-a dat
peste mâini...”.
Nu mã mai satur sã admir formele pure,
libere parcã de orice gravitaþie terestrã, gata sã
se ridice în spaþiu.
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De la Baia Mare la Stanford
Mulþi dintre cei mai buni absolvenþi ai
Colegiului Naþional „Gheorghe ªincai” din Baia
Mare studiazã la universitãþi celebre din lume.
Printre ei se numãrã ºi Mihai Truicã, nume care
se regãseºte în documentele celebrei Universitãþi Stanford.
Universitatea a lansat cu ceva ani în urmã,
pe când Mihai era student în anul I, o iniþiativã
demnã de luat în seamã: i-a rugat pe toþi studenþii începãtori sã numeascã un fost profesor
sau mentor, care jucat un rol semnificativ în
dezvoltarea lor intelectualã, academicã, socialã
sau personalã. Mihai Truicã l-a nominalizat pe
Gheorghe Bârlea, profesorul sãu de biologie:
„Când domnul profesor Bârlea a terminat de
predat prima orã de biologie, am fost într-adevãr
impresionat. Fiecare cuvânt al sãu ºi fiecare
desen ne fãceau mai atenþi ºi mai dornici sã
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gura de altfel, care face parte din celebra Chicago Symphony Orchestra and Chorus.
Valoarea artisticã a instituþiei a fost recompensatã, în 2011, cu douã premii Grammy
pentru: Best Classical Album (Cel mai bun album de muzicã clasicã al anului 2010) ºi Best
Choral Performance (Cea mai bunã performanþã
coralã) pentru interpretarea Requiemului de
Verdi, dirijat de maestrul Riccardo Muti. Un
merit îi revine ºi Nicoletei. Care a fost aplaudatã
pe renumita scenã de la Carnegie Hall New
York, unde a interpretat din nou, sub bagheta
ilustrului dirijor Riccardo Muti, Lelio de
Berlioz, avându-l ca povestitor pe marele actor
Gerard Depardieu, ºi Otello de Verdi.
Fetiþa sa Olivia, îi calcã pe urme. A fost
selectatã pentru Festivalul de la Sanremo Junior,
cu o piesã compusã de Cãlin Ionce, profesor la
Liceul de Artã din Baia Mare.

învãþãm. Pasiunea sa m-a inspirat ºi pe mine ºi a
fost unul din principalele motive pentru care am
decis sã devin medic. Trebuie sã-i mulþumesc
pentru dãruirea, munca asiduã ºi îndrumarea pe
care mi le-a oferit de-a lungul anilor de liceu!”,
spune Mihai Truicã despre Gheorghe Bârlea.
Iar decanul de admiteri de la Stanford,
Richard H. Shaw, trimite câte o scrisoare, atât
profesorului Gheorghe Bârlea, cât ºi directorului Colegiului „Gheorghe ªincai”, în care se
spune: „Una dintre cele mai mari plãceri ale
meseriei mele vine din ocazia pe care o am de a
urmãri experienþele la Stanford ale studenþilor
incredibil de talentaþi, care încã din primul an îºi
lasã amprenta asupra Universitãþii. De fiecare
datã, când descopãr realizãrile din campus sau
aflu de la profesori despre curiozitatea intelectualã a studenþilor, sunt miºcat de pasiunea,
energia ºi talentul pe care le aduc în comunitatea
noastrã de oameni de ºtiinþã. Nu pot sã nu mã
gândesc cât de norocoºi sunt aceºti studenþi cã
au avut ajutorul, îndrumarea ºi prietenia unor
oameni care i-au ajutat sã se pregãteascã...”

Mihai Truicã, student
la Universitatea Stanford

La fel de pozitivã este ºi scrisoarea trimisã
profesorului de biologie Gheorghe Bârlea: „Sosirea de noi studenþi în campusul de la Stanford
aduce un val de energie, de nerãbdare ºi curiozitate la seminarii sau la activitãþile extracurriculare. În timp ce ei sunt interesaþi sã-ºi
lase amprenta în comunitatea noastrã, ºi eu ºi
dumneavoastrã ºtim cã ei se gândesc adesea ºi
cu plãcere la cei care i-au ajutat sã se pregãteascã pentru experienþa la facultate... Suntem
mândri sã ne alãturãm lui Mihai în recunoaºterea dãruirii ºi grijii cu care abordaþi procesul educativ. Pe parcursul urmãtorilor patru
ani, Mihai va recurge fãrã îndoialã la bazele pe
care l-aþi ajutat sã le creeze. Aºteptãm cu nerãbdare sã ne alãturãm dumneavoastrã în urmãrirea succeselor continue ale lui Mihai la
Stanford ºi dupã aceea…”. Semneazã John L.
Hennessy, preºedinte ºi decan Richard H. Shaw.
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Mezzosoprana Nicoleta Roman
împreunã cu fetiþa sa, Olivia
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Concluzia acestor rânduri? ªcoala este locul unde începe aventura cu ºtiinþa, iar profesorii adevãraþi îi învaþã pe elevi sã viseze
frumos, dar mai ales sã transforme visele în
realitate. Îi învaþã sã vadã ºtiinþa ca pe o imensã
bucurie, de la Stanford la Baia Mare. Cu Mihai
la Stanford ºi cu Alex la New York, familia
Truicã se poate mândri.
Vocea României ºi The Voice USA
Povestea familiei Horga e frumoasã ºi, ca
toate poveºtile americane, are un final fericit. La
vremea când bãimãreanca Ana Diana Kalmar
evolua la Vocea României, George Horga Jr.
câºtiga dreptul de a participa la show-ul The
Voice USA, sezonul cinci.
Tatãl sãu a emigrat în SUA înainte de ’89,
apoi ºi-a adus aici toatã familia. A luat totul de la
zero, inclusiv învãþarea limbii engleze ºi a reuºit.
George îºi doreºte foarte mult sã devinã artist,
muzica fãcând parte din fiinþa sa. Vorbeºte
despre ce înseamnã familia la români ºi despre
gestul lui de a... pleca de acasã atunci când a
împlinit 18 ani. „La 18 ani, eu m-am mutat de
acasã. Am lãsat în urmã singurul lucru pe care-l
ºtiam: comunitatea româneascã. A fost cel mai
dificil lucru pe care l-am fãcut vreodatã. Dar am
vrut sã fac muzicã, am vrut sã-mi urmez visul...”

George Horga jr.

La audiþiile pe nevãzute a fost însoþit de
tatãl sãu, iar interpretarea piesei „Treasure” a lui
Bruno Mars i-a atras, nu doar aplauzele publicului, ci ºi aprecierea juriului. Chiar dacã a
fost eliminat la fazele urmãtoare ale show-ului,
un pas important pe calea muzicii a fost fãcut.
George vorbeºte frumos despre comunitatea româneascã din Portland, unde trãieºte, ceea ce
înseamnã cã pãrinþii lui n-au uitat sã-i tot vorbeascã despre locurile de unde au pornit în lume.

Pãrintele profesor Theodor Damian

unul dintre românii care nu uitã o clipã de locul
în care s-au nãscut. Chiar dacã nu este maramureºean, prin alianþã s-a legat de aceste locuri. S-a stabilit în SUA din 1988 ºi de atunci
n-a obosit sã promoveze credinþa ºi tradiþia
româneascã. Institutul Român de Teologie ºi
Spiritualitate Ortodoxã, cu parohia ortodoxã românã „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, Astoria,
New York, Cenaclul literar „Mihai Eminescu”,
revista bilingvã, românã/englezã Luminã linã/
Gracious Light stau mãrturie în acest sens. La
Domnia Sa am apelat atunci când am obþinut
prima vizã de intrare în SUA. N-a ezitat sã mã
ajute, aºa cum a procedat cu mulþi oameni de
culturã din România.
Iubeºte Maramureºul, despre care vorbeºte la New York, la Cenaclul literar „Mihai
Eminescu”, la biserica unde slujeºte, la universitatea unde are cursuri. A cunoscut lumea,
dar n-a uitat cã pentru el pãmântul fãgãduinþei
tot România se cheamã. Iar revista Luminã linã
rãmâne vocea scrisã a acestei puternice oaze de
spiritualitate româneascã, de pe pãmânt american ºi nu numai, publicaþia circulând din
Europa, pânã în Canada, Vietnam sau Australia.
Impunându-se ca o prezenþã literarã ºi teologicã,
fiind aºteptatã cu mare interes în arealul de rãspândire, pledând în favoarea pãstrãrii tradiþiei
româneºti ºi a valorilor creºtine din Carpaþi.
Promovarea valorilor româneºti o face ºi
Institutul Roman de Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã, al cãrui obiectiv principal îl constituie unitatea ºi solidaritatea românilor din diaspora, mai buna lor integrare, consolidarea conºtiinþei ºi identitãþii naþionale ºi culturale, într-o
lume globalizatã.

O bisericã veche ºi un preot luminat
Sub semnul credinþei stã ºi un alt român,
pãrintele profesor Nicolai Buga, care slujeºte la
Spiritualitate ºi credinþã
Biserica „Sfânta Treime” din Philadelphia, a
Pãrintele profesor Theodor Damian este cincea bisericã din oraº, ca vechime, ºi a ºaptea
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adãugat o turlã din lemn ºi trei clopote, s-a
construit un altar cu catapeteasmã ºi s-a pictat
interiorul. În cea mai mare parte, cei care au
lucrat aici erau meºteri din România.
De când a venit aici, preotul Buga n-are
liniºte ºi cautã soluþii sã-i strângã în jurul bisericii pe românii din Pennsylvania. Þine legãtura
cu ei, organizeazã evenimente nu doar religioase, ci ºi culturale. Aici s-au lansat cãrþi ºi au
avut loc recitaluri ale mai multor artiºti români
stabiliþi în SUA sau din România: Ion Caramitru,
Aurelian Octav Popa, Adina Niþescu, Maria
Ciobanu ºi mulþi alþii.
Am vorbit despre rolul credinþei ºi al bisericii, despre diplomaþie ºi economie, despre
mersul lumii ºi spiritul românesc. Apoi, noi am
plecat sã-i vedem pe cei care protestau împoPãrintele profesor Nicolai Buga
triva bisericii, iar preotul Buga s-a întors la
lucru, convins cã restaurarea bisericii va dãrui
Pãrintele Buga slujeºte aici din 2006. generaþiilor viitoare, nu doar istoria ºi arhitectura
L-am cunoscut împreunã cu Ioana ºi Horaþiu ºi, unei clãdiri, ci ºi credinþã ºi spiritualitate.
evident, cu Marco George, pentru care am ºi
Despre toþi românii americani, numai
mers la bisericã. La grea lucrare s-a antrenat
de bine
preotul parohiei, fiindcã restaurarea este cosAº putea sã scriu mult ºi bine despre rotisitoare, iar cei care frecventeazã biserica nu
mânii
americani pe care-i ºtiu. Mulþi ºi buni.
sunt din pãtura bogatã a Americii.
Îmbrãcat în haine de lucru, preotul ºi-a Toþi ºcoliþi, educaþi ºi bine integraþi în sistemul
luat o clipã de rãgaz ºi ne-a arãtat biserica, de viaþã de peste ocean. De la New York, la
vorbind despre istoria ei ºi cum a ajuns de la Washington. De la Los Angeles, la San Francisco.
episcopalieni la românii ortodocºi, fiind cum- De la San Diego, la Philadelphia. De la Miami, la
pãratã prin anii ’70 cu faimoasa sumã de... un Stanford. Sã scriu cu bucurie ºi sinceritate. Aºa
dolar. Deºi s-au fãcut câteva modificãri, carac- cum am fãcut de fiecare datã când am vãzut locuri
teristicile clãdirii au rãmas aproape intacte. S-au ºi români de dincolo de România.
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din Pennsylvania. Aceastã bisericã frumoasã, în
stil neocolonialist, strânge în jurul ei comunitatea de români din Philadelphia ºi din împrejurimi.

Ioana ºi Horaþiu, fiica ºi respectiv ginerele autoarei – români americani ºi ei, alãturi de
marea interpretã de muzicã popularã Maria Ciobanu, fotografiaþi pe pãmânt american
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„Distanþa de þarã nu e mare, dar e grea”
Interviu cu baritonul Vlad Crosman
Anca GOJA
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ingurul român care cântã la Centrul de
S
Muzicã Barocã de la Versailles, baritonul
Vlad Crosman, originar din Oradea, este unul
dintre tinerii care face cinste þãrii noastre pe meleaguri strãine. Este dublu licenþiat în canto clasic
ºi regie de operã la Academia de Muzicã
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Dupã ce am
aflat de existenþa lui ºi am citit câte ceva despre
activitatea sa ca artist, l-am rugat sã îmi acorde un
interviu ºi i-am trimis întrebãrile prin Internet. Am
fost plãcut surprinsã de punctualitatea cu care a
rãspuns, de seriozitatea cu care a tratat fiecare
întrebare în parte, de bunul sãu simþ, în primul
rând, iar apoi de inteligenþa ºi sensibilitatea care
rãzbat din mãrturisirile sale. În final, mi-am spus:
iatã un român care meritã tot respectul, nu doar al
conaþionalilor sãi, ci al întregii lumi.

„Visam sã devin medic chirurg”.

cum ai interpretat o anumitã frazã sau o anumitã
Reporter: Relaþia dumneavoastrã cu mu- sonoritate a unui cuvânt, un sentiment transmis
zica a început foarte devreme. Mãrturiseaþi pe placul sufletului lor. E minunat!
într-un alt interviu cã, la vârsta de 9 ani, aþi
„Am ajuns sã înþeleg destul de greu
câºtigat primul concurs de muzicã pentru copii,
ºi târziu ce înseamnã opera”.
pe scena Casei de Culturã din Oradea. Aþi prins,
Rep.: Cum a fost întâlnirea de mai târziu
încã de atunci, gustul aplauzelor ºi aprecierilor
cu
muzica
de operã?
publicului? Este aceasta cea mai mare rãsplatã
a unui om de muzicã?
V.C.: Am început la 14 ani sã studiez
Vlad Crosman: Nu pot sã spun cã am canto clasic, la Liceul de Artã Oradea. Cânprins „gustul” aplauzelor de atunci. Dacã bine tasem muzicã uºoarã înainte, participasem la tot
îmi amintesc, la acea vreme visam sã devin ce existã în materie de festivaluri ºi concursuri
medic chirurg (mã uitam la un serial cu medici ºi pentru copii ºi tineri, în România. Vocea mi s-a
îi adoram pentru tot ceea ce fãceau). Astãzi ar fi schimbat destul de repede ºi am vrut sã încerc
poate ultima ocupaþie pe care aº putea sã o am. ceva nou. Acum cred cu tãrie cã pentru un copil
Nu pentru cã m-am îndepãrtat de ideea de a face sau un adolescent de 14 ani este mult prea debine oamenilor, ci pentru cã… pur ºi simplu ar fi vreme sã înceapã studiul de canto clasic. Nu
prea durã pentru mine ºi pentru cum sunt „con- ºtiam foarte multe despre acest repertoriu,
struit”. Mã doare ºi mã influenþeazã prea tare despre, aceastã lume. ªi am ajuns sã înþeleg
durerea oamenilor. Însã, revenind la idee, aplau- destul de greu ºi târziu ce înseamnã de fapt opera,
zele cred cã înseamnã foarte mult pentru un liedul, muzica vocal-simfonicã etc. Nu-mi
artist. Un artist nu creeazã ºi nu se dedicã pentru plãcea sã stau sã ascult ore întregi operã sau sã
aplauze, însã ele sunt, poate, cea mai mare rãs- mã uit la televizor la opere sau pe internet etc.
platã. Dar ºi contactul direct cu oamenii care vin Mai târziu am realizat cã motivul era simplu. Nu
la tine dupã spectacol sã-þi spunã cã te apre- înþelegeam. De aceea nu-i „condamn” sub nicio
ciazã, cã te urmãresc de mult, cã i-a impresionat formã pe oamenii cãrora nu le „place” opera, de
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Rep.: Un alt pas important pe
care l-aþi fãcut în carierã a fost decizia de a
studia la Centrul de Muzicã Barocã de la Versailles, unde sunteþi singurul român. Ce argumente au cântãrit în luarea acestei decizii
majore, care implicã nu doar stabilirea la o mare
distanþã faþã de þarã, de familie, de prieteni, ci ºi o
declaraþie de îmbrãþiºare a excelenþei în carierã?
V.C.: La Cluj am prins drag de muzica
barocã, având ºansa sã am lângã mine oameni ca
profesoara mea de dramaturgie ºi regie Anca
Mihuþ sau ca Maria Abrudan, profesoarã la catedra de orgã. Am avut „îndrãzneala” sã particip
la Cluj la niºte cursuri de mãiestrie susþinute de
artiºti din lumea barocului european. Aºa am
aflat ºi despre existenþa Centrului de Muzicã
Barocã de la Versailles. Dupã ce mi-am terminat
studiile la Cluj, am luat decizia sã aplic pentru
audiþiile de la Versailles. Mi-am luat biletele de
avion pentru Paris înainte sã ºtiu mãcar dacã
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„Dorul este nemãrginit”.

m-au reþinut sau nu pentru etapa finalã. Ceva îmi
spunea cã trebuie sã mã duc ºi cã voi rãmâne…
ªi aºa a fost. La Cluj oricum nu mai puteam sã
stau. Nu simþeam cã aveam sã evoluez prea mult
rãmânând. (Nu vreau sã spun cã nu existã o viaþã
artisticã la Cluj, dar… voiam altceva.)
Spuneam mai sus cã am avut „îndrãzneala” sã particip la acele cursuri de mãiestrie la
Cluj, pentru cã, din câte auzisem, unii dascãli
„interziseserã” sau, mã rog… le sugeraserã studenþilor ca nu cumva sã participe la astfel de
manifestãri ciudate. Pentru mine a fost o uºã
mare deschisã. Este extraordinar cã toatã lumea
vrea sã cânte (mai ales în România) Verdi ºi
Puccini, dar asta nu înseamnã cã alte câteva sute
bune de ani de muzicã nu mai existã… Eu vã
spun sincer cã dupã ce m-am „întors” atât de
adânc în esenþele muzicii din Renaºtere ºi Baroc,

Alãturi de familie la ceremonia absolvirii
Academiei de Muzicã de la Cluj

am ajuns sã am o cu totul altã viziune ºi înþelegere asupra muzicii din perioadele urmãtoare.
Distanþa de þarã nu e mare, dar e grea. E
grea pentru cã ea nu se mãsoarã în kilometri, ci
în dor. ªi dorul… este nemãrginit. Trãim azi, din
fericire, niºte vremuri cu o tehnicã atât de
avansatã. Vorbesc la telefon cu ai mei, poate
mai des decât vorbeam când eram la Cluj. Ne
vedem ºi pe Skype. Parcã e mai „adevãratã” ºi
mai „aievea” prezenþa celor dragi. Însã nicio
tehnicã, oricât ar fi ea de avansatã, nu va putea
niciodatã sã înlocuiascã lumina ºi bucuria din
ochii mamei ºi nici mângâierea bunicii.

„Mã încãpãþânez sã fac cunoscutã
strãinilor imaginea frumoasã a României”.
Rep.: Cum v-au primit francezii, ºtiute
fiind episoadele recente în care acest popor ºi-a
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exemplu. Cred cã nu ajunge sã-þi „placã” doar
muzica, trebuie sã înþelegi cu adevãrat actul artistic, chiar ºi din perspectiva (sau mai ales din
perspectiva) spectatorului.
Deci, am trãit multã vreme cu imaginea
unei lumi sobre, cu papioane ºi fracuri, costume
ºi limbaje inaccesibile. Însã a fost ceva ce mi-a
schimbat total viziunea. Într-o dimineaþã,
înainte sã merg la liceu, am vãzut pe canalul de
muzicã clasicã Mezzo o fatã roºcatã, „deghizatã” aº putea spune, ºi cu o coafurã excentricã,
ce cânta aria Opheliei din Povestirile lui Hoffman
de Offenbach. Ceea ce mã ºocase fusese tocmai
aceastã îndrãznealã a ei de a-ºi asuma o posturã
atât de excentricã, fãrã sã „afecteze” sub nicio
formã actul artistic ºi cântatul din punct de vedere „tehnic”. Este vorba despre minunata sopranã Patricia Petibon, pe care acum câteva zile
am avut plãcerea sã o întâlnesc ºi
sã-i povestesc cu emoþie prima mea
„întâlnire” cu ea pe ecran.
În anii de studenþie la
Cluj-Napoca, nu prea am ratat spectacolele celor douã opere (românã ºi
maghiarã) ºi nici pe ale teatrelor. Pe
lângã tot ce am învãþat de la profesorii mei, cãrora le mulþumesc, un
important exerciþiu a fost ºi acesta al
spectacolelor vãzute. Având în vedere cã am studiat ºi regia de operã
în paralel, priveam mereu spectacolele din mai multe ipostaze. A fost
o perioadã frumoasã ºi utilã.
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arãtat rãceala faþã de români, sau mãcar faþã de
o parte dintre ei?
V.C.: Eu am fost primit tare bine de francezi. În mediul artistic ºi al oamenilor elevaþi
conteazã calitatea Omului, nu originea, culoarea, limba sau mai ºtiu eu ce. E adevãrat însã
cã am fost întâmpinat ºi cu remarci de genul
„Ah, eºti român… ºtii, sunteþi cam mulþi români
pe strãzi” sau „Dupã fizionomie, n-aº fi zis cã
sunteþi român. Aveþi un ten deschis…”. Vã daþi
seama cã am încremenit. Dar, dupã cum am mai
zis-o, mã încãpãþânez sã fac cunoscutã strãinilor
imaginea frumoasã a României în care eu cred ºi
care existã în strãfundurile fiinþelor noastre, ale
tuturor.
În acelaºi timp, trebuie sã recunosc faptul
cã dacã francezii îºi aratã în general rãceala faþã
de români în contextul actual, nu este deloc
întâmplãtor. ªi tot din motive deloc întâmplãtoare uneori prefer sã nu vorbesc limba românã
prin metrou sau prin anumite zone din Paris unde
nu limba francezã este prima limbã vorbitã…

V.C.: În Franþa este o comunitate foarte
mare de români. ªi se împarte în douã mari
categorii: cei cu care þi-e drag sã vorbeºti
româneºte ºi cei cu care nu vrei sã vorbeºti nicio
limbã (ºi aici nu mã refer la diferenþe etnice sau
de alt fel). Mitul cu românii din diaspora care nu
se ajutã are ºi el niºte sâmburi de adevãr. Din
pãcate, dupã cum aminteaþi în întrebare, mulþi
iau cu ei la plecare ºi nãravurile de care nu scapã
ºi cred cã nici nu vor scãpa încã urmãtoarele
câteva neamuri. Comunismul a injectat în noi
frica de aproape. Frica de aproapele tãu înseamnã din start refuzul de a-l iubi, deci de a-l ajuta.

„În România, oamenii nu iau
în serios nimic”.
Rep.: Aþi fost artist în România, sunteþi
artist în Occident. Care e diferenþa?
V.C.: Diferenþa e simplã: seriozitatea.
În România, oamenii nu iau în serios nimic. Nici pe ei înºiºi. E valabil nu numai în artã.
Dar în artã, cu atât mai mult. Eu am amintirea ºi
gustul acesta despre România, acum. E o atmosferã de „ziceam cã…” sau „ne facem cã…”.
Dar ºtiu cã lucrurile se schimbã. Am mare încredere cã oamenii se vor trezi la un moment dat.
Semnale sunt deja destule ºi îmi manifest respectul pentru toþi cei care fac ceva ca sã opunã
rezistenþã idiocraþiei ce ni se bagã pe gât zi de zi.
Am divagat puþin, doar ca sã vã spun cã
diferenþe sunt. Am învãþat multe despre respect;
fie el respectul faþã de o orã fixã, faþã de atitudine,
seriozitate, respectul faþã de ideea de artist sau de
un act artistic în plenitudinea lui. Respectul înseamnã asumare, înseamnã a lua în serios.

„Mã simt mândru când vãd nume
româneºti pe afiºele operei”.
Rep.: Aþi cunoscut în Franþa alþi români,
plecaþi sã îºi câºtige existenþa pe meleaguri
strãine? Se spune cã în comunitãþile de români
din afara graniþelor nu existã întotdeauna relaþii dintre cele mai cordiale, mulþi luând cu ei,
la plecarea din þarã, anumite tipare de comportament nu foarte sãnãtoase. E adevãrat, din
punctul dumneavoastrã de vedere?

Alãturi de soprana Patricia Petibon (centru)
ºi de iubita Cristina Ardelean

De aceea comunitatea românã cred cã e încã
mult prea puþin unitã. Ne e fricã unora de alþii.
Ne e fricã ºi suntem invidioºi. Cã prin a oferi
ajutor cuiva, s-ar putea sã îi fie lui mai bine
decât nouã… E trist. Individualist. Dar cam asta
cred cã se întâmplã. În plus, am trãit pe pielea
mea niºte experienþe „de neuitat” cu români din
categoria acelora ce vin cu nãravurile de acasã ºi
care se cred superiori. Asta m-a fãcut sã îmi dau
seama cã, practic, eºti singur ºi singurul ajutor
sigur e… cel pe care þi-l oferi tu. Nu pot însã sã
nu evidenþiez faptul cã existã ºi am avut plãcerea sã întâlnesc români, oameni cu adevãrat
extraordinari, care mi-au fost de multe ori alãturi ºi cu care am prietenii atât de frumoase. Aº
vrea sã le mulþumesc tuturor.
Mã bucurã mult faptul cã existã o comunitate româneascã prezentã în mediul artistic, aici la Paris. Într-adevãr sunt singurul român
din ansamblul de la Versailles, însã cred cã este
important ca lumea sã ºtie cã în urmã cu vreo
þapte ani a mai fost o sopranã româncã,
Ruxandra Cioranu, care a studiat la Centrul de
Muzicã Barocã, sau clavecinista Ana Bondue
(Giurgiu) care este de asemenea prezentã în
multe producþii ale ansamblului nostru. Români
mai existã ºi în ansamblul Operei pariziene, atât
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cei angajaþi, cât ºi cei ce se perindã ca invitaþi în
diferite producþii.
Dacã ar fi sã vã spun când mã simt aici
mândru cã sunt român, v-aº spune cã mã simt
mândru când vãd nume româneºti pe afiºele
operei, când trec pe lângã atelierul lui Brâncuºi
de la Pompidou, când vãd numele lui Ionesco ºi
piesele sale ce se joacã de zeci de ani fãrã întrerupere, când metroul parizian este tapetat de
afiºe ce anunþã premiera filmului românesc
Poziþia copilului, ºi exemplele ar putea continua, din fericire.

Vlad Crosman în Amadis de Gaule la Opera Regalã Versailles
ºi la repetiþiile pentru opera Tancrede la Versailles
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eventualã întoarcere în þarã? Cum ar trebui sã
se schimbe România pentru ca tinerii artiºti sã
se simtã bine aici?
V.C.: Eu cred cã trebuie sã ne întoarcem,
pentru cã altfel plecarea nu este desãvârºitã.
Cercul ar rãmâne neînchis. Eu îmi pun mereu
întrebarea: De ce pleacã oamenii?
Fie cã vrem, fie cã nu vrem sã recunoaºtem,
suntem strãini aici ºi în lume. Dar ºi mai trist e
când ai sentimentul cã eºti strãin, acasã. Aº vrea
sã mã întorc într-o zi chiar definitiv. Dar încã am
impresia cã acea zi e cam departe. Mulþi oameni
care ar avea ceva de spus ar vrea sã se întoarcã.
„Suntem strãini aici ºi în lume”.
Dar toþi se întreabã dacã au loc de „ai lor”, dacã
Rep.: Când vã gândiþi la planurile dum- „ai lor” vor sã-i primeascã ºi sunt dispuºi sã-i
neavoastrã de viitor, luaþi în considerare o „asculte”. ªi atunci, se mai întreabã o datã…
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Românce – „ambasadoare”
ale spiritualitãþii româneºti în lume
Ovidiu SUCIU
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omânia a dat, în timp, în diverse
domenii, personalitãþi de seamã
care au adus þãrii faimã în lume.
Printre acestea se aflã ºi multe femei, mai ales în
sport ºi artã, dar ºi în ºtiinþã. Sportul, însã, prin
marea sa audienþã publicã internaþionalã, a ridicat Tricolorul pe culmi europene, olimpice,
mondiale.
Aº începe enunþarea marilor succese sportive româneºti prin cele datorate atletismului,
care prin Iolanda Balaº a ridicat ºtacheta notorietãþii noastre, pe culmi nebãnuite, prin repetate recorduri la sãritura în înãlþime. Mai menþionãm aici ºi pe discobola Lia Manoliu, pe
suliþaºa Mihaela Peneº, pe sãritoarea în lungime
Viorica Viscopoleanu, valoroase atlete olimpice. Acestora li se adaugã alergãtoarele de semifond ºi fond, începând cu celebra Gabriela
Szabo, continuând cu Doina Melinte, Maricica
Puicã, care mult timp „fãceau legea” în competiþiile internaþionale, devenind colecþionare de
strãlucitoare medalii ºi fiind aplaudate pe stadioanele lumii. Gimnastica româneascã, prin
Nadia Comãneci a realizat o fascinantã explozie
mondialã în domeniu (precedatã de Elena
Leuºtean). Miracolul a continuat ani ºi ani, prin
zeci ºi zeci de valoroase gimnaste ale ºcolii
româneºti (recunoscute în lume), cum sunt
Alina Goreac, Andreea Rãducanu, Gina Gore,
Cãtãlina Ponor, Sanda Izbaºa º.a., acestea beneficiind ºi de antrenori ºi antrenoare de mare clasã.
Scrima este o altã ramurã sportivã care a
adus României mari satisfacþii, mai ales prin fetele de la Clubul „Steaua”: Olga Orban, Ana Pascu,
Ileana Jenei, Ecaterina Stahl – în marea lor majoritate sãtmãrence. Anul trecut, echipa naþionalã
a României a devenit campioanã europeanã!
Handbalul feminin, mai ales prin Oltchim
Râmnicu-Vâlcea a repurtat deosebite succese
internaþionale, unele componente ale echipei fiind
apreciate de cãtre Federaþia Internaþionalã de
Handbal drept jucãtoare nr. 1 ale anului:
Luminiþa Huþupan Dinu, Valentina ArdeanElisei, Cristina Neagu.
Canotajul feminin este o ramurã care a
adus þãrii zeci ºi zeci de medalii olimpice ºi

mondiale. În vârful piramidei se aflã generalul
Elisabeta Lipã, aflatã în faþa participãrii la o a
VI- a ediþie a olimpiadei, cu o carte de vizitã
uluitoare: opt medalii olimpice (cinci de aur,
douã de argint, una de bronz), 5 titluri de
campioanã mondialã, 20 de titluri de campioanã
balcanicã ºi naþionalã! O secondeazã în succese
Viorica Susanu, Doina Ignat, Veronica
Cochelea º.a., pânã la Titie Þãran Iordache (din
satul Gherþa, judeþul Satu Mare: medalie de aur
la Los Angeles, dupã care a devenit membrã a
echipajului Germaniei).
Dacã prin natura percepþiei publice, sportul românesc a devenit cunoscut ºi apreciat pe
mapamond, nici arta, cultura ºi ºtiinþa nu sunt
mai prejos, deºi acestea sunt percepute îndeosebi de categorii elevate spiritual. De pildã Belcantoul feminin românesc a strãlucit mereu pe
scenele lumii, prin soliste de mare prestigiu,
precum Hariclea Darclée, Liana Cotrubaº, Magda
Ianculescu, Viorica Cortez-Guguianu, Virginia
Zeani, Iolanda Mãrculescu, Mariana Nicolesco,
Marina Cãrlovici, Eugenia Moldoveanu, Leontina
Ciobanu Vãduva, Angela Gheorghiu, sãtmãrencele Corina Circa, Nicoleta Ardelea, Mariana
ªerba ºi Luiza Fatyol.
Baletul românesc, alãturi de operã, s-a remarcat din plin pe plan internaþional. Irinel
Liciu, cea mai valoroasã prim-balerinã a noastrã,
a cules aplauze pe mai multe continente. Dupã
un succes fulminant la Moscova, a refuzat oferta
de a rãmâne definitiv angajatã a Rusiei. I-au
urmat, mai apoi pe linia succeselor, Magdalena
Popa, Elena Dacian, Alexa Mezincescu, Ileana
Iliescu, ºi mai recent, în 2010, Alina Cojocaru
(cu studii de specializare la Kiev ºi Londra),
care a fost declaratã de un juriu internaþional
„balerina deceniului”!
Tot în plan artistic, americanii au catalogat-o pe Alexandra Nechita „Micuþa Picasso”
(pentru numeroasele sale lucrãri de picturã deosebit de apreciate ºi solicitate de mari personalitãþi). În SUA face furori Anastasia Soare,
„regina sprâncenelor”, la care apeleazã staruri
precum, Jennifer Lopez, Victoria Beckham, Naomi
Campbell, Madonna, Cindy Crawford etc.

53
de onoare a Academiei Române; Hariclea
Darclée, poreclitã la Paris „Privighetoarea din
Carpaþi”, remarcatã de celebrul compozitor
Gounod, care i-a sugerat numele de Darclée,
dupã care alt ilustru compozitor, Puccini, a scris
pentru ea rolul Tosca din opera cu acelaºi nume.
A fost un triumf! Artista a contribuit la înfiinþarea Operei Române, iar Mariana Nicolesco a
iniþiat Festivalul Internaþional de Canto de la
Brãila, ce poartã numele distinsei cântãreþe. Nu
pot fi omise Martha Bibescu (1889-1973), prinþesã din familia domnitoare, scriitoare francezã
de origine românã membrã a Academiei Regale
din Bruxelles, Ana Elisabeta Brâncoveanu, contesã de Noailles sau Elena Vãcãrescu, care
pentru prima sa carte, Les Huit Paradis (Paris,
1908), a fost rãsplãtitã cu Premiul Academiei
Franceze. Acesta ar fi, în mare, un scurt tablou al
femeilor românce celebre peste hotare.
Desigur, nu e exhaustiv. Multe nume
citate nu apar nici în Dicþionarul Enciclopedic
Românesc, noi aflându-le din alte surse. Dupã
cum se poate constata, România ocupã un loc
onorabil în spiritualitatea femininã a mapamondului. Mulþi ne iau în serios, ne admirã, dar din
pãcate, mai sunt dintre ai noºtri cãrora le miroase urât tot ce e românesc, dar se extaziazã în
faþa a tot ce vine din afara þãrii.
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În continuare, vom dezvãlui câteva nume
ale unor personalitãþi ºtiinþifice din România,
considerate ca ocupante ale primului loc în
lume, în anumite domenii: Sarmiza Bilcescu
(1867-1931), prima femeie licenþiatã în drept la
Universitatea din Paris; Ana Aslan (1897-1788)
a fondat primul Institut de Gerontologie din
lume, membrã a Academiei Regale Tehnice din
Berlin; Smaranda Brãiescu (1897-1948), prima
femeie pilot, campioanã mondialã la paraºutism
(Sacramento S.U.A), supranumitã în epocã „Regina Aerului”; Virginia Andreescu Haret
(1894-1962), soþia lui Spiru Haret, prima femeie
arhitect din lume care terminase ªcoala Superioarã de Arhitecturã ºi Academia de Arte
Frumoase; Sofia Ionescu (1920-2008), prima
femeie neurolog din lume; Florica Bagdasar
(1901-1978), neurochirurg, ministru al Sãnãtãþii, prima femeie participantã la Conferinþa de
Pace de la Paris (soacra scriitorului american
Below, deþinãtor al Premiului Nobel); Elvira
Popescu (1894-1993), a jucat la Academia de
Teatru din Paris, alãturi de Alain Delon ºi
Claudia Cardinale, fiind supranumitã de francezi „Notre Dame de Théâtre” – actriþã celebrã
în Franþa, a condus Théâtre de Paris ºi Théâtre
Marigny, a jucat în filmele Rãzboiul Independenþei în România, Austerlitz în Franþa, membrã

ROMÂNI ÎN LUME

MARTIE 2014

Actriþa Elvira Popescu
(1894, Bucureºti - 1993, Paris)

54

MARTIE 2014

Publicaþii româneºti în lume
Agenda Româneascã – Ontario, Canada
Florina VANCIU
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deea conceperii acestui articol a pornit
de la un e-mail primit pe adresa redacþiei revistei Familia Românã, în
care se anunþa apariþia unui nou numãr al publicaþiei Agenda Româneascã, ziarul românilor din
Ontario, Canada, fondat în anul 2007 ºi ajuns la
numãrul 152.
O simplã cãutare „publicaþii româneºti în
strãinãtate” pe cel mai la îndemânã instrument
de cãutare, Google, îþi aduce în faþã o Listã de
publicaþii româneºti din strãinãtate – Wikipedia,
paginã care cuprinde o întreagã listã în ordinea
alfabeticã a þãrilor în care apar acestea. Prima ºi
cea mai evidentã constatare a fost aceea cã publicaþiile româneºti din comunitãþile din afara
graniþelor acoperã o arie geograficã foarte largã,
cele mai numeroase fiind în þãrile în care românii se gãsesc în numãr mai mare: Franþa,
Germania, Italia, Portugalia, SUA. În listã nu
apare însã ziarul de la care am pornit cãutarea ºi,
cu siguranþã, nu este singurul care nu se regãseºte aici, nefiind nici pe departe exhaustivã,
iar unele link-uri pentru varianta online a publicaþiilor sunt inactive.

De aici, aprofundând cãutarea, am început
sã realizez cât de vast ºi de complex este acest
subiect legat de comunicarea între românii din
întreaga lume, fãrã a exclude spaþiul virtual, fie
cã este vorba doar despre publicaþii online, pagini de internet, bloguri sau forumuri de discuþie
ºi chiar site-uri ale ambasadelor româneºti în
lume, toate funcþionând ca niºte adevãrate centre de informaþii ºi baze de date, cu aceleaºi
scopuri: comunicarea între românii de pretutindeni, satisfacerea nevoii de a ºti ce se petrece
în cadrul diferitelor comunitãþi româneºti aflate
la mari distanþe unele de altele, întâmpinarea
necesitãþii românilor de a comunica în limba
maternã ºi, nu în ultimul rând, pãstrarea ºi promovarea identitãþii româneºti.
Publicaþiile acestea cu siguranþã sunt de
un real folos pentru integrarea în societatea care
i-a adoptat ºi în acelaºi timp acþioneazã ca vectori importanþi în pãstrarea specificului naþional,
fãrã pierderea legãturilor de limbã ºi spiritualitate cu þara, acel loc pe care toþi îl considerã
„acasã”.
Deoarece ziarul Agenda Româneascã a
fost punctul de plecare, am ales pentru analizã ºi
exemplificare ultimul numãr, apãrut în 6 februarie 2014. Accesând varianta online a publicaþiei, de pe prima paginã aflãm cã aceasta
apare bilunar ºi se distribuie gratuit în Toronto,
Mississauga, Oshawa, Newmarket, Aurora,
Hamilton, Brantford, Milton, Kitchener,
Waterloo, Cambridge, Guelph, London, Windsor, Niagara.
În toate cele 16 pagini ale ziarului nu poþi
sã nu observi avalanºa de publicitate ºi reclame,
din cele mai diverse domenii de activitate, confirmând parcã ideea des auzitã cã românul se
descurcã oriunde ar pleca în lume: taximetrie,
video ºi poze, transport colete, consultanþã financiarã, cabinete stomatologice, ºcoli de ºoferi, agenþii imobiliare, servicii de contabilitate,
construcþii ºi renovãri, vânzãri auto (Nicolae
Raiciu, consultant de vânzãri la o reprezentanþã
auto, a negociat ºi a obþinut aprobarea de a oferi
un discount special pentru toþi românii care vor

Hamilton au ºtiut sã-l marcheze: masã festivã
(mâncare pregãtitã de Reuniunea Doamnelor),
prezentãri de imagini, muzicã româneascã ºi o
suitã de dansuri populare prezentate de dansatorii din Hamilton, alãturi de care participanþii
s-au prins în horã, apoi au constituit un cor
ad-hoc ºi au interpretat cântece patriotice. Un alt
articol legat de acelaºi subiect Sãrbãtorirea
Zilei Unirii Principatelor Române la Biserica
Ortodoxã „Sf. Cruce” din London, este inserat
la pagina treisprezece, ca un „omagiu adus Poporului Român cu ocazia Unirii Principatelor”.
Numeroasele imagini care însoþesc aceste materiale ne dovedesc încã o datã cã, deºi la mii de
kilometri distanþã, românii îºi respectã trecutul
ºi eroii neamului, iar faptul cã poartã cu mândrie
frumoasele noastre costume populare, denotã cã
îºi preþuiesc cu adevãrat tradiþia, menþinând prezent ºi viu, în acest fel, tot ce înseamnã culturã ºi
spirit românesc.
Pentru a veni în sprijinul celor care s-au
stabilit recent în aceastã þarã, ziarul trateazã
subiecte deosebit de importante cum ar fi: sistemul de impozitare canadian – definind noþiunea de rezident, cui se pot adresa în cazul în
care au nelãmuriri în ceea ce priveºte statutul de
rezident ºi ce condiþii trebuie sã îndeplineascã
pentru a beneficia de creditele acordate de guvern, recepþia programelor româneºti prin internet – cu o descriere detaliatã a sistemului de
funcþionare, a preþului ºi a programelor difuzate,
posibilitatea contribuirii la un plan personal de
pensie, înregistrat de guvernul canadian.
De un real folos este ºi rubrica, realizatã
de Paulina Popescu, Întreabã un profesor adresatã, atât pãrinþilor, cât ºi elevilor care au nevoie
de informaþii legate de sistemul ºcolar canadian.
ªi, deoarece consider cã exemplele bune trebuie
evidenþiate redau integral una dintre întrebãri ºi
rãspunsul primit: „Am auzit cã, copilul meu
trebuie sã facã voluntariat pentru a putea obþine
diploma de liceu. De câte ore are nevoie?” Rãspuns: „Toþi elevii de liceu trebuie sã completeze
40 de ore de muncã voluntarã. Începând cu anul
2011 elevii pot sã înceapã orele de voluntariat
încã din clasa a 9-a. Activitãþile la care participã
nu trebuie sã facã parte dintr-un curs în care
obþine un credit. Elevul nu trebuie sã primeascã
o remuneraþie monetarã pentru ceea ce a fãcut.
Iatã câteva exemple de activitãþi în care se pot
implica: adunarea de fonduri, organizarea de
evenimente sportive, jocuri, carnavalul de iarnã,
curãþarea parcurilor, ajutat bãtrânii, activitãþi religioase, sã lucreze cu animale, la biblioteca
municipalã etc.” Mã întreb sistemul ºcolar din
România de ce nu ar putea include ºi aºa ceva,
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cumpãra de la acest dealer), saloane de înfrumuseþare, agenþii de turism, service auto, lecþii
de vioarã, fagot, taragot etc., patiserie (atât produse care au „aromã” româneascã: cozonaci,
doboº, foi de cremeº (haioº), plãcinte, brânzoici
cu brânzã dulce sau sãratã, foi de plãcintã,
ºtrudel, cât ºi... burek, cookies, cinamon Buns,
muffins, haddock fillet, apple fritters), florãrii
(cu precizarea: „împodobim lumânãri de nuntã
ºi botez în stil specific românesc”).
Iatã cum sunã o reclamã din domeniul
imobiliar: „Cu multã grijã ºi povaþã, ºi-a aflat
românu’ casã./ Case vechi sau case noi, sunaþi
pe unul dintre noi !/ De vindeþi sau cumpãraþi, de
la noi multe aflaþi !”
Românii, oriunde s-ar afla, petrec, simt ºi
trãiesc româneºte. Ziarul oferã informaþii despre
numeroase concerte susþinute de interpreþi ºi
formaþii româneºti binecunoscute, despre Cina
Vânãtorilor din 22 februarie, când bucãtarii renumiþi ai clubului BANATUL, preºedinte
George Ulman, vor pregãti specialitãþi vânãtoreºti din carne de cãprioarã, fazan ºi moose
(animal vânat de un alt român, Vasile Ionescu,
care an de an doneazã carnea pentru acest eveniment). În articolul Ecouri la revelionul pensionarilor, semnat „grupul de seniori ce frecventeazã întâlnirile de miercuri de la Piaþa Mare
din Kitchener”, sunt creionate sensuri ale cuvântului omenie, caracteristicã fundamentalã
„prezentã în mod difuz într-o mulþime de
însuºiri ale poporului român” ºi „cultivatã din
generaþie în generaþie din familie, din ºcolile
noastre ºi din tot sistemul nostru educaþional”.
Nu lipsesc nici evenimentele culturale,
astfel cã la Centrul Cultural Japonez-Canadian,
actorii Oana Pellea ºi Rãzvan Vasilescu, joacã
piesa Scaunele de Eugen Ionesco, iar în data de
10 februarie are loc o nouã întâlnire, cu tema
Mihai Eminescu, a Cenaclului literar „Florica
Baþu Ichim”.
Gãsim informaþii ºi despre Emisiunea TV
NOI ROMÂNII, cu datele exacte, când ºi unde
poate fi urmãritã, despre ªcoala Publicã de Limba Românã din Kitchener care îi aºteaptã pe
români „pentru a descoperi frumuseþea ºi bogãþia limbii române! Sãptãmânal se studiazã
limba românã (alfabet, scriere, citire, gramaticã
ºi comunicare) ºi se promoveazã specificul românesc (literaturã, culturã, folclor ºi tradiþii, noþiuni
generale de istorie, geografie ºi muzicã)”.
În pagina a doua, în articolul bogat ilustrat
semnat de George Popa, Unirea Principatelor
Române, sãrbãtoritã la Casa Românã din
Hamilton, regãsim, atât date istorice legate de
eveniment, cât ºi modul în care românii din
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voluntariatul fiind un factor important în educaþia
tinerilor, care astfel devin mult mai responsabili
ºi mai implicaþi în societatea în care trãiesc.
În articolul Mã doare limba, la rubrica
Reflecþii Canadeze, autorul articolului, Raul
Dudnic, dezbate o problemã foarte importantã:
cât de mult ºi cât de corect se mai vorbeºte
româneºte în comunitãþile de români: „Mã doare
limba. Românã. Asta de când conversez din ce
în ce mai puþin în ºi cu dânsa. Aud pânã ºi la
prietenii apropiaþi cum, odatã cu trecerea timpului, trece ºi dorinþa de a face efortul de a vorbi
neaoº româneºte. Este greu ca, într-o societate
dinamicã ºi competitivã precum cea nord-americanã sã poþi gândi, vorbi chiar ºi visa în douã
limbi, sau chiar trei. Nu am exagerat când am
spus «efort». La o întâlnire cu un grup de prieteni români, încercaþi sã contorizaþi numãrul de
cuvinte englezeºti pe care le folosiþi în conversaþie. Vã garantez cã le veþi pierde ºirul. ªi
asta în cazul în care conversaþia se desfãºoarã în
româneºte. Aºa cum ochii care nu se vãd se uitã,
ºi limba care nu se vorbeºte se uitã. Ajungem sã
fim slabi vorbitori, atât de englezã sau francezã,
cât ºi de românã. Cã e limpede: engleza ca
localnicii, n-om ajunge a vorbi, dar nici româna

ca românii de acasã. Dincolo de cuvinte mai
existã ceva – o emoþie, o stare, o idee ascunsã
sau cu mai multe sensuri...”.
În concluzie, chiar ºi la o privire sumarã,
se poate spune cã problematica pe care o abordeazã ziarul Agenda Româneascã ne relevã problemele ºi preocupãrile comunitãþii româneºti
din acest colþ de lume, comunitãþi în care sentimentul naþional ºi patriotic se manifestã de
multe ori într-o mai mare mãsurã decât în þarã.
Comunicarea reduce distanþele dintre oameni, iar publicaþiile româneºti din comunitãþile
de români din lume se numãrã printre cele mai
importante structuri de comunicare ºi identificare culturalã. Lucrurile care îi apropie pe toþi
românii într-o solidaritate cum rar mai întâlnim
în alte contexte sunt spiritualitatea, graiul dulce
românesc, destinul istoric comun ºi, nu în ultimul rând, pãrinþii ºi copiii care le-au rãmas multora în þarã ºi pentru care cuvântul DOR are
conotaþii adânci.
Presa româneasca din strãinãtate reprezintã
un capitol important al culturii noastre, însã ar fi
important ca aceste colecþii sã poatã fi consultate
ºi cercetate ºi în bibliotecile publice din þarã sau
mãcar la Biblioteca Naþionalã a României.
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Ministru nou, suflu nou în abordarea
problemelor românilor de pretutindeni
Col (r.) Mihai COZMA

Mai mult sprijin politic ºi material
pentru românii din afara graniþelor
Discursul ministrului delegat pentru românii de pretutindeni a fost unul aplicat ºi promiþãtor. Primul lucru pe care Bogdan Stanoevici
l-a transmis participanþilor s-a referit la faptul cã
e conºtient cã statul român trebuie sã acorde un
sprijin politic ºi material de substanþã pentru
comunitãþile româneºti istorice: „Pentru mine
comunitãþile istorice româneºti, aºa cum sunt
cele de unde veniþi Dumneavoastrã, Serbia, Bulgaria, Ungaria, alãturi de care le-aº adãuga pe
cele din Albania ºi Macedonia ºi – de ce nu? ºi
Croaþia – reprezintã pãrþi integrante ale românitãþii care meritã din partea statului român o
atenþie specialã ºi un sprijin politic ºi material de
substanþã.
România este un model recunoscut ºi
apreciat de toatã lumea în ce priveºte tratamentul minoritãþilor. În România, sârbii, bulgarii,
maghiarii se bucurã de sprijinul real ºi palpabil
al statului în ce priveºte educaþia în limba maternã, practicarea cultelor religioase specifice,
reprezentarea politicã în Parlamentul României
ºi ne vom aºtepta mereu ca ºi Serbia, Bulgaria ºi
Ungaria sã trateze în mod similar comunitãþile
de români aflate pe teritoriul lor.
Nu voi accepta din partea partenerilor din
aceste þãri promisiuni care sã nu fie împlinite.
Mai ales cã nimeni nu trebuie sã îºi imagineze cã
putem fi induºi în eroare în vreun fel” – a fost
ferm Bogdan Stanoevici.
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Evenimentul se înscrie în seria manifestãrilor cuprinse în proiectul „Presa româneascã
din strãinãtate – element de consolidare ºi promovare identitarã”, iniþiat ºi organizat de Departamentul Politici pentru Relaþia cu Românii
de Pretutindeni. Jurnaliºtii din Serbia, Ungaria
ºi Romania au discutat, împreunã cu colegii lor
din presa localã ºi centralã, despre problemele
cu care se confruntã românii din comunitãþile
istorice ºi despre rolul presei de limbã românã în
afara graniþelor þãrii. Participarea a fost una cuprinzãtoare ºi reprezentativã. E suficient sã-i
amintim pe Mihaela Bucin (profesor dr. la Catedra de limbã ºi literaturã românã de la Universitatea din Szeged); Lucian Marina (preºedintele Societãþii de Limba Românã din Novi
Sad); Ion Baba (jurnalist ºi scriitor); Nicu
Ciobanu (directorul Casei de Presã Libertatea
din Voivodina); Ilija Iovanovici (reprezentant al
studenþilor din Timoc); Diete Dinesz (director
TVR Timiºoara ºi reprezentant al minoritãþii
germane din România); Adrian Boloºovici (jurnalist TVR Timiºoara ºi reprezentant al minoritãþii slovace din România), Mihaela Bumbuc
(jurnalist TVR Timiºoara ºi reprezentant al minoritãþii ucrainene din România). Nu au lipsit
nici alþi jurnaliºti din þarã care includ în preo-

cupãrile lor problemele românilor din diaspora
(motiv pentru care ºi subsemnatul a fost prezent
la Timiºoara). Moderatorul întâlnirii a fost tot
un jurnalist de forþã: Cristina Liberis. S-au abordat teme precum conþinutul tematic al presei de
limbã românã din statele de reºedinþã, relaþia cu
presa din România, statutul jurnalistului ºi al
bloggerului ºi eficienþa canalelor de informare.
Dezbaterile s-au desfãºurat pe mai multe secþiuni: „Jurnalism românesc, contribuþie la definirea identitarã”, „Presa de limbã românã, element de unitate identitarã”, „Interes public ºi
interes naþional”.
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ecenta numire a lui Bogdan
Stanoevici ca ministru delegat pentru
românii de pretutindeni a adus un
suflu nou în abordarea concretã a problemelor
cu care se confruntã românii din afara graniþelor. El însuºi „un român de pretutindeni” care
s-a întors acasã, Bogdan Stanoevici cunoaºte de
la sursã aceste probleme. Dar pentru a le aprofunda, la prima sa acþiune ca ministru, a apelat la
ajutorul jurnaliºtilor. Pornind de la realitatea cã
presa româneascã din strãinãtate reprezintã un
element de consolidare ºi promovare identitarã,
noul ministru a organizat la Timiºoara, în perioada 7-9 martie 2014, Forumul Jurnaliºtilor
Români din Comunitãþile Istorice.
Presa româneascã din strãinãtate –
element de consolidare ºi promovare
identitarã
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Vlahii – o diversiune care
nu poate fi acceptatã
Ministrul a abordat frontal un subterfugiu
utilizat în Serbia, pentru a se diminua artificial
numãrul românilor din aceastã þarã. „Cunosc
bine cã nu existã nicio diferenþã între vlahi ºi
români. Aceasta o ºtie în România orice copil
care merge la ºcoala primarã. ªi cunosc ºi faptul
cã, din pãcate, unele state din regiune încearcã
sã profite de aceste douã denumiri – care, de
fapt, desemneazã acelaºi popor, aceeaºi comunitate – doar pentru a limita drepturile comunitãþii româneºti, pentru a dezbina comunitãþile
româneºti, pentru a nu-ºi respecta angajamentele luate în faþa statului român ºi a organismelor
europene ºi internaþionale. Avem în þãrile
Dumneavoastrã comunitãþi de sute de mii de
persoane! În Serbia sunt aproape 250.000 de
români, în Bulgaria sunt ºi acolo 250.000 de
români. ªi nu voi accepta sã ni se spunã cã sunt
mai puþini sau cã românii ºi vlahii reprezintã
comunitãþi diferite. Nu voi accepta acest mod de
deznaþionalizare ºi alterare a identitãþii etnice a
comunitãþii româneºti din aceste douã þãri. În
Ungaria sunt 150.000 de români, este un numãr
mare care trebuie recunoscut întocmai ºi de stat.
Eu, cel puþin, voi pleca de la aceste cifre ºi
atunci când va veni vorba despre revendicãrile
statului român în raport cu Bulgaria, Serbia,
Ungaria ºi atunci când va veni vorba de aºteptãrile României când vine vorba de implicarea
resurselor acestor state pentru aceste comunitãþi. Dar ºi atunci când va veni vorba despre
implicarea resurselor noastre faþã de ele – a spus
fãrã ocoliºuri noul ministru
Învãþarea limbii române în ºcoli –
o prioritate
„ªtiu cã în comunitãþile Dumneavoastrã
problema numãrul 1 este învãþarea limbii române de cãtre copii. ªtiu cã ºcolile ºi clasele
sunt puþine ºi cã se fac ºicane instituþionale –
toate aceste lucruri sunt bine cunoscute la
Bucureºti ºi eu nu le voi trece cu vederea.
Vreau ca ºi copiii români din comunitãþile
Dumneavoastrã sã înveþe limba românã, aºa cum
copiii sârbi, maghiari ºi bulgari învaþã în limba
maternã la ºcoalã. Asigurarea acestui lucru þine
de o obligaþie a Serbiei, Bulgariei, Ungariei faþã
de propriii sãi cetãþeni. Voi acorda o atenþie
specialã programelor dedicate învãþãrii limbii
române de cãtre cei de vârstã micã din comunitãþile Dumneavoastrã, pentru cã ei sunt viitorul.
Un lucru la fel de important pe care îl voi
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avea în vedere se referã, în cazul comunitãþilor
Dumneavoastrã, la practicarea nestingheritã a
cultului ortodox în comunitãþile româneºti.
Românii – mai ales cei din Serbia ºi Bulgaria – sunt în proporþie covârºitoare ortodocºi,
iar ortodoxia lor este de limbã românã, nu de
limbã sârbã sau bulgarã ºi aºa mai departe.
Eu vãd aici douã lucruri care mã intereseazã – primul este cel al pãstrãrii identitãþii
culturale (pentru cã ortodoxia româneascã este
în acest caz un element identitar); al doilea este
cel al limbii, pentru cã prin serviciul religios se
consolideazã pãstrarea limbii române.
Voi susþine cu fermitate ºi voi apela la toate
instrumentele legale ºi diplomatice ca drepturile
comunitãþilor româneºti sã fie respectate la
nivelul standardelor europene ºi internaþionale,
aºa cum ºi România o face cu minoritãþile sale
naþionale” – a dat asigurãri Bogdan Stanoevici.
Intenþii generoase ºi largã deschidere
„Vreau sã colaborez cât mai bine ºi sã am
o relaþie cât mai strânsã cu reprezentanþii comunitãþilor – pentru cã ei ne pot spune cel mai
bine cât de bine gândite ºi cât de mult îi ajutã
programele finanþate sau gândite de Departament... Ei ne pot da note de trecere sau nu, ei ne
pot spune ce sã schimbãm ºi chiar ºi pe cine sã
schimbãm. ªi vreau sã vã spun foarte clar cã mã
voi întâlni nu doar cu preºedinþii de asociaþii, ci
ºi cu preoþii, cu intelectualii, cu oamenii deosebiþi din aceste comunitãþi... cu toþi oamenii
care pot cataliza energiile comunitãþii.
Voi încerca sã vin cât mai des printre
români, sã îi cunosc acolo unde trãiesc, sã vãd
exact cum aratã ºcolile unde învaþã copiii lor
limba românã, sã vãd exact cum aratã bisericile
în care se roagã, sã îi aud direct pe ei... ºi nu sã
citesc despre ei un raport sau o ºtire sau orice
altceva.
Oricând uºa biroului meu va fi deschisã
celor care vor veni sã îmi spunã ce probleme au,
celor care au nemulþumiri legate de proiecte,
celor care vor veni sã ne propunã proiecte noi” –
ºi-a arãtat noul ministru întreaga disponibilitate
ºi deschiderea faþã de problemele ºi proiectele
românilor din afara graniþelor.
Intenþii generoase, dublate de entuziasm ºi
de dorinþa de a întreprinde lucruri concrete,
pentru ca românii din afara graniþelor sã-ºi pãstreze identitatea ºi sã se bucure de drepturile
cuvenite caracterizeazã începutul de mandat al
ministrului Bogdan Stanoevici.
Þie-i Dumnezeu „nãravul”!
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2014 – ANUL COMEMORATIV
AL SFINÞILOR MARTIRI BRÂNCOVENI

Pictorul Pârvu Mutu ºi epoca brâncoveneascã în
romanul Culorile sângelui de Mihail Diaconescu
Monica DUªAN

denþiatã ºi relaþia complicatã dintre puterea
politicã, mereu în schimbare, ºi cea a breslelor,
ca organizaþii profesionale de veche tradiþie ºi
de mare prestigiu social.
Pictorul Pârvu Mutu devine un simbol al
epocii brâncoveneºti ºi prin profilul sãu spiritual, deschis pentru nou ºi cunoaºtere, pentru
creaþie, pentru realizarea de noi ctitorii, dar ºi
prin contradicþiile de care este dominat, prin
schimbãrile bruºte de spirit.
Schimbãrile bruºte ºi repetate de domnii,
vremurile tulburi ºi precare se regãsesc în frãmântãrile ºi sfâºierile personajului. Tonurile
sumbre din tablourile de epocã alterneazã cu
imagini pline de un colorit efervescent, dar ºi de
puternice contraste simbolice. Dominante sunt
însã tonurile sumbre. Aºa cum domniile se
schimbã, aºa ºi Pârvu Mutu îºi modificã opþiunile politice, slujind mai multor puteri.
Torturile sufleteºti pe care le îndurã, din
cauza faptului cã nu poate picta atât cât ºi-ar fi
dorit, suferinþele la care este supus de cãtre cei
pe care îi iubeºte – familie ºi ucenici – au un corespondent în plan istoric, în tensiunile politice
ale perioadei, în domniile efemere ºi sângeroase, în diminuarea valorilor, în ameninþãrile antiromâneºti ale unor monstruoase puteri imperialiste ºi expansioniste, în evoluþiile dramatice
ale instituþiilor, în erodarea tragicã a relaþiilor
interumane ºi în starea deplorabilã în care se
gãsea þara.
Dorinþa de autodepãºire l-a marcat mereu.
Iatã citatul care îl defineºte ca pe un pictor
reprezentativ al epocii, ca pe un creator mereu
nemulþumit, dornic de a crea ceva mai bun: „Nu
mã voi socoti dezlegat de datoriile mele, se
mãrturisi el cu glasul scãzut, decât atunci când
mi se va împlini gândul. S-ar putea ca
zugrãveala acelei biserici sã fie lucrarea mea cea
din urmã. Doresc însã ca ea sã fie cea mai aleasã.
Ani de zile în ºir am fãcut în gând ºi am desfãcut
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acã epoca brâncoveneascã s-a caracterizat printr-o înflorire culturalã ºi artisticã deosebitã, se poate
spune despre Pârvu Mutu cã a fost o personalitate reprezentativã în perioada respectivã. El
este o personalitate simbol. Este un simbol
puternic ºi polivalent al epocii brâncoveneºti. În
primul rând, aceasta se datoreazã faptului cã a
fost unul dintre cei mai importanþi pictori din
istoria noastrã. El a adus schimbãri majore în
pictura bisericeascã. Sfinþii pictaþi sunt atent
portretizaþi. El a reuºit sã treacã de la reprezentarea hieraticã ºi canonicã a persoanelor, la
însufleþirea acestora prin desen, proporþii, detalii ºi prin arta de a sugera stãri sufleteºti, prin
anumite trãsãturi de penel.
Ca orice mare artist ºi deschizãtor de noi
drumuri – în cazul de faþã în picturã –, el nu este
înþeles de contemporani. Inovaþiile pe care le
aduce în arta sa sunt un motiv pe care adversarii
îl folosesc pentru a-l discredita. Este momentul
când vocaþia sa creatoare a fost terfelitã, spunându-i-se cã nu este o artã care înalþã sufleteºte,
care îndreaptã trãirea omului spre cele sfinte, ci
îl coboarã, împingându-l spre pãcat. ªansa sa
este cã meºterul pus sã-i analizeze opera, se
afirmã ca o persoanã sensibilã, cu dragoste ºi
înþelegere faþã de creaþie. El apreciazã „noul”
din arta pictorului de icoane.
Pârvu Mutu este un personaj reprezentativ
pentru perioada brâncoveneascã ºi prin faptul cã
a fost ani la rând staroste al breslei zugravilor. În
perioada respectivã, corporaþiile sunt elemente
instituþionale ce „diferenþiazã ºi produc graniþe
între oameni”. Întreaga viaþã a meºteºugarilor
este însoþitã, protejatã ºi direcþionatã de apartenenþa la o anumitã breaslã.
De aceea, mediul corporatist – breasla zugravilor din Þara Româneascã în epoca brâncoveneascã – este evidenþiat în mod deosebit în
romanul Culorile sângelui. Tot aici este evi-
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Pârvu Mutu, personaj simbolic ºi artist reprezentativ
pentru epoca brâncoveneascã
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amãnuntele acestei zidiri. Niciodatã, ori de câte
ori am zugrãvit ceva, n-am fost mulþumit cu
mine însumi. A trebuit sã îndur de fiecare datã
muºcãtura de ºarpe a îndoielii. Meºteºugul
nostru e chin ºi blestem. Lui i-am dãruit viaþa ºi

sufletul. Mi se pare uneori cã n-am zugrãvit cu
vopsele, ci cu însuºi sângele meu. Culorile zugrãvelilor, culorile sângelui! Cu biserica pe care
o plãnuiesc trebuie sã-mi gãsesc tihna. Tânjesc
din tinereþea mea dupã aceastã tihnã”1.
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Alte note sumare despre epoca brâncoveneascã
Epoca brâncoveneascã este o perioada
frãmântatã, când la Târgoviºte ºi la Bucureºti au
stat pe tronul Þãrii Româneºti domnitorii
Gheorghe Duca (1673-1678), ªerban Cantacuzino (1678-1688), Constantin Brâncoveanu
(1688-1714), ªtefan Cantacuzino (1714-1715),
Nicolae Mavrocordat (1715-1716; 1719-1730)
ºi Ioan Mavrocordat (1716-1719).
Arta brâncoveneascã specificã acestei
epoci este profund autohtonã, fiind rezultatul
sintezei unor influenþe stilistice venite în cultura
noastrã, atât din rãsãritul, cât ºi din apusul
Europei. Aceastã artã s-a afirmat, atât în picturã,
cât ºi în arhitecturã, miniaturi, tehnica tiparului,
broderie, muzicã, sculpturã în lemn ºi în piatrã,
orfevrerie ºi xilogravurã.
În arta brâncoveneascã se îmbinã acum
elemente stilistice tradiþionale, rezultat al unor
acumulãri anterioare, cu noi principii de creaþie,
precum ºi cu unele influenþe din barocul european al secolelor al XVII-lea ºi al XVIII-lea ºi,
bineînþeles, cu influenþele culturii bizantine.
Renaºterea culturalã ºi artisticã din timpul
sfântului domnitor Constantin-Vodã Brâncoveanu
îºi are începuturile în epoca lui Matei Basarab
(1632-1654). Dupã moartea lui Matei Basarab,
Þara Româneascã a continuat sã fie un puternic
centru de culturã ºi o mare speranþã în lupta
antiotomanã pentru toate popoarele din Balcani.
În timpul sfântului domnitor Constantin
Brâncoveanu s-a realizat o remarcabilã operã de
culturã, care a cuprins toate domeniile artei.
Acest lucru a fost posibil, pe de o parte, datoritã
prosperitãþii economice a Þãrii Româneºti, iar
pe de alta, avuþiilor personale ale domnitorului.
O importanþã covârºitoare a avut-o însã ºi pregãtirea intelectualã superioarã, îmbinatã cu un
deosebit simþ al frumosului ºi cu o adevãratã
pasiune pentru lucrul artistic ºi pentru cartea de
învãþãturã sau literaturã, pe care le-a avut domnitorul. El s-a înconjurat de personalitãþi culturale autohtone ºi strãine, de mare valoare, iar
pe plan artistic ºi-a organizat o ºcoalã de pietrari
ºi zugravi.
ªcoala de zugravi ºi pietrari, înfiinþatã la
1

Mânãstirea Hurez, a funcþionat cu cei mai pricepuþi meºteri autohtoni, cãrora li s-au adãugat
ºi meºteri strãini: italieni, greci, orientali. Influenþa ºcolii de artã s-a resimþit pânã târziu în
Þara Româneascã. Maestrul echipei de zugravi
de la Hurez era celebrul Constantinos, pictorul
curþii domneºti.
Trãsãturile specifice ale picturii din aceastã
perioadã se evidenþiau prin realizarea unei rafinate decoraþii florale, asemenea ornamenticii
manuscriselor, tipãriturilor sau viziunii populare, cu variate culori vii, în spaþiile libere dintre
fresce.
Pictorii epocii brâncoveneºti manifestã
tendinþa de a crea un nou stil al figurilor zugrãvite, al tratãrii portretelor într-o accentuatã
manierã realistã, aptã sã ilustreze anumite stãri
sufleteºti.
Domnia sfântului domnitor Constantin
Brâncoveanu a avut o importanþã majorã în planuri diverse: social, politic, academic, instituþional, editorial, diplomatic, bisericesc, cultural,
artistic: „Cãci domnia lui Constantin Brâncoveanu constituie pentru istoria României nu numai un însemnat moment politic, ci ºi o înfloritoare epocã de culturã, prin aceea cã duce

Mihail Diaconescu, Culorile sângelui, ediþia a II-a revãzutã, cu o postfaþã de Cristi Pantelimon, Editura Alcor
Edimpex, Bucureºti, 2004, p. 253.
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Pictorul Pârvu Mutu – între medieval ºi modern
Pictura din epoca brâncoveneascã este dominatã de stilul Pârvu Mutu, care-o laicizeazã
complet, introducând imagini, personaje, compoziþii, simboluri ºi scene profane, hore ºi grupuri de lãutari în frescele cu sfinþi. Alãturi de
Constantinos, acesta este unul dintre cei mai
mari pictori din Þara Româneascã, de la finele
secolului al XVII-lea. Toate temele pictate de
Pârvu Mutu sunt pãtrunse de un suflu viu, de realism. Imaginile religioase sunt tratate ca niºte
scene luate din viaþã. Personajele încep sã se
îmbrace dupã moda vremii, iar scenele biblice
sã se desfãºoare într-o ambianþã localã; elementele de folclor ºi obiceiurile pãmântului se
infiltreazã dând note realiste, dinamism, forþã
revelatoare, nuanþe pitoreºti, culoare ºi haz, temelor tradiþionale.
„În ºcoala lui s-au format meºterii care au
avut un rol important în dezvoltarea miºcãrii
artistice de la noi. Prin realismul portretizãrii,
prin elementele laice introduse în pictura religioasã (scenele cu psalmiºtii din frescele de la
Colþea sunt reprezentate prin hore), Pârvu Mutu se
înscrie printre pionierii picturii moderne, pictura
lui lichidând definitiv stilul picturii bizantine”2.
Despre Pârvu Mutu se spune cã a fost un
pictor medieval, dar ºi primul artist român

modern. El ne-a lãsat ºi un autoportret, în care
s-a înfãþiºat cu penelul în mânã.
Deoarece este primul artist despre care
avem date biografice amãnunþite, voi aminti aici
câteva, preluate din monografia pe care i-a consacrat-o Teodora Voinescu. Astfel, pictorul s-a
nãscut la 12 octombrie 1657, în CâmpulungMuscel, ca al ºaselea copil al preotului Ioan
Pârvescu. Rãmas orfan de mamã, îºi va petrece
copilãria alãturi de tatãl sãu care se cãlugãreºte
la Mânãstirea Negru-Vodã din oraºul natal. Aici,
copilul primeºte lecþii de picturã de la pãrintele
Evghenie. Apoi, boierul Tudoran Vlãdescu,
unul dintre marii feudali ai epocii, ctitor plin de
râvnã ºi admirabil om de culturã, vãzându-l înzestrat cu talent l-a trimis la mãnãstirile din
nordul Moldovei pentru perfecþionare. Aici,
timp de ºase ani, Pârvu s-a familiarizat cu mediul artistic local, a cunoscut vechea frescã moldoveneascã, ºi, ceea ce este deosebit de important, noul curent ce se dezvolta în picturã sub
influenþa artiºtilor itineranþi – ruºi, polonezi,
greci, toþi contaminaþi de barocul occidental.
Întors din Moldova la vârsta de 23-24 de
ani, Pârvu Mutu a devenit pictor de curte al
boierilor Vlãdeºti, protectorii sãi, apoi al
Cantacuzinilor, pe care i-a slujit peste douã de-

ªtefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodã-Brâncoveanu. Viaþa, domnia, epoca, Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1969, p. 309.
2 Ibidem, p. 372.
1
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secolul al XVII-lea (...) Iaºii ºi Bucureºtii pentru
Orientul Ortodox: centre ºi citadele ale luminilor, unde au fost în mare parte pregãtite emanciparea ºi renaºterea naþionalã a tuturor popoarelor din Peninsula Balcanicã”.
Sunt tocmai popoarele pe care pseudofilosoful Friederich Engels le dorea dispãrute
definitiv din istorie ºi din Europa. Impostorul
Engels a exprimat ideea cã mai ales românii,
conservatori îndârjiþi, oponenþi ai ideii de „revoluþie mondialã”, trebuie sã disparã din istorie,
pentru ca þelurile „revoluþionare” ale marxismului sã învingã. Ideea a fost exprimatã de
Engels în publicaþia Neue Rheinische Zeitung
din 18 iunie 1849, la pagina 1.
Nu putem sã nu ne gândim la faptul cã
urmaºii marxiºti, leniniºti, troþkiºti, maoiºti,
castriºti, adevãrate gunoaie morale, vãd în Engels
un „învãþat” de la care pornesc în elucubraþiile
lor teoretice ºi în acþiunile politice nefaste în
care s-au angajat.
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mai departe, pe culmi mai înalte, efortul cultural
secular al poporului român ºi al elitelor lui cãrturãreºti sau al meºterilor artiºti. Iar aceastã afirmare prin culturã, care a fãcut din Þãrile
Româneºti ºi din capitalele lor centre însemnate
din rãsãritul Europei, nu ar fi fost posibilã dacã
la cârma statului nu ar fi fost un om de valoarea
lui Constantin Brâncoveanu (...)”1.
Importanþa europeanã a culturii româneºti
afirmate la finele secolului al XVII-lea ºi începutul secolului al XVIII-lea a fost recunoscutã, între alþii, de Cleobulos Tsourkas, eminent
istoric grec al filosofiei, care, în masiva sa lucrare Les debuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. La vie
et l’oeuvres de Théophile Corydalée (15631646), apãrutã în 1948, a afirmat urmãtoarele,
chiar în primul capitol: „Nu trebuie sã pierdem
din vedere cã ceea ce au fost Florenþa ºi Padova
în secolele al XIV-lea ºi al XV-lea pentru studiile clasice în Occident, au fost, începând cu
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cenii, profitând în tot acest timp de contactul cu
ei, ºtiut fiind cã din stirpea lor au ieºit mari
personalitãþi ale culturii ca, domnitorul ªerban
Cantacuzino, stolnicul Constantin Cantacuzino,
marele spãtar Mihai Cantacuzino.
Prima mare comandã primitã ºi onoratã cu
cinste, a fost pictura de la Mãnãstirea Cotroceni.
A refãcut apoi pictura ctitoriilor înãlþate de postelnicul Constantin Cantacuzino la Filipeºtii de
Târg ºi la Mãrgineni, pentru ca, în 1692, sã
termine de zugrãvit biserica de curte de la
Filipeºtii de Pãdure. Ulterior ia în antreprizã ºi
duce la bun sfârºit zugrãvirea grupului de patru
biserici ridicate de spãtarul Mihai Cantacuzino:
Colþea, Sinaia, Fundenii Doamnei ºi Adormirea
Maicii Domnului din Râmnicul Sãrat. A mai
zugrãvit ansamblurile de la Bordeºti ºi de la
Mânãstirea Mamu, încheindu-ºi activitatea de
muralist cu ansamblul de la Biserica „Sfântul
Gheorghe Nou” din Bucureºti, ctitoria lui
Constantin Brâncoveanu. În aceastã perioadã a
avut ºi o ºcoalã de zugravi. La bãtrâneþe porneºte în hagialâc la Muntele Athos, iar apoi se
cãlugãreºte sub numele de Pafnutie, la Mânãstirea Mãrgineni, apoi se mutã la Robaia, în
Muscel, unde ºi moare în anul 1735. La Robaia,
amintirea vieþii ºi operei sale este pãstratã pânã
azi ca un scump tezaur spiritual.
Se constatã cã într-o mãsurã mai mare
decât oricare alt artist din epoca sa, el ajunge la o
sintezã între diferitele tendinþe ale picturii, devenind astfel exponentul cel mai autorizat al
aspiraþiilor estetice ale vremii. Semnificativ este

faptul cã în opera sa se poate surprinde momentul disocierii dintre pictura religioasã ºi portretul laic. În pictura religioasã el va rãmâne
ataºat tradiþiei, bineînþeles cu inovaþiile de rigoare. Chiar dacã respectã vechea iconografie,
înnoieºte limbajul. Compoziþiile sale, care degajã o puternicã atmosferã de epocã, sunt mai
fireºti, personajele mai agile, anatomiile mai
apropiate de realitate.
Aportul major al lui Pârvu Mutu la pictura româneascã este însã în domeniul portretului. Ca portretist el nu are egal în vremea
sa ºi de fapt nu va fi întrecut în tot secolul al
XVIII-lea muntenesc. Chipurile sale au viaþã,
nu mai sunt schemele seci ale conceptului de
om de pânã atunci. El ºtie sã interpreteze psihologic ºi artistic trãsãturile caracteristice ale
personajelor pictate.
Ca mai toþi zugravii de biserici, Pârvu
Mutu a pictat ºi icoane. Nu s-au pãstrat decât
câteva. Ele sunt în muzee. Unele icoane îi sunt
atribuite datoritã stilului în care au fost pictate.
Artiºti ca Pârvu Mutu ºi Constantinos dau
adevãrata mãsurã a stilului brâncovenesc în picturã ºi exemplul lor va avea efectul de „ºcoalã”,
ambii transmiþând, ca deschizãtori de drumuri,
cunoºtinþe preþioase unui mare numãr de artiºti
tineri. Printre ucenicii lui Pârvu Mutu au fost:
Stan Zugravul, Radu Zugravul, Marin Zugravul,
Nicolae Zugravul ºi alþii.
Prin ei duhul înnoitor propriu artei lui
Pârvu Mutu va fi transmis ºi creaþiilor din secolul urmãtor.
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Etapele dramatice ale unei evoluþii spirituale
Pictorul Pârvu Mutu este eroul principal al
romanului capodoperã Culorile sângelui. Este
un personaj simbol. Acþiunile în care se implicã
au, de asemenea, un caracter simbolic. ªi creaþiile sale au caracter simbolic. În Culorile sângelui gãsim o mare risipã de simboluri.
Acest personaj ne îndeamnã la o comparaþie cu Manole, celebrul constructor mitic al
Mânãstirii Argeºului. Aºadar, pictorul Pârvu
este, în primul rând, un simbol al creatorului,
sfâºiat de dorinþa de a crea frumosul, presat fiind
de îndatoririle sale sociale ºi de familie.
Vremurile sângeroase, aspre ºi tulburi nu
sunt favorabile pentru creaþie ºi creator. De
aceea, pictorul este nevoit sã jertfeascã mereu
ceva, începând cu propriile interese ºi propria
liniºte sufleteascã, pentru a se strecura, în calitate de artist, printre iþele încurcate ale domniilor mereu schimbãtoare.
Romanul debuteazã, de altfel, cu o primã
jertfã din partea pictorului: biserica din Lereºti,

abia pictatã, este mistuitã de flãcãri. Atâta muncã ºi talent irosite în deºert!
În aceastã perioadã pictorul se aflã în culmea afirmãrii sale artistice ºi sociale. De ani
buni el este starostele breslei zugravilor. ªcoala
sa de zugravi merge, de asemenea, bine. Printre
ucenici are deja un urmaº deosebit de talentat, la
care þine mult: este tânãrul Radu.
Meºterul nu este invidios pe talentul ucenicului sãu, din contrã, se bucurã nespus de ceea
ce acesta realizeazã. El descoperise harul ucenicului sãu ºi acum îl îngrijea „ca pe o floare
rarã”. Îi spune acestuia la un moment dat cã îi
este mai drag decât propriii sãi copii.
Meºterul îºi povãþuieºte mereu ucenicii,
pe Radu în mod special. El le spune sã-l urmeze
în cele bune ºi sã nu-i copieze greºelile, deoarece recunoaºte cã ºi el greºeºte uneori.
Datoria meºterilor este sã-ºi lase priceperea ucenicilor, iar aceºtia trebuie s-o transmitã
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zeºte la un moment dat pãrãsit de toþi. Incendiul
din Bucureºti îi ameninþã gospodãria; urmeazã
înmormântarea Sofianei.
Aceste întâmplãri îl doboarã pe meºter,
fãcându-l sã se autoanalizeze. În urechi îi sunã
acuzaþiile calfelor. O bunã parte de timp el fusese apreciat; ai lui îl crezuserã bun ºi înþelept,
drept. Dar acum tocmai aceºtia îi aduc diverse
învinuiri. Puterea pe care o avea ca staroste al
breslei, precum ºi dorinþa sa nemãsuratã de a
picta îl schimbaserã.
În somn, chiar diavolul îl ispiteºte. Diavolul apare în vis sub forma unui neguþãtor de
suflete. El doreºte în primul rând sufletele pictorilor. Motivul pactului cu diavolul apare în roman desenat în culori stridente, contrastante.
Sunt culori apãsãtoare.

Pictura realizatã de Pârvu Mutu
în biserica din Filipeºtii de Pãdure

Acest vis îl ajutã pe Pârvu sã-ºi vadã greºelile, sã se cãiascã, sã renunþe la putere ºi la
beneficiile pe care aceasta i le oferã. Nu mai este
dispus sã facã compromisuri în numele artei
sale. Pictorul dobândeºte conºtiinþa pãcatului ºi
se spovedeºte pãrintelui Filip. Acesta îl trimite
în pelerinaj la Muntele Athos. Cãlãtoria respectivã este de fapt o cãlãtorie a cunoaºterii,
spre descoperirea adevãrului ºi a jertfei Mitropolitului Antim Ivireanul.
Reîntors din cãlãtorie, meºterul renunþã la
toate cele lumeºti, adicã îºi jertfeºte o bunã parte
din realizãrile ºi dorinþele sale. Îi iartã pe toþi cei
care îi greºiserã. Le cere ca ºi ei sã-l ierte. Averea
ºi-o lasã fiilor ºi ucenicului Radu. Renunþã ºi la
iubirea sa pentru Ileana. Porneºte apoi spre
Mânãstirea Mãrgineni din Prahova, unde doreºte
sã se consacre în liniºte pictãrii icoanelor.
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mai departe, conform unor legi vechi ºi nescrise.
Legile acestea sunt mai presus de timpuri ºi de
oameni. Sunt sacre. Creatorii nu trebuie sã se
lase ispitiþi, sã cedeze celor lumeºti. Drumul lor
este aspru ºi cere sacrificii, dar rezultatul meritã
efortul. Ei, meºterii, sunt purtãtori plini de râvnã
ai harului de creatori ºi cele mai mari datorii le
au faþã de acesta. Fãurind frumuseþe, artiºtii
creeazã binele, adevãrul ºi dreptatea. De la aceastã învãþãturã nu au voie sã se abatã.
Adunarea breslaºilor zugravi prezidatã de
mai marele lor, Pârvu Mutu, ne dezvãluie un
pictor împãtimit de puterea pe care i-o dã funcþia
de staroste. Puterea sa de staroste era importantã. El nu putea sã fie judecat de nimeni, nici
mãcar de cei care îl aleseserã. Doar un mitropolit, episcop sau domnitorul îl putea judeca.
Cuvântul sãu în cadrul breslei era lege.
Aceastã funcþie îl ºi îmbogãþise, întrucât
el primea ca plocon de la fiecare calfã care intra
în rândul meºterilor patru taleri, vin, vopsele ºi
în plus alte daruri de la meºteri, cu ocazia sãrbãtorilor.
De aceea, acuzaþiile lui Dinu Teodorescu,
adversarul sãu în breaslã, îl înfurie ºi pentru ca
nimeni sã nu mai aibã curajul sã-l atace astfel,
încât sã-i fie ºubrezitã autoritatea, sau chiar sã-ºi
piardã funcþia, el dã ordin ca Dinu sã primeascã
o sutã de vergele la tãlpi ºi sã plãteascã zece
galbeni la cutia breslei.
Pârvu Mutu Zugravul lucreazã într-o perioadã tulbure, marcatã de rãzboaie ºi de mari
catastrofe politice, vitregã pentru creatori. Este o
epocã evocatã într-o succesiune de ample tablouri
epice, care ne reþin prin culorile, contrastele, liniile
de forþã, luminile ºi umbrele lor apãsate.
Pârvu Mutu este sfâºiat de dorinþe contrare. Pentru a putea sã lucreze, face compromisuri trecând din tabãra Cantacuzinilor, în cea
a Mavrocordaþilor. Când îi sunt aduse învinuiri
la adunarea breslaºilor, el pune acest comportament pe seama vremurilor incerte, instabile,
pe prãbuºirea grãbitã a domniilor, spunând cã
acestea se schimbã mai repede decât anii, iar
lumea este dezorientatã. Pictorul se simte mereu
bântuit de chemarea culorilor, care nu-i lasã o
clipã de liniºte.
Visul sãu cel mare este însã acela de a
ctitori o bisericã desãvârºitã. Pentru acest ideal
care îl obsedeazã este în stare sã facã orice
compromis. Însã, dupã momentul de vârf al carierei sale, urmeazã prãbuºirea. Aceasta începe
odatã cu cearta pe care meºterul o are cu ucenicul sãu Radu. Urmeazã prefacerea bisericii
Tãtuleºti în scrum, pãrãsirea lui de cãtre ucenici
ºi de cãtre frumoasa Ileana. Pârvu Mutu se tre-
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Dar jertfa sa cea mai mare este de fapt
renunþarea la visul de a construi o bisericã monumentalã. Theodor Codreanu, unul dintre cei
mai autorizaþi ºi mai subtili interpeþi ai vastei
creaþii epice diaconesciene, spune despre
aceastã jertfã cã: „E o soluþie neaºteptatã în
reinterpretarea mitului manolian. Pârvu Mutu e
un meºter Manole pe care jertfa îl aduce la eºec.
Îmi explic faptul prin contaminarea mitului românesc cu reflexe din pactul faustic, de care
eroul se vindecã, în cele din urmã, acceptându-ºi
umila menire de zugrav de icoane, ca ispãºire a
orgoliului tinereþii. Dar insinuarea legãmântului
faustic în structura mitului aparþine modernitãþii
ºi ea exprimã criza omului european modern pe
care o anunþã capodopera lui Goethe”1. Credem
cã domnul Theodor Codreanu, care nu este numai unul dintre marii noºtri critici literari, ci ºi
un important filosof al culturii, are dreptate.
Dupã cãlãtoria la Muntele Athos, eroul se
vindecã de orgoliul nemãsurat de a construi
peste propriile limite. El înþelege ce înseamnã
învãþãtura Bisericii despre isihie. Trãirea întru
isihie zideºte în el echilibrul lãuntric. Este o
pace lãuntricã, dar ºi creatoare. Cunoaºte astfel
o nouã depãºire de sine. Pentru cã el continuã sã
lucreze. Icoanele lui ajung în casele de þãrani.
Numai aºa poate ispãºi pãcatul imensului orgoliu de care se fãcuse anterior vinovat. Propriul
sãu orgoliu îi apare acum mai rãu decât crima.

În final pictorul conºtientizeazã cã menirea creatorilor este de a se împotrivi stãpânirilor mârºave ºi dezastruoase pentru þarã ºi
popor. Chiar dacã este greu, nu i se pare ºi
imposibil. Aceia care nu se pot împotrivi pe faþã
stãpânirii, mãcar sã nu o sprijine. Iar artiºtii sunt
datori sã nu ofere nimic din frumuseþea artei lor
acestor stãpâniri, sã nu le înfrumuseþeze: „Cine
nu poate sã se împotriveascã pe faþã istoriei lui
Vodã, n-are decât sã o zãdãrniceascã cu alte
mijloace, sã se tragã îndãrãt, arzând în adânc,
fãrã sã dea stãpânirii ceva din puterile sale. E
cea mai obiºnuitã cale a împotrivirii. (...) Sunt
timpuri prielnice meºteºugului nostru ºi timpuri
care n-au nimic de a face cu frumuseþea. Sã þii
minte ºi asta! Încercarea de a înfrumuseþa cu
ceva stãpânirile netrebnice e una din cele mai
cumplite mârºãvii ce pot fi înfãptuite de cineva.
Minciuna sfruntatã se întinde astfel pe întinderile necuprinse ale întregii istorii ºi rãmâne
încleºtatã de ele în vecii vecilor”2.
Citatul acesta ilustreazã situaþia creatorului în condiþiile de crizã. Ca artist care creeazã în
epoci de crizã, Pârvu Mutu este un personaj tragic.
Prin problemele morale, civice ºi artistice
pe care le evocã, prin întreaga sa ambianþã, prin
simbolurile puse în prim-plan, dar mai ales prin
evoluþia eroului sãu principal, Culorile sângelui
este un roman tragic.

Alte simboluri ºi semnificaþii în romanul Culorile sângelui
Biserica pictatã – simbol sublim al creaþiei artistice. În Culorile sângelui, biserica,
zugrãvitã în culori aurii, albastre ºi roºii, apare
ca simbol al creaþiei omeneºti supreme. Pârvu
Mutu, pictorul mistuit de focul creaþiei, îºi
doreºte construirea unei biserici care sã fie cea
mai aleasã, aºa dupã cum ºi meºterul Manole
ridicã o Mânãstire ’naltã / Cum n-a mai fost
altã. Munca ºi creaþia artistului sunt presãrate cu
jertfe: biserica din Lereºti, de abia pictatã, este
mistuitã de flãcãri. La fel se întâmplã cu biserica
de la Cornãþel. Un blestem pare sã-i urmãreascã
opera. Apoi, trei dintre fiinþele sale dragi vor fi
la rândul lor o serie de alte trei jertfe care vor
marca evoluþia capacitãþii lui de creaþie. Aceastã
putere de creaþie ºi mãsura întregului sãu talent
le va pune pictorul pentru a ridica opera capitalã
a vieþii lui, biserica cea mai aleasã.

Pentru a-ºi vedea acest vis împlinit, el face
o serie de compromisuri umilitoare. Însã nici
acestea, nici jertfele suportate nu duc la realizarea visului sãu. Toatã zbaterea pare inutilã.
Mitul meºterului Manole pare sã se inverseze
aici, în roman. Dacã în mit piere meºterul –
creatorul – ºi rãmâne biserica – creaþia –, în
romanul lui Mihail Diaconescu bisericile-creaþii
dispar una dupã cealaltã, distruse de teribilul tumult al istoriei. Nimic nu dãinuie, nimic nu e
sigur, totul se preface în scrum ºi cenuºã. Totul
pare o iluzie.
Chiar dacã Pârvu Mutu nu reuºeºte sã ridice biserica mult visatã, autorul ne spune cã în ultima sa lucrare, biserica de la Cornãþel, „printre
îndoieli sfâºietoare ºi restriºte sufleteascã dãduse, de fapt, mãsura deplinã a întregii sale
ºtiinþe de zugrav”.

Theodor Codreanu, Mihail Diaconescu, Fenomenologia epicã a istoriei româneºti, Editura AGER-Economistul,
Bucureºti, 2005, p. 124.
2 Mihail Diaconescu, op. cit., p. 339.
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pile lui Icar, care l-ar scoate din labirint. Ca Icar
însã, artistul se prãbuºeºte. Biserica este imposibil de construit în vremurile tulburi pe care
le trãieºte. Artistul se prãbuºeºte, dar nu moare.
El opteazã în final pentru retragerea la mânãstire. Devine cãlugãr ºi apoi sihastru, dobândind
astfel un anume grad de sfinþenie.
Artistul reuºeºte sã transforme prãbuºirea
din domeniul artistic într-o înãlþare în plan spiritual. În haosul vieþii sale nefericite apare o razã
puternicã de luminã.
De-a lungul întâmplãrilor pe care le trãieºte, Pârvu Mutu are de mai multe ori sentimentul cã a ajuns într-un impas: „Gândindu-se
prea mult la aceste lucruri, el se simþea însã
secãtuit de suflet. Era încredinþat cã împrejurãrile îndoielnice sau oarbe prin care trecea înãbuºeau cu o putere ucigaºã tocmai slabele pâlpâiri ale acestei înþelegeri. Întuneric înainte,
întuneric dupã. Atâta tot. ªi el, bâjbâind încordat, fãrã rãgaz ºi fãrã nãdejde, ca o pasãre
greoaie ºi nãucã, bolnavã de cuget, scãpatã spre
luminã din bezna ocrotitoare a codrilor tainici,
orbitã de soare, bãnuind, în zborul înfrigurat
peste lucruri, cã arsura ucigaºã a cãldurii de
deasupra poate însemna ºi altceva decât umezeala rece a întunericului în care vieþuia de obicei, dar neputând ieºi cu niciun chip din starea
de întuneric la care fusese sortitã poate mai
înainte de a se naºte”3.
ªi în fragmentul de mai sus se observã
aceeaºi dorinþã a artistului de a ieºi din labirintul
încurcat, obscur, al vieþii, de a evada, de a se
înãlþa prin intermediul creaþiei. El conºtientizeazã însã faptul cã, în ciuda efortului, înãlþarea
spre luminã nu este posibilã. Destinul eroic ºi
tragic pare a fi mai puternic decât orice efort.
Artistul este marcat de fatalitatea propriei vieþi.
Cu toate acestea, la un moment dat, Pârvu
Mutu apucã pe o cãrare pe care nici nu o bãnuia.
O cãrãruie de-abia observabilã, care-l va duce
spre mântuire ºi implicit spre lumina doritã.
Destinul i-a oferit totuºi o ºansã, o ieºire din
labirint. Poate cea mai valoroasã.
Focul. Întreg romanul Culorile sângelui
este jalonat simetric de elementul foc. Creaþia
pictorului Pârvu Mutu, este marcatã sfâºietor de
douã incendii: cel care a mistuit biserica de la
Lereºti ºi cel de la Cornãþel. În cuprinsul romanului mai intervine un incendiu devastator,
care va devora o parte din Bucureºti ºi care
marcheazã un alt moment dureros pentru artist,
moartea soþiei sale, Sofiana.

Mihail Diaconescu, op. cit., p. 231.
Valeriu Filimon, Critica arhetipalã ºi fenomenologia narativã, Editura Viitorul Românesc, Bucureºti, 2004, p. 118.
Mihail Diaconescu, op. cit., p. 204.
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Aceastã bisericã fusese, de fapt, apogeul
creaþiei sale: „Îi plãcurã mai ales chipurile arhanghelilor cu pãr de luminã din glafurile ferestrelor de la altar. Aripile prelungi, desfãºurate în alb, pânã cãtre pãmânt, aveau o linie
unduioasã, care scotea ºi mai mult la vedere
mlãdierea plinã de vigoare a trupurilor. Înveºmântaþi în straie bogate, care cãdeau în cute
mari, rotunde, cei doi îngeri strãjuiau faþã în
faþã. Pe unul îl închipuise îmbrãcat în loros verde, deschis ca smaragdul, pus ºi mai bine în
luminã de culoarea întunecatã a tocului ferestrei. Câteva dâre subþiri ºi steluþe de aur dãdeau
viaþã întregii zugrãveli. Celãlalt arhanghel izvora împrejur raze suave liliachii ºi argintii.
Culoarea veºmântului sãu ºi lumina din jurul
capului fãceau la un loc o patã plinã de vioiciune
(…).
Se lãsã pãtruns de frumuseþea ieºitã din
mâinile lui ºi, înfiorat deodatã, simþi nevoia sã
stea în genunchi în faþa ei, sã se roage. Cercetarea zugrãvelii în starea sufleteascã atât de
amestecatã pe care o trãia acum îi descoperea
amãnunte, preþuri ºi înþelesuri nebãnuite mai
înainte”1.
Artistul este înfrânt. Istoria tragicã ºi absurdã a momentului se desfãºoarã în delir. Biserica, idealul sãu de creaþie, rãmâne doar un
vis. Pictorul a visat sã împodobeascã cea mai
frumoasã dintre bisericile sale pentru cã „Biserica, remarcã profesorul ºi savantul comparatist Valeriu Filimon, e Centru al lumii ca Spaþiu Sacru, este Cupola de deasupra altarului pe
care se oficiazã actul liturgic al transsubstanþierii ca ritual al Jertfei pentru oameni. Toate
îndurãrile lui Pârvu Mutu dobândesc semnificaþia Jertfei Laicului pe altarul Sacrului, închinându-ºi viaþa Bisericii ca Spaþiu al Logosului
pictat”2.
Biserica rãmâne, aºadar, un simbol sublim
al creaþiei supreme, dar ºi al jertfei mereu înnoite. Este un simbol polivalent.
Labirintul. Este, ca ºi în alte romane ale
lui Mihail Diaconescu, un simbol al destinului,
al vieþii desfãºurate ca un drum tainic ºi dificil,
din contorsiunile cãruia artistul nu vede nicio ieºire. Pârvu Mutu este asemenea lui Icar, rãtãcit
în cer ºi zdrobit în luminã solarã, închis în propria-i viaþã, îngrãdit de violenþa istoriei ºi de
propriile decizii. Ieºirea din acest labirint, pare
la un moment dat, imposibilã. Doar creaþia ar fi
salvarea artistului. Biserica mult visatã ar fi ari-
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Când biserica de la Lereºti era gata zugrãvitã, iar pictorii aºteptau doar târnosirea ei,
bucuria le-a fost transformatã în spaimã ºi chin.
În locul Înalt Preasfinþiei Sale Antim, la bisericã
au venit oºtenii domneºti. În locul târnosirii,
biserica primeºte „botezul” focului.
Chinul trudei zadarnice este sfâºietor
pentru artist: „Un foc slab aprindea ºi stingea
licãrul de deasupra altarului. Peste puþin timp
acoperiºul ardea cu pãlãlãi uriaºe, trosnind din
toatã lemnãria ºi azvârlind spre cer bucãþi negre
de funingine care pluteau pânã departe spre sat.
Primele fire de var cãzurã din bolta Pantocratorului. Apoi, în mijlocul bisericii se prãbuºi tot turnul de deasupra naosului într-o amestecãturã de lemnãrie aprinsã, tencuialã ºi cãrãmizi.
Focul ºi fumul se întinserã îndatã la strane ºi la
uºile împãrãteºti”1.
Focul care mistuie biserica este simbol al
jertfei pe care artistul trebuie s-o facã. Biserica
întreagã este jertfa care trebuie sã ardã pe altarul
creaþiei oricãrui artist. Focul are rol purificator
ºi regenerator. El purificã ºi potenþeazã energiile
care susþin creaþia. Taoiºtii spun despre foc cã el
arde înveliºul grosolan al lucrurilor, aducându-le la o stare subtilã sau, altfel spus, le spiritualizeazã. În limba sanscritã, pur ºi foc, sunt
desemnate de acelaºi cuvânt. Pentru a crea este
nevoie de puritate, de o stare de înãlþare sublimã, de spiritualizare accentuatã din partea artistului. Atunci când puritatea este întinatã, apare jertfa menitã sã spele pãcatele artistului, sã
purifice ºi sã susþinã în continuare creaþia.
Focul este, de asemenea, simbolul cunoaºterii ºi al iluminãrii. Cunoaºterea superioarã este specificã artistului, iar iluminarea interioarã apãrutã în timpul actului de creaþie este
indispensabilã. În roman focul este ºi simbolul
creaþiei. Este focul creator, care mistuie încontinuu fiinþa fiecãrui artist. Artistul este un veºnic
rug de jertfã, o lumânare ce arde încontinuu pe
altarul creaþiei. Când acest foc interior se stinge,
inspiraþia ºi forþa creatoare dispar; din artistul de
altãdatã rãmâne doar cenuºa: „Mie unuia,
meºteºugul mi-a fost ca un chin neîntrerupt din
care am ieºit sleit cu fiecare lucrare, pentru a
începe acelaºi chin de la capãt. Am ars fãrã
oprire. Meºteºugul înseamnã suferinþã. E ceva
mãreþ ºi tainic în asta, dar ºi înfricoºãtor totodatã. Niciodatã n-am trãit cu adevãrat liniºtea.
Sunt însetat dupã ea!”2.
Mircea Eliade spune despre foc cã poate fi
1
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de origine divinã sau de origine demonicã. Focul de origine demonicã este simbolizat de iad,
care arde fãrã sã mistuie, excluzând astfel regenerarea specificã focului divin. Lucifer a fost
un purtãtor al luminii cereºti, stãpân al focului,
cãzut prin pãcatul orgoliului în flãcãrile iadului.
Adeseori artiºtii, simþindu-se stãpâni pe harul
creaþiei, se considerã veritabili demiurgi, cãzând în teribilul pãcat al trufiei nemãsurate. De
aceea focul divin îi purificã.
ªi în cazul de faþã, pictorul Pârvu Mutu, se
lasã acaparat de creaþie, uitându-ºi condiþia de
muritor, supus legilor firii ºi vicisitudinilor vremurilor pe care le trãieºte. Focul repetat, abãtut
asupra creaþiilor sale este semnul divin care-l
atenþioneazã cã a apucat pe un drum greºit, al
însingurãrii tragice, al suficienþei, al trufiei ºi al
pierzaniei. Pentru trufie a fost la un pas de a-ºi
vinde sufletul diavolului.
Spre finalul romanului, artistul îºi gãseºte
adevãratul drum, renunþând la trufia „fãrã seamãn”, în favoarea umilei rase de cãlugãr, a ascultãrii depline la mânãstire ºi a datoriei civice
ºi morale de a crea pentru oamenii obiºnuiþi.
Sângele. Sângele este un simbol polivalent care însoþeºte de multe ori focul. Sunt din
nou simboluri comunicante, ce se susþin reciproc, complementare. Sunt simboluri ale jertfei
ºi suferinþei. Sângele simbolizeazã toate valorile
solidare cu focul. Întreaga creaþie a pictorului
Pârvu Mutu a fost chin ºi sângerare continuã.
Efortul creatorului a fost imens pentru a-ºi susþine creaþia. A fost chiar la un pas de a-ºi vinde
sufletul Diavolului, pentru a putea continua. Sufletul ºi întreaga fiinþã au sângerat încontinuu:
„Sângerarea sufleteascã, scrie Valeriu Filimon,
s-a prelungit prin penel în Logosul pictat în
afarã de ctitoria lui, pe care nu a putut-o zidi.
Aceastã sângerare sufleteascã este retrãitã halucinant: «I se pãru cã sângele lor gros umple
ramurile pãdurii ºi ierburile pe lângã care trecea,
cã-l atinge pe mâini ºi îl simte cald, atât de
lipicios, cã duse mâna pe cãmaºã sã se
ºteargã»”3.
Pârvu Mutu ne apare ca un domn ºi ca un
sclav al propriului ideal artistic. E gata sã-ºi
jertfeascã ºi sufletul pentru împlinirea acestui
ideal. La un moment dat, atunci când una dintre
bisericile pictate arde în vâlvãtãi, artistul îºi
trãieºte chinuitor jertfa: vopselele sunt mistuite
de flãcãri, iar apoi, vopselele se transformã în
sânge. Focul ºi sângele sunt prezente ca sim-
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gãsi o femeie. Îºi alege o þigancã pe care, îi spune
jupânul Ioniþã, „o coþãiesc toþi golanii mahalalei”.
Vodã nu face nazuri, doar sã fie acolo o femeie,
pentru a-i satisface urgent poftele nedomolite.
Autorul prezintã astfel locul pierzaniei:
„Intrând în cârciumã, Vodã se simþi luat pe sus
de gãlãgia amestecatã a beþivilor ºi a cântãreþilor. Un taraf de lãutari tuciurii se vãieta cu
înverºunare la urechile unor oºteni din oastea
palatului puºi bine pe chiolhan, nemaipomenit
de înfierbântaþi. Slugi boiereºti care trãgeau din
ciubuce cu ifose ºi fasoane simandicoase, calemgii cioflingari, cerºetori pocâltiþi ºi gubavi,
niºte cãlãtori veseli care jucau barbut cu cacialmale ºi pãreau a fi neguþãtori, doi cãlugãri
turlaci, unul cât peretele, adevãrat malac,
celãlalt pirpiriu ca un þâr ºi mic de staturã care
înãlþa vesel niºte irmoase straºnice, se gãseau
risipiþi pe la mese. Celelalte odãi, pline de asemenea de muºterii înfierbântaþi ºi cãzãturi beþive rãsunau ºi ele de cântece caraghioase, de
porunci aspre, mascarale ºi de lãlãielile altor
lãutari. Fumul de seu topit de la grãtarele cu
fripturi de oaie puse în buza vetrei cu jar avea în
el ceva aþâþãtor. Mirosea de-l usturau creierii a
vin, a sudoare ºi a carne friptã împãnatã cu ceapã
ºi frunzã de dafin. Niºte fleoarþe de muieri durdulii bine sulemenite, slujnicele cârciumarului,
se miºcau repede printre mese, îndeplinind dorinþele celor ce porunceau sã li se aducã mâncare
ºi bãuturã. Abia pridideau”2.
Tabloul prezentat de Mihail Diaconescu
este plin de dinamism, de tonuri întunecate, de
contraste ºi de culorile tari ale unor amãnunte
pitoreºti. O lume mai mult decât pestriþã, populatã de beþivi, lãutari tuciurii, oºteni, slugi boiereºti, calemgii, cioflingari, cerºetori pocâltiþi,
cãlãtori veseli, cãlugãri turlaci, cãzãturi beþive ºi
de muieri durdulii ºi obraznice. Toþi la un
loc for meazã o adunãturã demnã de iadul
lui Scaraoþchi. Descrierea cârciumii se realizeazã utilizându-se imagini auditive, vizuale ºi
olfactive. Cele olfactive ating o valoare paroxisticã în expresia „mirosea de-l usturau creierii”… În continuarea descrierii, imaginile
auditive primesc ºi ele tonuri tot mai accentuate:
zguduiau zdravãn podelele, chiuiau, bãteau cu
pumnul în masã, încãperile trosneau de tropot ºi
chiuituri etc. Zgomotele sunt prezentate în crescendo, amestecându-se din nou cu imagini vizuale ºi olfactive, întregind aspectul infernal al
cârciumii.
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boluri ale sacrificiului: „Când se opri, icni scurt
ºi se prãbuºi într-o parte. Cu cele din urmã puteri
deosebi deasupra lui o bucatã de cer neacoperitã
de frunzele copacilor luminând noaptea din câteva þinte de aur asemãnãtoare cu cele zugrãvite
de el pe bisericã. Apoi cerul întreg se acoperi de
mari vâlvãtãi roºii ºi simþi deodatã cã i se taie
rãsuflarea.
De la un capãt la altul al lumii, vopselele
sfinte ale cerului, ale stelelor ºi ale nopþii se
prefãceau cu repeziciune în sânge”1.
Este impresionant modul cum autorul
descrie jertfa artistului. Pârvu Mutu spune la un
moment dat cã parcã toatã viaþa a pictat nu cu
vopsele, ci cu propriul sânge.
Sângele este în roman ºi un simbol al
ºirului nesfârºit de martiri pe care aceastã þarã
i-a dat drept jertfã pentru apãrarea identitãþii
noastre naþionale, a credinþei ortodoxe ºi a moºiei strãbune. Acest sânge al martirilor este prezent, aºa cum spune autorul la un moment dat, în
vopseaua roºie cu care pictorul Pârvu Mutu îºi
zugrãveºte sfinþii pe bolta bisericii. Astfel, simbolul jertfei apare încã o datã sub o altã formã, a
martirajului, care ne-a cutreierat întreaga istorie
de popor aflat la rãscruce de vânturi ºi de imperii
expansioniste ºi anexioniste, susþinute de criminalele lor ideologii cosmocrate, de aºa-zisele
lor „interese”.
Cârciuma din „Mahalaua Târgului de
Jos”, simbol al infernului. În general, cârciuma
este un loc al pierzaniei, al pãcatelor trupului, al
destrãbãlãrii, al neînfrânãrii. Este locul în care
materia biruie spiritul. Nimic din cele ale
spiritului nu-ºi are locul aici. Pãcate precum
beþia, intrigile, tranzacþiile neoneste, clevetirea,
minciuna, hoþia, lãcomia, banditismul, desfrâul
sunt la ele acasã în acest spaþiu. Uneori crimele
se înfãptuiesc tot aici. Comploturile, tâlhãriile,
orgoliul gãunos, vagabondajul sexual, necinstea
ºi trãdãrile se reunesc în aerul otrãvit al crâºmelor. De aceea, autorul evidenþiazã aceastã reunire a pãcatelor, tocmai în cârciuma din „Mahalaua Târgului de Jos”. Aceasta este un
veritabil pol al rãului, în contrast cu bisericile
prezentate în roman, ca poli ai binelui.
Ioan-Vodã Mavrocordat este ºi el un exponent al rãului. Toate patimile parcã îºi
dãduserã întâlnire în trupul sãu spurcat, dar peste
toate domnea preacurvia. Pofta de femei nu ºi-o
putea domoli. De aceea, într-una din zile hotãrî sã
descindã în cea mai ordinarã speluncã pentru a-ºi
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Întreaga isterie ºi dezmãþul din cârciumã
au fost curmate de primul foc de pistol, urmat de
o încãierare straºnicã în care Vodã, practicant al
laxismului moral, era sã-ºi piardã viaþa.
Visul. La un moment dat, lui Pârvu Mutu
îi apare în vis o fantasmã, un straniu personaj-simbol, un demon cu numele de Kir Panaiot
Panaiotakis. Visul se transformã atunci într-un
coºmar din care artistul se va trezi lac de sudori
ºi înspãimântat. Personajul demonic, un neguþãtor care vrea sã-i cumpere sufletul, este un
simbol al conºtiinþei artistului. Deoarece pictorul nu este un om al jumãtãþilor de mãsurã, el
vrea sã profite la maximum de pe urma talentului sãu artistic: el vrea onoare, faimã, putere în
breaslã, bogãþie ºi posibilitatea de a-ºi pune în
valoare talentul. Dar pentru a obþine toate
acestea, în condiþiile istorice extrem de nefavorabile ale momentului, pictorul se vede obligat sã facã o serie întreagã de compromisuri:
acceptã sã-i slujeascã lui Ioan Mavrocordat, sã-i
ducã solia la Braºov ºi Sibiu, dar încearcã sã-ºi
pãstreze bunele relaþii ºi cu familia Cantacuzinilor.
Aceastã duplicitate începe sã-l roadã, sã-l
tulbure într-o mãsurã din ce în ce mai mare. În final, Kir Panaiot Panaiotakis, neguþãtorul de suflete, îl face sã înþeleagã dimensiunea pãcatului în
care a cãzut: „În timp ce vorbea, chipul neguþãtorului se lungea încet ºi cãpãta o înfãþiºare neobiºnuitã de þap pãros. Starostelui i se pãru cã sub
pielea cizmelor roºii ale acestui neguþãtor atât de
ciudat se ghicesc bine douã copite mari, despicate
la mijloc. Numai privirea de ºarpe vasilisc aþintitã
rece asupra zugravilor rãmânea neschimbatã. Între
timp mirosul de pucioasã crescuse atât de mult, cã
nu mai putea fi îndurat.
– Vã voi ajuta sã vã lepãdaþi de ceea ce
este omenesc în voi ºi îndeosebi de ceea ce vã
leagã de neamul acesta de þãrani, din care aþi
ieºit voi ºi toþi bãrbaþii voºtri de seamã. Întâiul
pas al celor ce vin cãtre mine este lepãdarea
de-ai lor. Veþi fi bogaþi, invidiaþi ºi temuþi de
robii mei, veþi avea adicã ºi voi o parte din
nesfârºita mea putere. ªi, mai ales, nu veþi mai
simþi niciodatã niciun fel de durere. Veþi fi
deasupra oamenilor. Nu se aflã pe lume o rãsplatã mai mare ca aceasta”1.
Artiºtii sunt ispitiþi în vis. Li se oferã în
schimbul lepãdãrii de credinþa strãbunã ºi de
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valorile neamului din care au ieºit, puteri nelimitate, faimã, avere ºi lipsa durerii. Sunt lucruri pe care unii oameni ºi le doresc în mod
deosebit. Aceastã momire îl face pe Pârvu Mutu
sã înþeleagã faptul cã, slujindu-i lui Ioan Mavrocordat, el ºi-a trãdat legea ºi neamul, pentru
cã fanariotul era vândut turcilor ºi sub domnia
lui otomanii au jefuit þara ca niºte tâlhari. Ideea
de trãdare a neamului ºi a strãbunilor îl macinã
teribil ºi astfel ajunge sã-ºi descarce sufletul la
pãrintele Filip. Acesta, priceput în tãlmãcirea
viselor, dar ºi ca duhovnic iscusit, îi dã drept
canon sã meargã la Muntele Atos. Îndeplinindu-ºi canonul, artistul se simte despovãrat de
imensul pãcat al pactizãrii temporare cu Rãul.
Se simte eliberat.
Urmãritorii, cei care-l urmãresc pe artistul Pârvu Mutu la Bucureºti ºi apoi în drumul
sãu spre Braºov ºi Sibiu, sunt simbolul spaimei
acestuia. Pictorul era derutat de vremurile nestatornice ºi sângeroase în care trãia. Artistul nu
ºtia ce se va întâmpla cu meºteºugul sãu, cu
ºcoala de zugravi, cu avutul sãu, cu creaþiile
sale, cu familia sa. De aceea era asaltat de o
sumedenie de temeri. Fiori de spaimã îl cutremurau adeseori. Era în pericol chiar viaþa sa.
Pentru a accentua aceastã stare de existenþã nesigurã, apare ºi urmãritorul necunoscut
care îi pândeºte fiecare miºcare: „Chipul acelui
uriaº care îi pregãtea moartea nu-i ieºea însã din
minte. Se uita uneori în urmã ºi i se pãrea cã-l
zãreºte la depãrtare potrivitã, amestecat printre
alþi cãlãtori sau printre pomi. Câmpia uriaºã ºi
albã de la poalele Codlei pãrea atunci mai tainicã ºi mai primejdioasã. Strângea fãrã voia lui
calul între pulpe”2.
La Braºov este aproape prins de urmãritorul sãu. Scapã alergând prin curþile braºovenilor, lãsându-ºi sarica pradã câinilor. Spaima
artistului ia proporþii tot mai mari.
Însã acest sentiment negativ, care consumã energii mari, este dominat în final de artist.
Înainte de a intra în ªercaia, se hotãrãºte sã-ºi
înfrunte urmãritorul. Îl aºteaptã într-o pãdurice
din marginea drumului.
În ultimul moment ezitã sã tragã asupra
acestuia. Numai însoþitorul sãu, Voicu, o face,
rãnindu-l pe urmãritor. Artistul se elibereazã, în
fine, de spaima care îl mãcina de mult timp.
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Cuvântul preºedintelui universitãþii
Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN
rector fondator ºi preºedinte al
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” din Arad

Stimate Domnule dr. Teodor Ardelean,
Onoraþi reprezentanþi ai conducerii judeþului Maramureº,
Distinse cadre academice ºi studenþi ai Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”,
Onoratã asistenþã, doamnelor, domniºoarelor ºi domnilor,
Am onoarea ºi bucuria de a Vã informa cã
Senatul Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”
din Arad a hotãrât sã decerneze înaltul titlu de
Doctor Honoris Causa domnului dr. Teodor
Ardelean, personalitate marcantã a vieþii culturale din România, cetãþean de onoare al municipiului Baia Mare.

La baza acestei decizii a stat remarcabila
activitate profesionalã, culturalã, civicã, publicã
ºi umanitarã a Domniei Sale, care i-a adus respectul ºi preþuirea tuturor acelora care-l cunosc:
autoritãþi, oameni politici, reprezentanþi distinºi
din lumea academicã, oameni de culturã, artiºti
etc. În Baia Mare ºi în întregul Maramureº, dr.
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În data de 21 martie 2014, la Baia
Mare a avut loc festivitatea de acordare de
cãtre Universitatea de Vest „Vasile Goldiº”
Arad a titlului de Doctor Honoris Causa
domnului dr. Teodor Ardelean, redactorºef al revistei „Familia Românã”, director
al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia
Mare, consilier municipal ºi cetãþean de
onoare al urbei de pe Sãsar.
Evenimentul a marcat o nouã recunoaºtere a valorii intelectuale, manageriale ºi civice a distinsului director al Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia
Mare, reprezentând, în acelaºi timp, un Dr. Teodor Ardelean, conf. univ. dr. Nicolae Iuga,
prof. univ. dr. Gavril Ardelean, prof. univ. dr.
prilej de mândrie ºi de bucurie pentru toþi
Aurel
Ardelean. Universitatea de Vest „Vasile
acei care îl cunosc pe domnul dr. Teodor
Goldiº”–
Filiala Baia Mare, vineri, 21 martie 2014
Ardelean ºi apreciazã cum se cuvine eforturile Domniei Sale pe linia lansãrii municipiului Baia Mare ºi a judeþului Maramureº în circuitul european al valorilor cultural-ºtiinþifice.
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Teodor Ardelean este cunoscut ºi apreciat ca un peste hotare, precum Nicolae Breban, Augustin
intelectual de elitã, un erudit cu deschidere an- Buzura, Grigore Vieru, Adam Puslojiæ, Eugen
verguralã cãtre varii domenii ale vieþii sociale, Simion.
manifestându-se plenar, atât în planul cultuStimate Domnule dr. Teodor Ardelean,
ral-educativ, cât ºi în cel al politicii ºi admiDeºi, tânãrã, universitatea noastrã are o
nistraþiei.
excelentã carte de vizitã, situându-se în rândul
celor mai importante instituþii de învãþãmânt superior din România. În mod concret, universitatea pe care o reprezint, ce poartã numele
eminentului patriot Vasile Goldiº, este una prestigioasã, componentã a ariei europene a ºtiinþei ºi
învãþãmântului academic, membrã cu drepturi
depline a Asociaþiei Universitãþilor Europene ºi a
Federaþiei Europene a ªcolilor Superioare.
În cei peste 23 de ani de existenþã, eficienþa ºi calitatea actului universitar au fost recunoscute ºi apreciate, în repetate rânduri, atât
de beneficiarii procesului de pregãtire academicã a tinerei generaþii, cât ºi de cãtre forurile
Viaþa ºi opera sa, cu accente de netãgãduit ierarhice de specialitate. Bunãoarã, Agenþia Rope cultura românã ºi pe afirmarea Maramure- mânã pentru Asigurarea Calitãþii Învãþãmântuºului în context naþional, au fost elogios evi- lui Superior ne-a reconfirmat calificativul de
denþiate de mari autoritãþi ale momentului care-l Universitate cu grad de încredere ridicat, iar la
considerã „o personalitate care impune respect”, sfârºitul anului trecut, universitatea noastrã a
„ctitor de instituþii culturale româneºti”, „manager primit un raport favorabil, în urma evaluãrii
de bibliotecã ºi ambasador al culturii ºi limbii instituþionale externe, realizate de o echipã de
române”. Activitatea sa publicã include sute de experþi internaþionali, în cadrul unui program al
articole, contribuþii la diverse volume colective, Asociaþiei Universitare Europene.
Concomitent cu preocupãrile de modercãrþi de filosofia culturii, antologii ºi crestonizare a programelor academice de licenþã, masmaþii, studii de profil cultural etc.
Prin realizãrile sale, în decursul timpului, terat ºi doctorat, precum ºi cu eforturile de deza fost recompensat cu importante diplome, de- voltare ºi diversificare a cercetãrii ºtiinþifice,
coraþii ºi premii, cum au fost „Meritul Cultural universitatea urmãreºte cu viu interes activitatea
în rang de Cavaler”, conferit de Preºedintele marilor personalitãþi ale zilelor noastre ºi îºi
României ºi Premiul „Ion Petrovici” ºi „Distinc- exprimã preþuirea faþã de acestea, inclusiv prin
þia Culturalã”, acordate de Academia Românã. acordarea titlului de Doctor Honoris Causa.
Sunt deosebit de onorat cã, începând de
Stimate Domnule dr. Teodor Ardelean,
astãzi, vã numãraþi printre laureaþii acestui onoPentru întreaga Dumneavoastrã activitate rant titlu ºi cã faceþi parte din comunitatea
politicã ºi socialã, pentru deosebitele merite în noastrã academicã, al cãrei patron spiritual este
promovarea culturii ºi limbii române, pentru distinsul nostru înaintaº Vasile Goldiº, artizanul
proiectele îndrãzneþe pe care le iniþiaþi ºi de- Marii Uniri de la Alba Iulia.
rulaþi în vederea propãºirii neamului ºi în mod
Vã felicit ºi vã doresc multã sãnãtate, puspecial a Maramureºului, în semn de adâncã tere de muncã, multe bucurii ºi împliniri. Sunt
preþuire, Senatul Universitãþii de Vest „Vasile convins, totodatã, cã, în anii care vin, vom avea
Goldiº” din Arad a hotãrât, cu unanimitate de o rodnicã colaborare, militând împreunã pentru
voturi, sã vã acorde titlul de Doctor Honoris promovarea activitãþii academice ºi de cercetare
Causa ºi sã vã cuprindã în corpul sãu academic, ºtiinþificã a Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”
alãturi de multe alte personalitãþi de seamã ale în Maramureº ºi pretutindeni în lume, unde
vieþii ºtiinþifice ºi culturale din România ºi de Biblioteca „Petre Dulfu” are filiale.
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Stimate domnule dr. TEODOR ARDELEAN,
Onoraþi membri ai Comisiei academice de evaluare,
Onorat corp profesoral al Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”,
Dragi studenþi,
Onoratã asistenþã,
Doamnelor, domniºoarelor ºi domnilor,
Participãm azi, 21 martie 2014, la un eveniment de seamã al vieþii academice a
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” din Arad, gãzduit cu generozitate de municipiul Baia Mare.
Aceastã ilustrã manifestare academicã se desfãºoarã sub auspiciile emoþiei întâlnirii
cu o complexã ºi strãlucitã personalitate a culturii româneºti, cu un autentic ambasador al
culturii ºi limbii române, cu un destoinic om al cetãþii, care, prin faptele sale, este parte
integrantã a istoriei Maramureºului.
Totodatã, noi, cei de faþã, avem privilegiul de a fi martorii unei ceremonii solemne,
prin care Senatul Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” din Arad acordã înaltul titlu de Doctor Honoris Causa tocmai la Baia Mare, ca recunoaºtere a meritelor filialei noastre de aici,
ca preþuire a remarcabilei activitãþi ºtiinþifice ºi culturale din acest frumos oraº de la poalele
Gutinului.
Comisia academicã de evaluare, numitã de Senatul Universitãþii, este onoratã de
nobila misiune încredinþatã, prilej cu care îºi exprimã de la început unanima satisfacþie de a
putea prezenta, în faþa dumneavoastrã, un remarcabil bilanþ al activitãþii domnului dr.
Teodor Ardelean.
Onoratã asistenþã,
Profesorul, publicistul, omul politic ºi scriitorul Teodor Ardelean s-a nãscut la 14
iunie 1951, în satul Moigrad-Porolissum, din þinutul Sãlajului, o localitate încãrcatã de
istorie, de unde îºi trag, fãrã îndoialã, seva patriotismul sãu robust, harul de luptãtor pentru
afirmarea României în lume ºi dorinþa de înãlþare a neamului.
A parcurs cursurile ªcolii Generale din Mirºid ºi pe cele ale Liceului de Culturã Generalã din Jibou. În perioada 1970-1976, urmeazã cursurile Facultãþii de Istorie-Filozofie,
secþia filozofie, din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Spirit perfecþionist, permanent animat de provocãrile cunoaºterii ºi de evenimentele
timpului sãu, domnul Teodor Ardelean a absolvit mai multe forme de pregãtire postuniversitare, care i-au amplificat ºi desãvârºit personalitatea, dispusã sã vibreze în nebãnuite registre. Ca urmare, în perioada 2005-2006, urmeazã studiile masteratului „Drept
administrativ ºi statutul funcþionarului public”, la Universitatea de Vest „Vasile Goldiº”, pe
care le încheie cu disertaþia „Proiectul managerial al activitãþii Bibliotecii Judeþene «Petre
Dulfu», în perioada 2006-2011”, iar la data de 26 iunie 2008 susþine o strãlucitã tezã de
doctorat la Universitatea de Nord Baia Mare, cu tema Limba românã ºi cultivarea ei în
preocupãrile ASTREI, coordonatã de o altã personalitate de excepþie a Maramureºului,
regretatul prof. univ. dr. Gheorghe Pop, ºi el Doctor Honoris Causa al Universitãþii noastre.
Unul dintre membrii comisiei de doctorat, prof. univ. dr. Victor Grecu, de la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, consemna în referatul prezentat cu acest prilej: „o operã doctã ºi
edificatoare, ale cãrei dominante sunt noutatea, originalitatea ºi factura personalã, care se
distileazã în toate componentele ei, temeinicindu-i, prin valoarea, oportunitatea ºi utilizarea
aportului ei, raþiunea de a fi, toate acestea arcuindu-se în piscurile creativitãþii”.
Consacrarea academicã ºi studiile postdoctorale au constituit o solidã bazã instituþionalã pentru iniþierea Domniei Sale într-o strãlucitã carierã profesionalã, al cãrei trend l-au
constituit, fãrã sincope, perfecþiunea, eficienþa, finalitatea socialã ºi culturalã. Într-adevãr,
traiectoria carierei Domniei Sale a cuprins mai multe staþii profesionale, precum cele de redactor de ziar, instructor cultural, vicepreºedinte de Consiliu Judeþean, chiar senator în
Senatul României, dar ºi director al Filialei Baia Mare a Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº”, peste tot lãsând dâra adâncã a expertizei ºi personalitãþii Domniei Sale.
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De departe, însã, cea mai reprezentativã ctitorie a domnului dr. Teodor Ardelean, este
Palatul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare, „care îi datoreazã în totalitate
proiectul, evoluþia, bãtãlia pentru finanþare ºi realizarea însãºi”, aºa cum, pe bunã dreptate,
afirma P. S. Iustin Hodea Sigheteanul, arhiereu-vicar al Maramureºului ºi Sãtmarului. Cea
mai mare parte a activitãþii Domniei Sale – aproape douã decenii – a fost consacratã
conducerii ºi creºterii acestei importante instituþii culturale româneºti. Jaloanele activitãþii
de ctitor ºi de manager cultural, cuprind, pe lângã construirea ºi dotarea mai sus-amintitului
sanctuar al cãrþii ºi culturii, achiziþii de calculatoare, promovarea unor ample ºi necesare
programe de editare ºi de cooperare interbibliotecarã. Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de
viaþã s-au rostit multe cuvinte de laudã la adresa Domniei Sale, din care se detaºeazã
concluzia cã domnul Teodor Ardelean este „o personalitate care impune respect”. Cât
priveºte activitatea la Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare, aprecierile nu contenesc sã vinã din partea tot mai multor personalitãþi. Astfel prof. dr. Hermina Anghelescu
din Detroit, SUA, consemneazã: „Biblioteca Judeþeanã Maramureº este una dintre primele,
ºi încã puþinele, biblioteci judeþene din România care îºi desfãºoarã activitatea într-o clãdire
nouã, clãdire construitã de la bun început cu menirea de a servi drept bibliotecã. Datorãm
acest lucru nu altuia decât domnului dr. Teodor Ardelean, care,
cu calitãþile sale de vizionar, a avut capacitatea ºi abilitatea de a
dirija banii publici în scopul de a dãrui urbei ºi judeþului o
adevãratã bibliotecã, un locaº al culturii, un templu al cãrþii, dar
ºi al informaþiei digitale, un centru de socializare ºi de informare pentru populaþia judeþului Maramureº”. Completând
acest profil profesional-cultural al domnului dr. Teodor
Ardelean, prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu afirma: „Dacã ar
fi fost preot, ar fi ctitorit biserici. Ca om de culturã, a ctitorit
biblioteci, contribuind în mod decisiv la înãlþarea unuia dintre
cele mai frumoase ºi mai moderne aºezãminte de culturã din
þarã, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din Baia Mare”. La fel
a procedat ºi cu revista Familia Românã, revistã pentru soliProf. univ. dr.
daritatea românilor de pretutindeni – preluatã ºi revigoratã
Gavril Ardelean
într-un moment dificil, când alþii nu îºi mai permiteau sã o
patroneze. Liderul românilor maramureºeni din Ucraina Subcarpaticã, domnul dr. Ioan
Botoº afirmând cu tristeþe cã „în þãrile în care sunt comunitãþi de români nu se gãseºte nicio
publicaþie în limba românã de vânzare”, remarca faptul cã Familia Românã se distribuie în
Ucraina, chiar pânã în Crimeea.
Onoratã asistenþã,
Dr. Teodor Ardelean se singularizeazã, printre semenii Domniei Sale, nu numai
printr-un pragmatism exemplar, ci ºi prin energia ºi vivacitatea spiritului, afirmându-se ca
un viguros ºi permanent participant la viaþa editorialã, la numeroase manifestãri ºtiinþifice ºi
culturale din cele mai diferite domenii. Cercetând doar bibliografia selectivã a vastei
Dumisale opere, desprindem cu uºurinþã spiritul enciclopedist ºi erudiþia concretizate în
marea diversitate de teme ºi subiecte abordate.
Astfel, Domnia Sa este autorul mai multor volume, dintre care se detaºeazã lucrarea
Limba românã ºi cultivarea ei în preocupãrile ASTREI, care i-a adus ºi recunoaºterea
academicã, prin acordarea Premiului „Ion Petrovici” al Academiei Române, verdict care îl
plaseazã în constelaþia celebritãþilor naþionale care au creat opere esenþiale ce contribuie la
dezvoltarea ºtiinþei ºi culturii româneºti. Este autor a sute de articole ºi materiale
audiovizuale, precum CD-ROM-ul Cimitirul Vesel Sãpânþa. A realizat antologii, prefeþe ºi
postfeþe ºi a avut calitatea de redactor, de responsabil, coordonator ºi editor al mai multor
volume apãrute în edituri prestigioase. A þinut mereu treazã opinia publicã cu articolele
Domniei Sale de atitudine, apãrute în periodicele vremii. A dat ºi a luat interesante interviuri
pe probleme majore ale vieþii sociale, culturale, spirituale ºi chiar administrativ-edilitare. A
fost prezent cu aproape 100 de comunicãri ºtiinþifice la mari manifestãri ce au avut loc în
þarã – Cluj, Timiºoara, Braºov, Sibiu, Târgu-Mureº, Galaþi etc. – ºi în strãinãtate, mai ales la
Chiºinãu ºi Cernãuþi. Drept urmare, s-au formulat însemnate referinþe critice, menþiuni ºi
consemnãri pozitive despre autor ºi operã, aparþinând unor personalitãþi de seamã din þarã ºi
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ºi de peste hotare, cum sunt: prof. univ. dr. Hermina Anghelescu de la Universitatea din Detroit, dr. Mirel Giurgiu, din Frankenthal, Germania, dr. ing. ªtefan Marinca, arhitect senior,
SUA, Mia Pãdurean, scriitoare, Canada, George Roca, Sydney, Australia, Igor Ursenco,
scriitor, Moldova, Teresia Tãtaru, scriitoare, Ausburg.
Din activitatea ºi opera Domniei Sale transpar constant ºi cu forþã ideea unitãþii
naþionale a românilor, afirmarea interesului naþional în cadrele europenizãrii – crez pe care
l-a onorat prin fapte ºi în virtutea cãruia scriitorul ºi ziaristul Vasile Gaftone l-a inclus în
volumul Maramureºeni charismatici, alãturi de George Pop de Bãseºti, Vasile Lucaciu,
Augustin Buzura sau Grigore Leºe.
Totodatã, dr. Teodor Ardelean a cãlãtorit mult ºi cu folos în diverse þãri, atât ca delegat
al Senatului României, cât ºi ca membru al unor delegaþii oficiale, dornic de cunoaºtere ºi de
contacte cu alte culturi, fiind în acelaºi timp, un ambasador fervent al culturii ºi civilizaþiei
noastre în lume.
Referindu-se la viaþa tumultuoasã ºi la opera densã a Domniei Sale, talentatul ºi
consacratul poet Ioan Es. Pop, ºi el maramureºean, afirma în cuvântul adresat cu prilejul
aniversãrii a 60 de ani: „ªi-a administrat timpul personal cu entuziasm ºi vigoare. Vocea lui,
la 60, este la fel de puternicã ºi de convingãtoare ca pe vremea când l-am cunoscut” (n.n. –
cu 32 ani în urmã). Referindu-se la vocea sa, la verbul sãu mobilizator, un confrate într-ale
literaturii, culturii ºi spiritului afirma public cã îl invidiazã ºi admirã pe Teodor Ardelean
„pentru cã stãpâneºte ca nimeni altul arta oratoriei. Pentru cã face din întâlniri banale
evenimente pentru cetate. Pentru cã ºtie sã mã critice fãrã sã mã supãr. Pentru cã îmi este
prieten la nevoie”.
Fãrã îndoialã, dr. Teodor Ardelean face parte din categoria excepþiilor, elitelor, a celor
pasionaþi ºi mereu dornici sã dezvolte, sã împlineascã, sã lase în urmã realizãri durabile,
incontestabile. Fãrã el, Maramureºul ar fi mult mai sãrac, iar dacã þara ar avea câteva mii ca
el ar fi, cu siguranþã, mai prosperã.
Doamnelor, domniºoarelor ºi domnilor,
Ilustra activitate a Domniei Sale în calitate de om de culturã, publicist, editor ºi de
ambasador al românismului peste hotare este recunoscutã ºi apreciatã de toate forurile
ºtiinþifice ºi culturale naþionale, de administraþiile judeþene ºi locale, inclusiv de preºedintele þãrii. A devenit membru al mai multor asociaþii profesionale ºi culturale ºi i s-au conferit
importante distincþii, premii, medalii ºi diplome. Amintim în acest sens cã Academia
Românã i-a acordat, în anul 2011, Premiul „Ion Petrovici”, iar, în 2013, Diploma „Distincþia
Culturalã pentru promovarea culturii româneºti în lume ºi pentru colaborarea apropiatã cu
Academia Românã”. Preºedintele României i-a conferit, în anul 2004, Ordinul „Meritul
Cultural în Grad de Cavaler”, categoria A, iar, recent, Eparhia Maramureºului ºi Sãtmarului
i-a acordat „Crucea Voievodalã Maramureºeanã” pentru laici, apreciindu-i contribuþia
adusã la bunul mers al Episcopiei, susþinerea substanþialã ºi permanentã a activitãþilor pastoral-misionare, cultural-teologice ºi social-filantropice. În vara anului 2011 i se atribuie titlul
de „Cetãþean de onoare” al municipiului Baia Mare pentru „puterea de a menþine nestins
focul sacru din sanctuarul cãrþii”. Tot ca o recunoaºtere a activitãþii sale ºi a sprijinului ce ni
l-a acordat, Senatul Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº din Arad i-a acordat Medalia de
Argint ºi brevetul de purtãtor cu ocazia aniversãrii a 95 de ani de la Marea Unire.
În prezent, este membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, preºedinte al
Asociaþiei Culturale „Familia Românã”, membru de onoare al Consiliului Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia” (Apºa de Jos), membru în Adunarea Eparhialã a
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureºului ºi Sãtmarului.
Stimate Domnule dr. Teodor Ardelean,
Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa are în vedere douã consideraþii privind
activitatea pe care aþi desfãºurat-o pânã în prezent. Pe de o parte activitatea Dumneavoastrã
ºtiinþificã, culturalã ºi editorialã, iar pe de altã parte, buna colaborare ºi sprijinul în
promovarea programelor de formare prin studii superioare a tinerimii, în aplicarea fermã a
testamentului cultural al patronului nostru spiritual Vasile Goldiº, artizanul Marii Uniri de
la Alba Iulia.
Comisia Academicã de Evaluare a activitãþii ºi operei ºtiinþifice, culturale ºi spirituale
constatã cu bucurie cã îndepliniþi toate criteriile ºi exigenþele înscrise în carta noastrã
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universitarã, drept care a propus Senatului Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” sã vã
acorde înaltul titlu de Doctor Honoris Causa.
Suntem onoraþi de tot ceea ce faceþi pe tãrâmul educaþiei, culturii ºi administraþiei,
nutrind speranþa cã buna ºi rodnica noastrã colaborare se va amplifica ºi diversifica spre
binele cititorilor ºi studenþilor din nord-vestul României ºi mai ales al Maramureºului.
În încheiere, Vã felicitãm pentru obþinerea titlului de Doctor Honoris Causa al
universitãþii noastre, Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din Arad, adresându-vã cele mai
sincere urãri de bine ºi sãnãtate, de putere de muncã ºi împliniri pentru a Vã putea continua
cu succes exemplarul Dumneavoastrã demers profesional, cultural ºi cetãþenesc.
21 martie 2014
Comisia de analizã ºi evaluare

FAMILIA ROMÂNÃ

VALORI ROMÂNEªTI

„Niciodatã nu am simþit cã lângã el
pot pierde o bãtãlie”
Domnul inginer Anton Rohian, prefectul
judeþului Maramureº, cãruia i s-a oferit onoarea
de a deschide seria cuvintelor de laudã rostite la
adresa domnului dr. Teodor Ardelean ºi de a-i
înmâna, cu aceastã ocazie, o Diplomã de Excelenþã din partea instituþiei prefectului, subliniazã cã, ori de câte ori este pus în situaþia de a
lua cuvântul într-o aulã, în faþa unor distinse
personalitãþi, în faþa universitarilor, a lucrãtorilor din sistemul de educaþie, este stãpânit de
emoþie ºi are senzaþia cã de la acest segment
trebuie sã vinã salvarea ºi propãºirea naþiei
noastre. Cu alte cuvinte, ºcoala, cultura, informarea sunt elementele prin care ne putem afirma
ca români, sunt pilonii care trebuie sã asigure un
viitor stabil urmaºilor noºtri.
În ceea ce-l priveºte pe domnul dr. Teodor
Ardelean, prefectul judeþului afirmã cã Domnia
Sa este o personalitate complexã, „care exceleazã în foarte multe domenii, care a ºtiut sã þinã
echilibrul între filosofie ºi politicã, între culturã
ºi administraþie, între comunicare ºi istorie, între
pedagogie ºi jurnalism – domenii în care a dat
dovadã de valoare, exigenþã, perseverenþã ºi excelenþã”. Cele douã importante personalitãþi ale
judeþului au avut ocazia sã colaboreze în plan
politic sau administrativ, dr. Teodor Ardelean
impunându-se ºi aici prin onestitate ºi competenþã. A fost fondatorul unui partid a cãrui doctrinã naþionalistã promova un românism elevat,
lipsit de exagerãri, exclusivisme sau intoleranþe
de ordin etnic. În calitate de consilier judeþean,
domnul dr. Teodor Ardelean a dat prestanþã
acestei instituþii, iar dupã plecarea de acolo i s-a
simþit lipsa. Este însã un merit al primarului
Cãtãlin Cherecheº cã a reuºit „sã-l smulgã din

Anton Rohian, prefectul judeþului
Maramureº ºi dr. Teodor Ardelean

Consiliul Judeþean, aducându-l în rândul consilierilor municipiului”. Intuiþia ºi priceperea
domnului dr. Teodor Ardelean „ºi-au pus amprenta pe direcþia de dezvoltare a judeþului, iar
cei care au avut capacitatea sã priceapã au þinut
cont de tot ceea ce reprezintã Domnia Sa ca
valoare intelectualã ºi politicã”. Excelenþa Sa,
prefectul judeþului susþine cã „zbaterea în folosul românilor” nu este pentru domnul dr.
Teodor Ardelean o sintagmã forþatã, lipsitã de
sens sau de acoperire în fapte concrete. Dimpotrivã, domnul dr. Teodor Ardelean a împãrþit
culturã în lume, a crezut ºi crede cã românii
„desþeleniþi din patrie nu trebuie sã uite sã citeascã ºi sã înveþe româneºte. Domnia Sa considerã cã a fi bibliotecar înseamnã sã deþii în
inimã ºi în minte tot ceea ce este cu adevãrat
valoare româneascã. A creat cea mai importantã
bibliotecã din þarã, o instituþie-reper pentru cultura judeþeanã ºi naþionalã, iar activitãþile care
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se desfãºoarã acolo te fac sã fii mândru cã eºti
maramureºean ºi cã eºti contemporan cu o personalitate ca dr. Teodor Ardelean”. Înmânându-i, din partea instituþiei pe care o conduce, Diploma de excelenþã, prefectul l-a felicitat
totodatã pe domnul dr. Teodor Ardelean cu cãldurã ºi afecþiune pentru titlul de Doctor Honoris

Causa conferit de Universitatea de Vest „Vasile
Goldiº” Arad, încheindu-ºi alocuþiunea cu cuvinte de o rarã sensibilitate ºi profunzime, conturând un remarcabil portret al distinsului sãrbãtorit al zilei: „Alãturi de acest om am trãit
emoþia întineririi ºi a îmbãtrânirii ºi niciodatã nu
am simþit cã lângã el pot pierde o bãtãlie”.

comunitatea, iatã, rãspunde în acelaºi registru,
onorându-l, decizia Universitãþii de Vest
„Vasile Goldiº” Arad fiind cât se poate de grãitoare în acest sens. Satisfãcut întru totul de colaborarea, în cadrul Consiliului Municipal Baia
Mare, primarul se simte onorat de faptul cã,
alãturi de domnul dr. Teodor Ardelean, face „o
echipã care este un exemplu de cum trebuie sã
fie o echipã pentru România”. Impresionat de
calitãþile intelectuale, morale, politice, manageriale, de implicarea necondiþionatã în lucrãrile dedicate obºtii, de anvergura preocupãrilor
domnului dr. Teodor Ardelean, primarul considerã cã sunt de ajuns cinci bãrbaþi de anvergura profesionalã, politicã, managerialã a
Domniei Sale „ca sã se punã pe drumul drept
aceastã þarã”. Toate acestea reprezintã un motiv
în plus pentru a-i mulþumi ºi pentru a-ºi declara
disponibilitatea de a-i fi alãturi, pas cu pas, în tot
ceea ce întreprinde pentru comunitate, pentru
români, în general.

Primarul Cãtãlin Cherecheº, prof. univ. dr. Gavril Ardelean,
prof. univ. dr. Aurel Ardelean. ºi conf. univ. dr. Nicolae Iuga
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Primarul municipiului Baia Mare, domnul
Cãtãlin Cherecheº, a þinut sã precizeze în cuvântul Domniei Sale cã acordarea titlului de
Doctor Honoris Causa domnului dr. Teodor
Ardelean este o sãrbãtoare a întregii comunitãþi
bãimãrene ºi maramureºene, în totalitatea ei,
„pentru cã azi vorbim despre prieteni ºi despre
români adevãraþi, iar dacã vorbim de prieteni ºi
români adevãraþi, în mod sigur un model este
Teodor Ardelean. Domnia Sa este un om care
construieºte, care zideºte ºi noi ne bucurãm sã-i
fim alãturi în zidirea pe care o face”. Dorind sã
sublinieze calitatea raporturilor domnului dr.
Teodor Ardelean cu semenii ºi, în general, cu
comunitatea, primarul afirmã cã acestea þin de o
onorabilitate exemplarã, a cãrei ecuaþie este cât
se poate de simplã ºi de fireascã: domnul dr.
Teodor Ardelean este un om care onoreazã ºi, ca
atare, este un om onorat. „Domnia sa a onorat
Baia Mare, Maramureºul, România prin fiecare
pas, prin fiecare gest, prin fiecare cuvânt”, iar
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„Sunt de ajuns cinci bãrbaþi ca Teodor Ardelean
ca sã se punã pe drumul drept aceastã þarã”
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Profesorul dr. Teodor Ardelean –
un descãlecãtor spiritual
Ovidiu SUCIU
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n lãcaº unic, modern s-a înãlþat la
Baia Mare: Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”, prin osârdia neastâmpãratului cãrturar prof. dr. Teodor Ardelean
– un descãlecãtor spiritual marcant. Dupã ce
voievozii maramureºeni Dragoº ºi Bogdan au
trecut Munþii Carpaþi, întemeind Þara Moldovei,
un tânãr nãscut în Moigradul Sãlajului, urmând
acolo studiile elementare, dezvoltate mai apoi în
crescendo, în Mater Universita Transilvanã
clujeanã, Facultatea de Filosofie, cutreierând cu
lãcomie ºi mult folos prin multe biblioteci, a
ajuns în final sã se statorniceascã în Baia Mare,
ca ºef al celui mai important aºezãmânt cultural,
adevãrat Palat al Cãrþii, Biblioteca Judeþeanã
„Petre Dulfu”. Aici, distinsul cãrturar organizeazã multiple ºi variate activitãþi ale spiritualitãþii, de largã respiraþie, mai mult decât
naþionalã: dincolo de organizarea patrimoniului
cãrþii pe secþii (pentru copii, tineri, vârstnici), au
loc mereu simpozioane, expoziþii de carte nouã
româneascã ºi strãinã, expoziþii ºi vernisaje ºi
dezbateri cu specialiºti din diverse domenii, pe
teme ºtiinþifice, filosofice, religioase, de interes
social, de astronomie, biologie, ºtiinþe ale naturii, cosmogonie etc., antrenând un auditoriu de
toate vârstele. Se tipãresc cãrþi, broºuri, pliante,
se fac proiecþii de filme cu o largã ºi variatã arie
de acoperire ºi de interes cetãþenesc.
Profesorul Teodor Ardelean, doctor în filologie, autor ºi coautor de volume (multe premiate) este solicitat ºi extramuros, inclusiv pe
plan internaþional. Recent, apreciindu-i-se meritele de excepþie, prin câteva premii naþionale,
precum premiul „Ion Petrovici” al Academiei
Române (2011) ºi Distincþia Culturalã a Academiei Române (2013), Universitatea „Vasile
Goldiº”, dupã o cumpãnire înþeleaptã, prin liderii sãi, a hotãrât în unanimitate sã-l onoreze pe
dr. Teodor Ardelean cu cea mai valoroasã distincþie academicã: Doctor Honoris Causa! La
manifestarea omagialã a fost prezent, alãturi de
rectorul fondator al Universitãþii de Vest
„Vasile Goldiº”, prof. dr. Aurel Ardelean ºi de
directorul filialei bãimãrene, prof. univ. dr.
Gavril Ardelean, un public numeros alcãtuit din
cadre didactice universitare, cercetãtori ºtiinþifici, oameni politici, reprezentanþi de vârf ai

administraþiei judeþene ºi municipale. Cu acest
prilej au fost acordate medalii de aur ºi argint
unor personalitãþi maramureºene (precum prefectul de Maramureº ºi respectiv primarul din
Baia Mare). Au mai fost prezenþi ºi alþi intelectuali de marcã din alte judeþe: Sãlaj, Satu
Mare, Sibiu... În alocuþiunea de susþinere a sãrbãtoritului, prof. dr. Gavril Ardelean a trecut în
revistã vasta activitate a prof. dr. Teodor
Ardelean, din care reieºea conturul unei personalitãþi de vârf a culturii româneºti. A urmat
apoi rãspunsul de mulþãmitã al domnului
Teodor Ardelean – o adevãratã lecþie de culturã
ºi spiritualitate româneascã, discurs urmãrit cu
viu interes, subliniat cu îndelungi aplauze, finalizat cu un deziderat al Domniei Sale, prin
care se solicita, stãruitor realizarea unui Corpus
Aureea, a unei coloane brâncuºiene, a unui
Panteon al valorilor noastre de patrimoniu, care
de prea mult timp se lasã aºteptat! E vremea ca,
dincolo de doleanþe formulate, sã se treacã operant la treabã concretã, luând exemplul unor alte
naþiuni, declara ritos, cu vocea sa de stentor,
domnul Teodor Ardelean, OM de distinsã, înaltã
valoare, cu care fiecare dintre noi ne mândrim cã
îi suntem contemporani ºi chiar, spunând cu un
în drep tãþit orgoliu, prieteni de nãdejde, contraforþi ai aspiraþiilor sale înalt-luminoase pe
verticala spiritualitãþii româneºti. Parafrazând,
rãstãlmãcind o zicere popularã moroºanã voi
spune: „Tedi Ardelean, voievod de Maramureº...
desigur o vedea Raiu”. ªi, când îl va chema Cel
de Sus „Dincolo”, cu siguranþã îi va gãsi un loc
de frunte pe Iconostasul Românesc al Cerului!!!... Dragã Tedi, fii bun ºi blând, iartã greºiþilor tãi ºi ajutã-ne cu înþelepciunea ta clarvãzãtoare sã fãptuim îndreptãrile necesare ºi sã
cutezãm sã privim sfioºi spre Eden... Tedi dragã,
pune acolo Sus-Sus o vorbã bunã pentru robii
Domnului.
Un prieten statornic, admirator al Domniei Voastre, pre numele sãu
Ovidiu SUCIU
P.S. Ziceam Domniei Voastre, amintindu-mi de Fãnuº Neagu, care, cu umorul sãu
spumos, zisese odatã: „Am fãcut un vin de-mi
venea sã-i zic: „Dumneavoastrã”...
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Domnul profesor doctor Teodor Ardelean
meritã titlul de Doctor Honoris Causa
al Universitãþii noastre
faptul cã Domnia Sa a fost primul decan al
filialei din Baia Mare, ci ºi acela cã este, neîntrerupt, un susþinãtor de suflet al acesteia, participând de fiecare datã la festivitãþi, acþiuni
culturale, ºtiinþifice ºi de orice altã naturã, oferindu-ne dezinteresat un ajutor nepreþuit, fãrã ca
noi sã-l rãsplãtim în vreun fel. Ne-a ajutat inclusiv
la autorizarea ºi acreditarea programelor de studiu.
De departe, este cea mai cunoscutã ºi
apreciatã personalitate maramureºeanã. Preocupat de soarta ºi nevoile spirituale ale românilor
din afara graniþelor þãrii, domnul dr. Teodor
Ardelean patroneazã revista de credinþã ºi culturã româneascã Familia Românã, cea mai rãspânditã publicaþie a þãrii noastre, contribuind
eficient la solidaritatea românilor, oriunde ar fi
ei pe continentele lumii, lucrare întregitã cum nu
se poate mai bine prin zecile de biblioteci deschise în strãinãtate.
Pentru Domnia Sa nu putem avea decât
cuvinte de mulþumire, consideraþie ºi profund
respect. Este o personalitate de o erudiþie remarcabilã, cu o amplã implicare civicã, un orator de o forþã extraordinarã, negreºit binecuvântat de Dumnezeu, un om cu o inimã uriaºã.
Meritã cu prisosinþã sã-i acordãm titlul de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii noastre.
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omnul prof. dr. Teodor Ardelean,
proeminentã personalitate bãimãreanã, politician de vârf ºi distins
om de culturã, este cu siguranþã, de aici din
Maramureº, „cel mai mare” ºi cel mai bun prieten al Universitãþii „Vasile Goldiº” ºi al rectorului fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean.
În timp ce domnul prof. univ. dr. Aurel
Ardelean a fondat la Arad, acum 24 de ani, o
nouã universitate, la Baia Mare, domnul prof.
dr. Teodor Ardelean a fost primul decan al
filialei universitãþii noastre, începând acum 15
ani o muncã fructuoasã care a dus la ºcolarizarea,
pânã în prezent, a peste 16.000 de studenþi ºi
masteranzi în domenii mult solicitate de comunitatea Bãii Mari ºi a judeþului Maramureº.
Întâmplarea fericitã face ca amândoi:
„Rectorul Fondator” ºi „Primul Decan” bãimãrean sã poarte acelaºi nume – Ardelean.
Dar nu întâmplarea face ca acum sã fi sosit
timpul ca numele „ARDELEAN” sã fie înscris
în cartea celor care au fost onoraþi cu înaltul titlu
de Doctor Honoris Causa al Universitãþii de
Vest „Vasile Goldiº” din Arad.
În susþinerea ideii cã bãimãreanul prof. dr.
Teodor Ardelean este cel mai mare, cel mai bun
prieten al universitãþii noastre vine nu doar
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Dr. Teodor Ardelean – gânduri la consacrarea
Domniei Sale ca Doctor Honoris Causa
Dr. Ilie GHERHEª
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e spune cã recunoºtinþa este o floare
rarã. Cu siguranþã cã ºi mai rar ne
este dat nouã oamenilor de rând sã
ne iasã în cale. ªi totuºi! La acest inefabil moment existenþial te încearcã gânduri bune de
aduceri aminte. ªi amintirea devine un balsam,
un leac tãmãduitor care stâmpãrã trecutul ºi lumineazã îngãduitor viitorul.
Mi-am amintit, deci, de momentul când
am auzit eu prima datã de Domnul Teodor
Ardelean. Eram tânãr adolescent ºi cochetam cu
aburii enciclopedici ai filozofiei ºi, ca atare urmãream, cu disciplinã desãvârºitã, la televizor,
emisiunea concurs de culturã generalã „Cel mai
bun continuã”. Acest concurs a fost sã fie
câºtigat de mai multe ori de tânãrul pe atunci,
studentul în filozofie Teodor Ardelean. Apoi a
tot continuat sã câºtige.
Paºii vieþii m-au purtat, în anii urmãtori,
într-o tabãrã de instruire a tineretului studios, cu
câte trei elevi din liceele Economic, Sanitar,
Pedagogic ºi de Artã din fiecare judeþ al României
ºi din Bucureºti. Domnul Teodor Ardelean era
„profesorul Maramureºului”, profesorul nostru
estival. ªi de data aceasta mi-a rãmas în memorie prin confruntarea pe care a avut-o cu doi
profesori universitari din Bucureºti care ne vorbeau despre destinul tragic al Basarabiei, un
subiect tabu pe atunci, rãspunzând la o întrebare
provocatoare a unei eleve pedagogiste din Arad.
Domnul Teodor Ardelean a avut curajul sã
afirme atunci cã nu crede cã U.R.S.S.-ul o sã
lase Basarabia sã se uneascã cu România, ba mai
mult cã ºi basarabenilor le convine sã se ºtie
protejaþi sub umbrela de securitate a Uniunii
Sovietice. A rãmas sã aibã dreptate pânã azi.
Din pãcate!
A fost sã fie apoi anul revoluþiei (1989) ºi
anul 1990, când l-am reîntâlnit cu ocazia înscri-

erii mele în Vatra Româneascã ºi apoi în
P.U.N.R. Personalitatea Domniei Sale m-a atras
ca un magnet, în preajma sa simþindu-mã întotdeauna mai ocrotit ºi mai în siguranþã. Teodor
Ardelean are vocaþia prieteniei, a risipirii prin
prieteni, devenind banca în care „prietenii” investesc întotdeauna, în câºtig. Dumnealui nu
amânã rãspunsul niciodatã, nu îl paseazã.
Dimpotrivã, se „încarcã” de îndatã cu problema
ta, ºi-o asumã pânã la rezolvare, punând-o la
inimã; poate ºi de aceea are o inimã suferindã!
Iar tu, de îndatã ce i te-ai încredinþat, te simþi ca
purificat, te simþi „de mânã” cu îngerul tãu pãzitor ºi ai încredere cã totul este posibil, cã nu
existã obstacol de nebiruit.
Domnul Teodor Ardelean est un patriot
fãrã cusur, este un enoriaº incurabil al religiei
numitã lecturã, având cei mai mulþi prieteni –
cãrþile, cu care colindã toatã fiinþa româneascã
risipitã prin lume, înfiinþând nenumãrate filiale
ale bibliotecii de Maramureº. Mi-a fost dat de
multe ori sã-i întâlnesc aceastã amprentã a lucrului bine fãcut, sã dau de urmele Dumnealui,
sã constat cã a lãsat o „dârã de luminã” chiar ºi
acolo unde mã aºteptam cel mai puþin, schimbând astfel paradigma. În aceste inefabile locuri
n-a ajuns niciodatã singur, a ajuns cu „copilul
sãu de suflet” – revista Familia Românã pe care,
de îndatã ce a preluat-o, ºi-a asumat-o dându-i o
altã anvergurã, forþând orizonturi nebãnuite pânã în intimitatea oricãrui român trãitor oriunde
pe pãmânt. Domnul dr. Teodor Ardelean este
omul faptelor sale devenind prin acestea un
apostol al religiei numitã românism; începându-ºi orice demers în acest sens, cu postulatul cã
„Maramureºul este în toate”, iar faptele sale,
depãºind aºteptãrile celor cãrora li se adreseazã,
devin sâmbure de legendã, în jurul dumnealui
apãrând legende.
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Teodor Ardelean – personalitate
providenþialã
pãºeºte „la pas” tot ce au întreprins, în acest
domeniu, ministerele noastre de externe ºi de
culturã de dupã decembrie 1989. Domniei Sale,
direct, ºi nu vreunui guvern, minister sau departament care-i are, chipurile, în grijã pe românii de pretutindeni, sunt adresate sentimentele de
mulþumire ºi recunoºtinþã ale comunitãþilor româneºti de pe multe meridiane ale globului, care
acum pot citi literaturã ºi studii de specialitate în
limba maternã. Prin grija ºi eforturile Domniei
Sale au luat fiinþã urmãtoarele biblioteci: Biblioteca „Transilvania” ºi Biblioteca „Maramureº” –
ambele la Chiºinãu, în Republica Moldova, Biblioteca „Mihai Eminescu” în cadrul Institutului
Cultural Român din Budapesta, Biblioteca „Ioan
Alexandru” din Glasgow – Scoþia, cãrora li se
adaugã bibliotecile din localitãþile Biserica Albã
– Ucraina, Montreal – Canada, cele de pe lângã
Universitãþile din Salamanca ºi Alicante, cea
din cadrul Institutului Multicultural din Alcala
de Henares ºi cea de pe lângã Biblioteca Municipalã din Coslada – toate patru în Spania). Pe
aceastã linie se înscrie ºi activitatea Domniei
Sale ca redactor-ºef al „Familiei Române” –
revistã de culturã ºi credinþã româneascã, având
colaboratori din numeroase þãri ºi fiind distribuitã comunitãþilor de români stabiliþi în diferite
state ale lumii, precum ºi tuturor ambasadelor,
consulatelor României, episcopiilor, mitropoliilor ºi protopopiatelor româneºti din strãinãtate, ea prestând cele mai grãitoare servicii de
reprezentativitate cognosciv-imagisticã în ochii
tuturor românilor peregrinaþi pe meridianele
lumii.
Domnului dr. Teodor Ardelean i se putea
acorda titlul de Doctor Honoris Causa ºi pentru
activitatea ºtiinþificã ºi publicisticã. În acest
sens este de menþionat faptul cã este autor a
patru cãrþi, cã a elaborat numeroase prefeþe,
postfeþe ºi a îngrijit mai multe antologii, cã este
redactor responsabil sau editor al câtorva lucrãri
importante, cã a iniþiat ºi coordonat aproape o
sutã de programe culturale soldate cu publicare
de volume, cã are peste douã sute de articole în
tomuri colective sau în periodice, cã a susþinut
peste ºaptezeci de comunicãri ºtiinþifice la manifestãri naþionale ºi internaþionale, cã, în di-
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itlul de Doctor Honoris Causa este
cea mai înaltã distincþie academicã
pe care o poate acorda o universitate, iar sintagma în sine evidenþiazã faptul cã
titlul despre care facem aici vorbire se atribuie,
pe baza unei selecþii riguroase, doar acelor persoane care, pe lângã prestaþii excelente în
domeniile lor de activitate (profesional, socioadministrativ, politic, ºtiinþific etc.), ºi-au câºtigat o reputaþie exemplarã, aducând onoare
cetãþii, þinutului ºi naþiei întregi. Cu alte cuvinte,
universitatea, valideazã, fãrã nicio rezervã, meritele multiple ale unor personalitãþi, care s-au
impus deja la nivel naþional ºi internaþional,
conferindu-le, în ºedinþã publicã, în urma unui
ceremonial specific, însemnele excelenþei academice: diploma de Doctor Honoris Causa ºi
roba. Pe diplomã sunt menþionate, concis, motivele care au determinat senatul sã iniþieze ºi sã
finalizeze acest demers. În cazul domnului dr.
Teodor Ardelean, motivele conferirii acestui
onorant titlu se puteau extrage dintr-o paletã
extrem de largã de domenii care poartã, într-un
fel sau altul, amprenta implicãrii ziditoare, a
competenþei ºi erudiþiei Domniei Sale. Domnul
dr. Teodor Ardelean dispune de cele mai înalte
certificate de validare în politicã (a fost senator
ºi vicepreºedinte al Senatului României); în administraþie (a fost vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean); în management cultural (este directorul cele mai mari biblioteci departamentale
din þarã, putând concura sub toate aspectele cu
orice bibliotecã de acelaºi profil din lume. Ea
este, în cea mai mare parte, atât în ceea ce
priveºte edificiul în sine, cât ºi funcþionalitatea
propriu-zisã, rezultatul unei concepþii proprii a
domnului dr. Teodor Ardelean, desãvârºit strateg în materie de biblioteconomie, a cãrui viziune despre rolul ºi locul bibliotecii, ca
instituþie de culturã în comunitate este modernã,
lucrãtoare ºi eficientã. Manageriatul asigurat de
dr. Teodor Ardelean conferã bibliotecii distincþie, promptitudine în procesul de achiziþie ºi
deservire, asigurându-i totodatã o dotare de
nivel european); în relaþiile cu românii aflaþi în
afara graniþelor þãrii (a deschis zece biblioteci
pentru românii din strãinãtate, realizare ce de-
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ferite lucrãri ºi în presa autohtonã, Domnia Sa
adunã aproximativ 1500 de referinþe critice ºi
menþiuni etc., etc. Dacã ar fi optat pentru cariera
universitar-academicã – ºi o poate face oricând
– grila de promovare l-ar fi plasat de mult în
postura de profesor. Asta o spunem mai ales
pentru unii universitari sceptici ºi exclusiviºti,
care, ajunºi conferenþiari cu trei broºuri, se cãznesc sã inventeze bariere în calea promovãrii
valorilor autentice.
Dar pentru Senatul Universitãþii de Vest
„Vasile Goldiº” din Arad a cântãrit mult ºi faptul cã domnului dr. Teodor Ardelean i se datoreazã, în cea mai mare mãsurã, înfiinþarea filialei de la Baia Mare, Domnia Sa fiind chiar
primul decan al acesteia.

Ce ar mai fi de spus? Cã titlul conferit
astãzi domnului dr. Teodor Ardelean se aºazã
maiestuos alãturi de cele aproximativ cincizeci
de ordine ºi distincþii primite de Domnia Sa de-a
lungul timpului, dintre care se impun a fi amintite aici mãcar câteva: Ordinul Meritul Cultural
în rang de cavaler (2004), premiul „Ion
Petrovici” al Academiei Române (2011), Distincþia Culturalã a Academiei Române (2013).
ªi suntem convinºi cã seria este departe de a fi
încheiatã…
Se pare cã, mai ales în anii din urmã,
lumea intelectualã este bântuitã de o teamã stupidã de superlative, o fobie inexplicabilã care
poate degenera în nihilism. Limba nu poate trãi
fãrã acest sector lexical al superlativelor, ele
însã trebuie folosite cu mãsurã, cu decenþã ºi
doar atunci când suntem siguri cã situaþia le
reclamã. Pentru cã limba este, într-un fel sau
altul, oglinda realitãþii. În cazul domnului
Teodor Ardelean superlativele reprezintã un
mod de a fi, de a se comporta, de a zidi. Superlativele, vrem nu vrem s-o recunoaºtem, sunt
atributele fireºti ale demersurilor, proiectelor ºi
întreprinderilor Domniei Sale în plan material

MARTIE 2014
sau spiritual ºi se întâmplã astfel pentru cã este
adeptul lucrurilor bine fãcute, bine înþelese ºi
bine pornite, pentru cã nu se angajeazã în desfãºurãri mãrunte, ci, dimpotrivã, preferã sã se
implice în proiecte de anvergurã, unice, gândite
de Domnia Sa însuºi în momentele de neodihnã,
proiecte care – fãrã excepþie – vizeazã împliniri
înalte pentru comunitate, înþelegând prin aceasta
nu un lexem vid, rostit conjunctural, ci comunitatea concretã în care i se deruleazã existenþa:
locul de muncã, oraºul, judeþul, þara.
L-am auzit uneori pe domnul Teodor
Ardelean vorbind despre providenþialismul persoanelor. Trebuie sã recunoaºteþi cã providenþial este un superlativ cu conotaþii divine, care
combinã predestinarea cu intervenþia oportunã,
salutarã ºi cu efecte majore pe
termen lung. Providenþiali au
fost, în concepþia Domniei
Sale, fãuritorii Marii Uniri, providenþiali au fost domnitorii
ziditori de þarã ºi politicienii
mari care au ºtiut sã ia decizii
majore la vremuri de restriºte.
Fãcând un salt peste timp, providenþial a fost profesorul universitar dr. Aurel Ardelean,
când a iniþiat la Arad o instituþie
de învãþãmânt superior, care s-a
impus cu autoritate în lumea
academicã ºi al cãrei conducãtor este ºi astãzi. Dar providenþialã a fost ºi
implicarea domnului Teodor Ardelean în
înfiinþarea la Baia Mare a filialei universitãþii
arãdene, filialã care, într-un timp relativ scurt, a
devenit cea mai dinamicã ºi mai bine organizatã
filialã a instituþiei-mamã ºi care, în perioada de
început, a fost condusã de însuºi Teodor Ardelean.
Providenþialã pentru municipiul ºi judeþul
nostru este ºi Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu”. Gândiþi-vã doar la faptul cã acest templu al cunoaºterii, gândit ºi ctitorit de domnul
Teodor Ardelean, oferã studenþimii bãimãrene
condiþii excepþionale de studiu, pe care niciuna
dintre universitãþile la care ei studiazã nu li le
pot asigura. Gândiþi-vã ºi la faptul cã acolo se
desfãºoarã cele mai importante activitãþi cultural-ºtiinþifice ale judeþului, cã aceastã instituþie, tot la iniþiativa domnului Teodor
Ardelean, învesteºte – singura din þarã – eforturi
intelectuale ºi materiale consistente pentru a-i
sãrbãtori pe cei mai vrednici fii ai þinutului,
oferindu-le volume biobibliografice aniversare,
lansarea cãrora devine, de fiecare datã, un eveniment cultural de înaltã þinutã.
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Domnul Teodor Ardelean mai are o calitate rarã: este vorba despre forþa de a refuza
funcþii ºi demnitãþi oferite la cel mai înalt nivel.
Dacã mulþi politicieni, de ocazie, fireºte, se înghesuie ca la moaºte când e vorba despre aºa
ceva, domnul Teodor Ardelean vede lucrurile
dincolo de fotoliu ºi are o viziune superioarã
asupra lor. Poate ºi pentru cã a gustat din felurite demnitãþi, inclusiv din aceea de întâi om în
stat – fie doar ºi pentru un foarte scurt timp.
Nu putem încheia fãrã a sublinia erudiþia,
adesea uluitoare, a domnului dr. Teodor
Ardelean. Este vorba despre o erudiþie proprie
doar persoanelor alese, charismatice, superioare, cãrora le este strãin exclusivismul ºi egoismul academic. Erudiþia Domniei Sale este una
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elegantã, delicatã ºi neofensatoare ºi nu este
afiºatã niciodatã pentru umilirea preopinentului
sau pentru punerea lui în situaþii jenante. Erudiþia Domniei Sale – deosebit de acoperitoare –
este dublatã de o spontaneitate alimentatã de
lecturi fãrã numãr ºi de o cantitate uriaºã de
informaþie din cele mai diferite domenii.
Credem cu tãrie în temeinicia gestului de
astãzi al Senatului Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº” Arad, cu atât mai mult, cu cât domnul
Teodor Ardelean nu ºi-a extras nici autoritatea,
nici competenþa din instituþiile ºi organismele
pe care le-a condus ºi nici din entitãþile academice, culturale sau profesionale care l-au
cooptat sau gratulat, ci, dimpotrivã, a fost de
fiecare datã generator de autoritate ºi prestigiu.

DISCURS DE ACCEPTARE

E

ra o vreme în care discuþiile curgeau
fluent ºi consistent cu privire la Panteonul Naþional Românesc. Astãzi,
astfel de „trimiteri” sunt atât de rare, încât pare,
fie cã aceastã chestiune a fost „epuizatã”, fie cã
nu mai are importanþã. Din pãcate, Problema
unui Panteon Naþional, nu numai cã n-a fost
rezolvatã, dar s-a pus rar ºi firav, iar „rãsadul”
acesta nici mãcar n-a fost repicat. A spune cã nu
are importanþã o astfel de „dimensiune cardinalã”
asupra „devenirii româneºti” e similar cu a extrage România din rândul naþiilor civilizate ale lumii.
Dar sã nu se creadã cumva cã n-am reþinut
dezbaterile din ultimii ani cu privire la „întregirea familiei regale române”. Nici vorbã, ºi la
acest capitol aº putea chiar sã mãrturisesc o
istorioarã scurtã din anii mei de jertfã parlamentarã. Eu aºa îi numesc, ºi membrii familiei
mele pot mãrturisi cât de mult le-am lipsit atunci
când mi-am satisfãcut „serviciul civil parlamentar”. Eram într-o delegaþie în Portugalia, cu majoritatea colegilor mei din Comisia de Privatizare ce funcþiona cu program permanent de
comisie la nivelul Senatului României cu scopul
de a elabora setul de legi pentru privatizare.
Portugalia avea o bunã experienþã în dezetatizarea bãncilor ºi schimbul de experienþã a fost
foarte util. Colegul meu, vrednicul de pomenire
dr. ec. Viorel Sãlãjean, mi-a ºoptit, încã din

momentul în care rezolvasem banii pentru sponsorizarea deplasãrii, cã vom avea parte de o
mare surprizã. ªi, ca sã scurtez istorioara, surpriza a fost cã noi, membrii delegaþiei, am fost
primii români care, dupã 1989, am putut vedea,
la o mãnãstire din Lisabona, sicriele lui Carol al
II-lea ºi al Elenei Lupescu, pe care le-am fotografiat contra cost ºi cu care ne-am fotografiat
contre-jour. Iar la sosirea în þarã am publicat o
paginã, format A1, în Romanian Business Journal, insistând pe necesitatea aducerii acasã a
acestor „posesiuni de tezaur”. Erau anii în care,
atât ºeful statului, cât ºi ºefii partidului ce se
voia stat, iar la noi toate partidele în ultima
vreme îºi doresc repede sã devinã aºa ceva, nu
agreau Regalitatea. Nu-i permiteau Regelui
Mihai I sã intre în þarã, erau boicotate adunãrile
publice care vizau solicitãri de tipul „Monarhia
salveazã România” ºi aºa mai departe. În consecinþã, tot efortul nostru de a pune pe tapet
ideea reconstituirii ºi reîntregirii Panteonului
Naþional a picat într-o manierã cel puþin „neinspiratã”.
Am dorit sã menþionez aceastã scurtã poveste realã doar ca pretext de discuþie. Panteonul
unui neam cuprinde într-adevãr, în primul rând,
elementele de „urmã istoricã” ale conducãtorilor acelui neam. Sã ne închipuim cã ordonãm
laolaltã într-o aranjare arhitecturalã potrivitã
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mormintele lui Mircea cel Bãtrân ºi ªtefan cel
Mare, Mihai Viteazul ºi Vasile Lupu, Neagoe
Basarab ºi Constantin Brâncoveanu, Avram
Iancu ºi Andrei ªaguna, Alexandru Ioan Cuza ºi
Carol I, Ferdinand ºi Carol al II-lea. Sã zicem cã
acest loc ar fi la Curtea de Argeº, dar cine a
vizitat Escorialul de lângã Madrid ar fi invidios
pe spanioli. Apoi pe eroii de la Rovine ºi
Cãlugãreni, Posada ºi Podul Înalt, ªelimbãr ºi
Guruslãu. Ar urma monumentele funerare sau
cenotafele arhiereilor bisericii, dascãlilor celor
mai merituoºi, cu deosebire ale celor care au
aruncat primele seminþe în ogorul înþelenit al
culturii române (Gheorghe Lazãr, Ion Maiorescu,
August Treboniu Laurian, Aron Pumnul), ale
primilor maeºtri ai condeiului românesc (Samuil
Micu, Gheorghe ªincai, Petru Maior, Dimitrie
Cichindeal, Paul Iorgovici, Ion Barac, Ion BudaiDeleanu, Timotei Cipariu, George
Bariþiu, Andrei Mureºianu º.a.), ale
primilor binefãcãtori (Emanuil Gojdu,
Ioan Oltean, Vasile Stroescu, Jacques
Elias).
Dar sã ne oprim puþin dintr-un
iureº ipotetic ºi sã cugetãm la imposibilitatea unei astfel de edificãri
instituþional-monumentale la scara
realã a lucrurilor. ªi, dupã cum spune
metoda, sã refacem construcþia idealã într-o altã formulã. Deci, excursia
în aceastã variantã s-a terminat ºi revenim în realitate.
În realitate, un Panteon Naþional ar putea fi, nu doar o instituþiemonument, un MAUSOLEU, sau o HIEROPOLÃ a românilor, ci ºi una document. Poate fi
o Carte a Memoriei, o Carte de identitate, un
Corpus al elitelor, un Muzeu al Valorilor Naþiunii, un Codex al originilor patriei ºi limbii, un
Ghid al semnelor majore din Cartea vieþii poporului român în toatã perioada facerii, refacerii
ºi transfacerii sale, o Coloanã a infinitului care
sã redea verticalitãþile române din toate domeniile. O istorie ºi o protoistorie, o istorie tâlcuitã
ºi templuitã, o arhivã cvasicompletã, un Sanctuar al întemeierilor naþionale ºi al mersului
luminii cãtre popor. O ASTRA rediviva, o Academie Vivantã. Precum Obligaþie Naþionalã
considera Noica a facsimila manuscrisele eminesciene, Obligaþie Naþionalã este a-l citi, reciti,
studia, comenta… Dar nu doar pe el, Vârful
Muntelui Luminãrii, ci toatã vieþuirea, toatã istoria, toatã încordarea. A reproduce, a cãuta, a
cânta, a serba, a învinge îndãrãtniciile ºi zeflemia, cãci oricât de modeºti am fi, tot trebuie
sã recunoaºtem cã Lumea româneascã s-a

nãscut din ºi prin miracol, atât la vremea
începuturilor, cât ºi în toate articulaþiile de mai
târziu, inclusiv în vremurile ASTREI, cea mai
de seamã construcþie de suflet a Românilor, premergãtoare Academiei Române, pe care, de
altfel, a ºi pregãtit-o sã fie!
Ar fi o întâlnire a noastrã cu Noi înºine.
Cãci asta este la toate popoarele Panteonul lor
naþional. Danezii au avut fericirea sã poatã aduna în 2-3 locuri tot patrimoniul lor istoric de
jertfã. Francezii ºi englezii, tot asemenea. Ungurii, la fel. A venit vremea, cred, sã repunem pe
tapet ideea ºi sã lucrãm la ea. Unii îl vor aduce
pe Bãlcescu acasã din Italia, pe Aron Cotruº din
Mexic, pe Grigore Nandriº din Irlanda, pe
Barbu Vãcãrescu din Famagusta, alþii îi vor
ridica mai sus pe Ion Codru Drãguºanu, Radu
Paisie, Niceta Remesianul, Dionisie Exiguul,
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Ioan Cassian, Ioan Valahul, Ioan Iacob
Hozevitul, sã se vadã mai bine însemnãtatea
operei lor. Vor fi dintre cei harnici care vor
scoate la lumina rampei luptele ardelene pentru
înfiinþarea Societãþii pentru fond de teatru român, iar alþii vor evidenþia contribuþiile Familiei
Hurmuzaki la strângerea documentelor doveditoare pentru atestarea noastrã ca neam.
Se vor gãsi ostenitori care, beneficiind de
sãnãtoasã îndrumare, vor evidenþia rolul de pedagog naþional-cultural al lui Alexandru Roman, cãrturar eminent ce i-a avut la Universitatea din Pesta studenþi pe Ioan Slavici, Iosif
Vulcan, Enea Hodoº, Vasile Goldiº, Amos
Frâncu, Virgil Oniþiu, Elie Miron Cristea, Valeriu
Braniºte, Aurel Lazãr, Ilarie Chendi ºi alþii. De
aceea Academia Românã l-a aºezat între fondatorii sãi, alãturi de alþi fruntaºi, frumos distribuiþi pe provincii ale limbii române ºi traiului
românesc.
Sub semnul vectorial al scoaterii din
uitare, alþi cercetãtori ºi binefãcãtori vor reface

român: B. P. Hasdeu, Lazãr ªãineanu, Theodor
Speranþia, Gh. Adamescu, Corneliu Diaconovici,
Gh. Lahovari, Al. Xenopol, Ovid ºi Nicolae
Densusianu, Gh. Asachi, M. Kogãlniceanu, N.
Iorga.
Dar mai „ales” trebuie cuprinºi cei ce au
cultivat limba ºi au sporit-o în frumuseþi, prin
texte cu strãlucire de pietre preþioase, care i-au
pus în evidenþã bogãþia ºi rigoarea, bazinul de
conservare ºi forþa armoniei, pe mãsura sufletului românesc, atât de binecuvântat în sentimente bune. Iatã cum sunau un îndemn ºi o
constatare, de la începutul secolului XX, ale
acestor intelectuali dedicaþi: „Una suntem în
limbã, una suntem în sentimente ºi un singur,
singur ºi sublim scop avem cu toþii: cultura
limbii ºi a literaturii române, singura cale ºi
unicul mijloc prin care se manifestã, se afirmã ºi
trãieºte un popor. Astfel voim noi… sã îndreptãm paºii neamului nostru pe calea pãcii, pe
calea luminilor, a adevãrului ºi a frumosului ºi
în limba sa sã-l facem pãrtaº de toate bunãtãþile
unei adevãrate culturi ºi curate iubiri…”. Textul
acesta, publicat în anul 1904, sub semnãtura lui
Nicolae Oncu din Arad, ar putea fi majusculat
basoreliefic în orice „casã a limbii române”, din
orice parte a universului românesc. Aici îi aºezãm, cu toate contribuþiile lor pe Timotei
Cipariu ºi blãjenii sãi, pe Vasile Alecsandri ºi pe
Mihai Eminescu, pe Titu Maiorescu ºi Alecu
Russo, pe Odobescu ºi Goga, pe Atanasie
Marienescu, Grigore Silaºi sau Nicolae Drãganu,
Sextil Puºcariu sau George Coºbuc, Ion
Agârbiceanu sau Andrei Bârseanu…
Dar dintr-un Panteon Naþional al Românilor nu pot lipsi domnitorii ºi ziditorii de Þarã,
deci evident NU cei ce ºi-au risipit „domniile”
în lucruri „pieritoare”, ci cei care prin numele
lor constituie oricând APEL la memoria
Neamului. Cãci un Panteon este un Capitoliu, un
loc în care sã ne putem întâlni cu toþii… sã ne
putem lua rãmas bun de la toþi cei binemeritaþi
istoric… de la personalitãþile noastre cosmice…
Iar alãturi de aceste figuri ilustre, icoane ale
naþiei, vin imediat oamenii de stat în frunte cu
Kogãlniceanu ºi Cuza, Carol I ºi Ferdinand I,
Carol al II-lea ºi Mihai I, Neamul Brãtienilor,
Neamul Ghica, Cantacuzinii, Brâncovenii,
Neamul Movileºtilor, Sturza, ªtirbei, Familia
Golescu, Familia Hurmuzaki, Neamul Inculeþ,
George Pop de Bãseºti, Vasile Lucaciu, Iuliu
Maniu º.a.m.d. Iar la apelul de onoare nu poate
fi absent nici Dimitrie Cantemir, nici Miron
Costin, nici Simion Bãrnuþiu, nici Dimitrie
Gusti, nici Emil Racoviþã, nici Anghel Saligny,
nici Simion Mehedinþi, nici Iuliu Haþieganu…
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axa contribuþiilor româneºti la ridicarea proprie,
dar ºi a umanitãþii în general. Numãrul 4, din 15
aprilie 1895, al Revistei „Transilvania” trebuie
aºezat în Panoul de onoare al lucrurilor remarcabile ºi pentru cã ne semnaleazã „inaugurarea
Fundaþiei Universitare Carol I din Bucureºti”,
dar chiar ºi pentru menþionarea unei „mici” invenþii româneºti: Iuliu Florea, un tânãr român
din Pesta a inventat o „maºinãrie” menitã sã
serveascã la „evitarea ciocnirii trenurilor”.
Prin mãnoase ºi salutare activitãþi, alþi
bãrbaþi ai timpului cu curgere consistentã vor
redescoperi ºi reaºeza în zona de funcþionare a
sintagmei sfinte „Vrednic este” pe dr. Silvestru
Morariu Andrievici, arhiepiscop al Bucovinei ºi
mitropolit al Bucovinei ºi Dalmaþiei, membru în
Senatul imperial, mare Mecena român la final
de secol XIX, pe care presa româneascã, atunci
când vrednicul de pomenire s-a sãvârºit la
Domnul, l-a însoþit cu cele mai alese ºi calde
expresii binevoitoare. „Salutara lui activitate –
menþiona Revista Transilvania – l-a fãcut neuitat
ºi nemuritor (ºi în istoria þãrii, ºi în cea a bisericii
ortodoxe române), lângã glorioasele nume ale
unui Antim al Munteniei, Veniamin al Moldovei,
Andrei (ªaguna) al Ungariei ºi Transilvaniei…”.
În acest aºezãmânt virtual al Neamului
Românesc va trebui aºezat ºi chipul minunat al
Mitropolitului Dr. Victor Mihaly de Apºa, la un
loc cu toate frumuseþile cultice pe care le-a sãvârºit în permanenta sa încercare de a cultiva
desãvârºirea. Înconjurat de imensa simpatie a
credincioºilor, slujbele þinute de „bãrbatul marilor dorinþe populare” au stat sub semnul demnitãþii, meritului apostolic ºi erudiþiei cucernice.
Nu ar trebui scãpate din vedere nici micile
contribuþii locale care au jucat un rol imens
pentru promovarea în popor a nobilelor scopuri
culturale. Întemeierea societãþilor de lecturã –
vezi contribuþia lui Petre Dulfu, la Baia Mare ºi
altele asemenea –, înfiinþarea bibliotecilor poporale, a ºcolilor de specialitate agricolã, a bãncilor ºi cooperativelor de credit rurale, editarea
broºurilor cu cântece ºi poezii populare (Simion
Florea Marian, Ion Pop Reteganul) au constituit
elemente de consecvenþã pentru o politicã realã
de emancipare, fãrã de care ar fi fost imposibilã
propãºirea naþionalã.
Un loc distinct într-un astfel de AªEZÃMÂNT SACRAMENTAL trebuie sã-l aibã acei
bãrbaþi care s-au preocupat de editarea lexicoanelor, dicþionarelor ºi a altor scrieri enciclopedice (crestomaþii, antologii, bibliografii), cu
scopul de a contribui pe aceastã cale la popularizarea ºtiinþelor ºi artelor ºi la „lãþirea”
cunoºtinþelor folositoare „în sânul” poporului
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Realizaþi, dragi auditori, câtã bogãþie nominalã, ce superbie de ºoapte, câtã vibraþie!
Avram Iancu ºi Horea, Spiru Haret ºi Ion Bianu,
Grigore Antipa ºi Victor Babeº, George Enescu
ºi Ciprian Porumbescu… Neamul Raþiu, Neamul Rosetti, Neamul Mocioni. Neamul Muºatinilor, dar ºi Neamul Moisil. Neamul Negruzzi,
dar ºi Neamul Papacostea sau Papilian. Neamul
Minovici ºi Neamul Lovinescu. Neamul
Popovici Barcianu, dar ºi Neamul Donici.
Neamul Djuvara, dar ºi Neamul Kretzulescu,
Neamul Lapedatu, dar ºi Neamul Papahagi…
Neamul Dragalina, Neamul Gafencu, Neamul
Golopenþia…
Ne oprim aici din raþiuni de economie a
exemplelor. Panteonul Naþional al Românilor
nu se va rezuma însã doar la aceste contribuþii,
pentru cã pildele de jertfã personalã pe altarul
Naþiei sunt mult mai multe. Iar toate acestea
construiesc imaginea de ansamblu, doar prin
multitudinea ºi diversitatea mozaicului.
Constantin Noica caracteriza foarte plastic contactul de lecturã cu creaþia lui Eminescu: „Întâlnirea cu Eminescu nu este o chestiune de
exactitate, ci una de vibraþie”. Nici întâlnirile pe
care vi le-am propus, ipotetic, în acest Panteon
nu au valoare de precizie a încadrãrii, ci una de
sensibilitate, de vibraþie, de suflet. În acest univers atât de complex vom putea decela evoluþiile ºi trecerile, urcuºurile ºi speranþele. În
acest spaþiu virtual vom putea întâlni real superbiile române. ªi Ipoteºtiul, ºi Boianul, ºi
Binþinþiul, ºi Petrovasâla, ºi Uzdinul. ªi pe
Domnul Perpessicius, ºi pe Domnul Xenopol, ºi
pe Domnul Cãlinescu. ªi „Familia” lui Iosif
Vulcan ºi „Curierul românesc” al lui Heliade
Rãdulescu. ªi „Cartea de Aur” a lui Teodor
Pãcãþian; ºi cãrþile lui Varlaam ºi Dosoftei; ºi
faptele de arme ale lui Pavel Românul de pe
„Câmpul Pâinii” de lângã Orãºtie; ºi corespondenþa lui Nicolaus Olahus cu Erasmus din
Roterdam; ºi isprãvile, toate, ale lui Nicolae
Milescu, dascãlul lui Petru, cel care mai târziu
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va ajunge Petru cel Mare al Rusiei; ºi contribuþiile de limbã ale aceluiaºi moldovean,
pentru care a fost considerat întemeietorul literaturii laice ruseºti; ºi întemeierea la 1701 a
Academiei Teologice de la Kiev de cãtre
Mitropolitul Petru Movilã…
În ce fel de circuit de valori eram cuprinºi
noi românii, de am fost atât de implicaþi în
zidirea ºi susþinerea mãnãstirilor din Sinai,
Ierusalim sau Athos?! Cum ne putem explica
faptul cã, la moartea lui Constantin Cantemir,
slujba a fost þinutã de trei patriarhi în funcþiune
(Ierusalim, Antiohia ºi Alexandria) ºi de un al
patrulea fost în funcþiune ºi care trãia pe aici?!
De ce l-a rugat Petru cel Mare pe Dimitrie
Cantemir sã-l însoþeascã, în 1722, în rãzboiul
împotriva perºilor, în calitate de ºef al cancelariei civile, dacã nu pentru excepþionala sa erudiþie pe care i-a ºi folosit-o, fostul domn moldovean tipãrindu-i acolo pe front lui Petru
manifeste cu litere persane, arabe, indiene, armeneºti ºi turceºti care au fost rãspândite în
folosul puterii ruseºti printre popoarele Asiei!
Iar, fiul lui Dimitrie Cantemir, Antioh, considerat de strãini „singurul savant între nobilii ruºi
din acele vremi”, a ajuns ambasador al Rusiei la
Paris ºi Londra ºi apoi prieten al lui Montesquieu.
ªi exemplele ar putea continua în acest format
de evidenþiere… Cãci e foarte limpede cã numai
în acest fel de coborâre în arhive ºi biblioteci,
muzee ºi colecþii, pentru a extrage fapte memorabile, ne vom putea ridica la slava Cerurilor
Patriei. Ceruri care pot mântui prin limbã ºi prin
simþ istoric pe toþi cei ce cred în valorile naþionale, în intelighenþia autohtonã, în lucrarea
cea mare ºi sfântã a Sufletului Românesc, acest
Spiritus Rector al Culturii Române!
În concluzie nu putem zice decât: Doamne,
îþi mulþumim cã ai ajutat poporul Român sã se
lumineze într-atâta, încât sã gãseascã ºi calea
cãtre Tine ºi drumul cãtre Sine! Doamne, ocroteºte-i pe mai departe pe români, pentru a-ºi
putea pãstra Fiinþa ºi Identitatea neºtirbite!
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Mihai Eminescu ºi delta noastrã identitarã
ºi poezie. Privit dinspre aceastã perspectivã a
poeziei, Mihai Eminescu pare cã împlineºte toate
atributele triadei deltaice, cãci sonul versului
sãu concentreazã simfonii ºi lieduri pe întreaga
claviaturã a identitãþii; dupã cum, ceea ce ne-a
lãsat prin postumele sale sunt de fapt construcþii
monumentale cu blazon brâncuºian.
Avem în faþã opera în integralitatea sa,
care ni se oferã. Ce dãm noi în schimb? Cum îl
percepem noi, cei de azi, pe Eminescu? Ce rãmâne din Eminescu azi? Iatã tot atâtea paradoxuri ale receptãrii lui Eminescu pentru postumitatea sa. Dacã prea puþin poetul a avut ºi un
critic sã-i perceapã viziunile ºi ideile sale, în
antumitate, cu postumitatea ne situãm în aceeaºi
zodie a paradoxurilor, în raportul operã-criticã.
Blazonul identitar a devenit stindard arborat ºi
fluturat de tot felul de ideologii ºi politici, de la
cele tradiþional-naþionaliste la cele autocrat-dictatoriale, fiecare luând din operã ce le-a
convenit. A fost ºi marfã de schimb, „figura sa
identitarã” devenind siglã pe bancnotele postrevoluþionare. Cu ocazia centenarelor sale, s-au
adus omagii ºi s-au scris poezii de circumstanþã,
cu expresii hilare, poetul Mihai devenind
„tovarãºul Mihai”. S-a întâmplat ca, la puþin
timp dupã moartea survenitã în 1889, poetul
nostru Mihai Eminescu sã intre în conºtiinþa
românilor ca o figurã de excepþie, cãreia i se
cuvine preþuire ºi adoraþie. Românii ºi-au cãutat
dintotdeauna astfel de repere identitare, pentru a
se legitima în istorie ºi a-ºi alimenta conºtiinþa
valorii. Numai cã, în atitudinea aceasta de raportare ºi identificare, specialiºtii în sociologia
receptãrii au vorbit de intrarea figurilor reprezentative într-o fazã de legendã, pentru ca apoi
sã se retragã într-un mit cu caracter naþional.
Mihai Eminescu a traversat, ca figurã de
excepþie aceste faze, pânã la constituirea de sine
a mitului cunoscut azi sub numele Mihai
Eminescu – poet naþional. Mai mult decât atât,
în fiecare din perioadele noastre istorice, cele de
la traversarea secolelor, mai întâi anul 1900,
apoi momentele de cumpãnã istoricã, Unirea de
la 1918, Primul ºi Al Doilea Rãzboi Mondial,
perioada comunistã ºi eliberarea de sub ea din
1989, ce coincidenþã sublimã, acest an 1989,

FAMILIA ROMÂNÃ

T

raversând cele douã centenare,
Mihai Eminescu rãmâne sã exercite
asupra postumitãþii deopotrivã fascinaþia lecturilor noi, dar ºi temeri tainice ale
misterului cuvântului sãu. Nu doar cã ne-a lãsat
moºtenire o operã, care ºi-a validat consacrarea
în cele douã centenare, dar a creionat ºi un
curent, a stârnit stãri ºi pasiuni, a provocat ºi
angajat o culturã sã-ºi depãºeascã orice complex
al culturii socotite minore. Un asemenea monument cultural, care este opera în integralitatea
manifestãrilor scrisului sãu, iatã, a adunat ºi
tezaurizat o imensã literaturã criticã, depãºind
cu mult cantitatea operei în sine. Fenomenul
receptãrii critice a lui Eminescu este, azi, dupã
cele douã centenare încheiate, terenul fertil de
manifestare al unor paradoxuri tot mai amânate
de a fi soluþionate. Foarte diversã ºi neuniformã,
într-o varietate de discursuri ºi stiluri, critica
eminescologicã riscã însã sã se sustragã oricãror
clasificãri ºi ordonãri, fiindcã îi lipsesc tocmai
instrumentele de analizã, iar sinteza integratoare
se tot amânã de pe o generaþie pe alta. ªi, cum o
operã de asemenea anvergurã a stârnit atâtea
opinii critice, în moºtenirea eminescianã, opera,
spiritul ºi omul care i-au dat naºtere au adus ºi
douã mari atitudini, relevabile încã din timpul
vieþii poetului: una de valorificare pozitivã, generatoare a unor mari studii critice, în ceea ce
numim eminescologie, ºi cealaltã de contestare
ºi valorizare negativã. Pe traseul postumitãþii,
aceste atitudini reapar surprinzãtor de diversificate ºi dinamice, generând apoi ºi starea culturalã subiacentã, eminescianismul.
Imaginãm cultura românã înscriind o deltã care devine chiar efigia identitãþii noastre,
rotind uniform vârfurile unghiurilor care o compun, pânã acolo unde fiecare din ele poate deveni piatra unghiularã majorã. Un vârf al deltei
identitare îl formeazã sunetul, prin blazonul lui
George Enescu, alãturi este piatra prin efigia lui
Constantin Brâncuºi, iar cel care întregeºte
aceastã deltã este cuvântul, prin poezia lui
Eminescu. Iatã, deci, baza deltaicã, prin temelia
materialului, care susþine edificiul cultural
pentru ridicarea monumentului culturii naþionale, la dimensiunea spiritualizãrii prin muzicã
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abia încheiat, Centenarul morþii lui Eminescu ºi
ivirea la luminã a libertãþilor noastre! o comemorare ºi o înviere! – românii au apelat la figura
poetului naþional în numele ºi în baza propriei
ideologii, adjudecat fiind de fiecare pentru a
mãsura ºi a motiva o acþiune istoricã sau alta;
regaliºtii vedeau în poet idealurile politice ale
conservatorismului, naþionaliºtii arborau idealul
limbii române ºi al istoriei neamului ales, comuniºtii gãseau dreptatea egalitaristã ºi combaterea
imperialismului politic, decembriºtii anului
1989 îl descopereau în rugãciunile sale. O supralicitare a canonului estetic a alimentat, prin
formulã ºi metodã, ºi canonul didactic. Ce profil
de receptor ar avea acest cititor al secolului al
XXI-lea ºi cât din conþinutul postumitãþii operei
lui Eminescu i-ar rãspunde formaþiei, sensibilitãþii ºi nevoilor sale de lecturã, rãmâne încã un
deziderat de îndeplinit în societatea ºi cultura
româneascã. De aceea, grija pentru ce transmitem generaþiilor de tineri din ºcoalã, ºi mai
ales, selecþia ºi decupajele de text din Eminescu,
care sã devinã repere pentru formaþia lor intelectualã, trebuie sã intre în dialogul specialiºtilor în didactica ºcolarã. Având la îndemânã
acest instrument de valorizare ºi raportare, canonul didactic, autorii de programe ºi manuale
de literaturã cautã soluþii de a lãrgi aria de
acþiune a canonului estetic, oferind un Eminescu
mult mai flexibil, provocator de lecturi mai degajate de constrângeri, ºi a cãrui operã sã
rãmânã mereu deschisã în înþelegere ºi interpretare. Câteva bunuri câºtigate în istoria literarã, prin canonul tradiþiei, precum modelul de
poezie, ca structurã, limbaj ºi prozodie, ori acoperirea zonelor de interes, din conþinuturile
operei (erotica, natura, istoria, mitologia, filosofia) sunt fundamentale pentru a-l aduce pe
Eminescu ºi opera lui mai aproape de cititorul
ºcolar ºi sã îmbogãþeascã în substanþã postumitatea culturalã.
E un adevãr cert cã modalitãþile de inoculare a spiritului ºi melodiei versului eminescian în publicul ºcolar au dus la o diversificare a
paletei manifestãrilor didactice referitoare la
opera eminescianã: concursuri Eminescu, recitãri din Eminescu, portofolii întocmite de elevi,
cercuri de lecturã, cenacluri de profil, teme
suplimentare de studiu din poezia eminescianã.
În mediul ºcolar, de la grãdiniþã pânã la liceu,
dominante ºi cu mult entuziasm în implicare ºi
angajare, sunt formele de recitare în montaje
lirice. Acestea au însã ºi un recul: supralicitarea
poeziei eminesciene, tot pe canon didactic, a
memorãrii ºi declamãrii. Nu e un lucru dãunãtor
cã elevii noºtri învaþã ºi recitã din memorie
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versuri eminesciene ºi transformã actul retoric
al declamaþiei în spectacol public. Memorarea ºi
recitarea ar fi primul prag al apropierii ºi luãrii
de cunoºtinþã de/cu textul eminescian. Dascãlul
de literaturã din ºcoalã ar trebui sã valorifice
acest potenþial câºtigat, ducând mai departe, la
modul didactic, actul de conºtientizare a valorii
textului eminescian, pentru a perpetua postumitatea lui Eminescu.
Deºi nu avem la îndemânã o definiþie validã pentru toate formele de manifestare ale
acestui mod de criticã legatã de fenomenul
Eminescu, aproximãrile ºi propunerile noastre
par de domeniul iluzoriului sisific, dacã nu suntem noi înºine asemenea „furnicei” ce „cuteazã
a gândi” necuprinsul, vorba poetului. În plus, s-a
ajuns la o confuzie terminologicã care se perpetueazã, pânã la identificare, ºi azi în ºcoala
româneascã, între un studiu critic, înseriabil în
„eminescologie”, ºi manifestarea în spirit eminescian, ce þine de „eminescianism”. Pe de altã
parte, deºi aºteptam de la teoreticieni ºi critici de
formaþie academicã sã lãmureascã aceste
chestiuni terminologice, constatãm cã ei înºiºi
sunt „contaminaþi” ºi „copleºiþi” de un discurs
relativizant, ocolind rãspunsurile la obiect. Receptarea criticã a lui Eminescu pare a fi jalonatã
pornind de la douã tipuri de fraze critice, formulate în finalul celor douã studii, situate la o bunã
distanþã unul de celãlalt: primul – cel din 1889,
al lui Titu Maiorescu, ºi al doilea – cel din 1936,
al lui George Cãlinescu. Ni se par emblematice
aceste douã fraze, nu atât cã provin de la doi
critici importanþi ai literaturii române, cu un
cuvânt decisiv în istoria ºi critica româneascã,
cât pentru simbolica lor, care deschide istoria
eminescologiei, spre douã opþiuni fundamentale. În plus, ambele fraze au fãcut carierã în
istoria receptãrii lui Eminescu, fiind exploatate
ºi valorificate pânã la fetiºizare. În studiul rezervat poeziei lui Eminescu (Eminescu ºi
poesiile lui), Maiorescu îºi încheie demonstraþia
printr-un discurs critic cu certe valenþe oracular-vizionare, un discurs care deschide un orizont de bun augur pentru evoluþia literaturii române, ºi ale cãrei valori ulterioare au confirmat
fraza cu mesajul sãu prospectiv: „ Acesta a fost
Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cât se poate
omeneºte prevedea, literatura poeticã românã va
începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului
lui ºi forma limbei naþionale, care ºi-a gãsit în
poetul Eminescu cea mai frumoasã înfãptuire
pânã astãzi, va fi punctul de plecare pentru toatã
dezvoltarea viitoare a veºtmântului cugetãrii
româneºti”.
La celãlalt capãt, George Cãlinescu, în
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Cãlinescu? Dupã un efort substanþial în analiza
amplã ºi doctã a operei, finalul ne dã un verdict
al unui oracol, care citeºte în semnele zodiacale
ale naturii ºi florei o apocalipsã a stingerii universale ºi a pierderii parfumului floral. Care ar fi
opþiunea eminescologiei între aceste alternative
ºi, mai ales, cât din moºtenirea lui Maiorescu ori
Cãlinescu, în zona cercetãrii critice a operei
eminesciene ar putea fi operabil pentru o posibilã sintezã criticã a criticii, rãmâne încã un
imperativ mutat pe al doilea centenar Eminescu.
În delta identitarã, poetul nostru naþional rãmâne încã o provocare pentru o receptare globalã a scrisului sãu, dar ºi o permanentã invitaþie
la noi relecturi, pânã acolo unde sã începem ziua
sub aurora câte unui vers de-al sãu, pentru a
avea conºtiinþa cã, da, Eminescu ne aparþine în
organicitatea sa ºi este al nostru în preaplinul
sãu identitar… ca ºi Enescu ºi Brâncuºi.
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masivul sãu studiu, Opera lui Eminescu, încheie
cu un discurs cu vãdite accente crepuscular-apocaliptice, un discurs care închide parcã definitiv
orice ºansã sau speranþã la revigorarea poeziei
româneºti, construind utopic un scenariu escatologic: „Astfel se stinse în al optulea lustru
de viaþã cel mai mare poet pe care l-a ivit ºi-l va
ivi vreodatã, poate, pãmântul românesc. Ape
vor seca în albie, ºi peste locul îngropãrii sale va
rãsãri pãdure sau cetate, ºi câte o stea va veºteji
pe cer în depãrtãri, pânã când acest pãmânt sã-ºi
strângã toate sevele ºi sã le ridice în þeava subþire a altui crin de tãria parfumurilor sale”. De
observat încã un aspect la cele douã discursuri
critice: primul are caracterul de verdict de critic
literar, care se menþine în câmpul de acþiune al
întregului studiu ºi vizeazã douã aspecte majore
ale literaturii: limba ºi evoluþia poeziei spre
zona beneficã a filosofiei; în schimb, ce gãsim la

Dincolo de Tisa, la bustul lui Eminescu
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Palatul Regal din Calea Victoriei Bucureºti
Dr. Adrian REZEANU

FAMILIA ROMÂNÃ

VALORI ROMÂNEªTI

E

xistã construcþii monumentale care,
indiferent de destinaþia lor ulterioarã, au devenit repere-simbol pentru
istoria naþionalã.
Palatul Regal din Calea Victoriei a rezistat
aproape jumãtate de secol, menþinându-ºi
prestigiul de simbol naþional în conºtiinþa românilor, neºtirbit de vremelnicii ocupanþi. Istoria acestei construcþii, în mare parte atestatã
documentar, ne trimite spre începutul secolului
al XIX-lea. Pe amplasamentul palatului, în imediata apropiere a Mãnãstirii Kretzulescu ºi a
„Puþului cu Zale” (punct de hotar al oraºului
Bucureºti), a existat, acum mai bine de douã
secole, casa lui Voicu Fiºtu. Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, casa a fost fãcutã danie
Bisericii Kretzulescu, apoi, rând pe rând, ea va
trece în proprietatea lui Nicolae Grãmãticul,
Iordache Colfescu (care l-a ucis pe mitropolitul
Antim Ivireanu din ordinul lui Mavrocordat), a
clucerului ªtefan. De la acesta din urmã a fost
cumpãratã de Dinicu Golescu, în 1812. Între
1812-1815, învãþatul boier muntean a dãrâmat-o
ºi a construit pe acest loc o casã cu etaj, impunãtoare, punct de atracþie pentru Bucureºtiul
începutului veacului trecut. A rãmas celebru,
peste ani, rãspunsul lui Dinicu Golescu adresat
tatãlui lui, care-l întrebase cum va reuºi sã-ºi
lumineze salonul deosebit de încãpãtor. Boierul
cãrturar, care ar fi construit aceastã casã „pentru
viitorime” (Cruþescu, Podul Mogoºoaiei 97),
nici nu bãnuia destinul construcþiei, care, treptat
a penetrat, eveniment cu eveniment, în istoria
neamului.
Dupã moartea lui Dinicu Golescu, în 1833,
casa, în care a fost instalat Sfatul Administrativ, a
trecut în proprietatea statului. În 1837, Alexandru
Ghica îºi instaleazã aici reºedinþa oficialã ºi îi dã
numele de „Curte Domneascã”.
Urmaºii acestuia, Gheorghe Bibescu ºi
Barbu ªtirbei, care au locuit în palatele lor, au
numit casa domneascã de lângã Biserica
Kretzulescu, „palat de þeremonie”. Tot în acest
palat a avut reºedinþa Alexandru Ioan Cuza,
pânã în seara zilei de 11 februarie 1866, când a
abdicat.

La 10 mai 1866, Nicolae Golescu, fiul lui
Dinicu, îl conducea în acest palat pe Domnitorul
Carol I.
Dupã ridicarea Principatelor Române la
rangul de Regat, în 1881, Regele Carol I a decis
ample modificãri ale Palatului Regal, potrivit cu
prestigiul familiei Hohenzolern în Europa. De la
aceastã datã, detaliile istoriei palatului formeazã
un fond documentar de prestigiu, aflat la Direcþia
Generalã a Arhivelor Naþionale Bucureºti, Castele ºi Palate Regale.
Lucrãrile de reconstrucþie au fost încredinþate arhitectului francez, Paul Gottereau (str.
Corabia nr. 7, Bucureºti), care a primit, potrivit
contractului, 5 % din costul lucrãrilor executate
(Dosar 75/1884, 3). Astfel, între 1882 ºi 1885,
casa lui Dinicu Golescu a fost transformatã în
apartament particular al Regelui. Aceastã aripã
a construcþiei cu „rezonanþã istoricã”, pe care
Regele Carol I a pãstrat-o ca reºedinþã privatã
pânã la moarte, a fost legatã printr-un salon circular, în stil Renaºtere, cu un palat nou, construit
pentru ceremoniile ºi nevoile Curþii Regale.
Între 1892 ºi 1892, arh. N. Cerchez, de la
Ministerul Agriculturii ºi Domeniilor, a autorizat, la cererea lui Paul Gottereau, demolarea
vechilor grajduri ºi construcþii auxiliare dinspre
strãzile Sf. Ionicã ºi Câmpineanu, iar materialele rezultate din demolare au fost cumpãrate,
prin licitaþie, de H. Glassberg, din Strada T.
Vladimirescu nr. 18, pentru 900 lei. La 5 mai
1892 este numitã, în lucrãri de regie, firma „Fraþii Axerio” din Str. Academiei nr. 6. Aceastã
firmã, specializatã în construcþii ºi lucrãri publice, decoraþiuni, lucrãri în ipsos ºi marmurã
artificialã, a lucrat neîntrerupt la Palatul Regal,
pânã dupã Primul Rãzboi Mondial. La 14 iulie
1892, Casa Regalã i-a angajat pe pictorii Iosef
Kott ºi Fritz Elsner din Viena pentru lucrãri
interioare (Dosar 78/1892-1893, 2, 3, 5).
Pe lângã reparaþiile ºi estetizãrile interioare, potrivite cu stilul Renaºterii, firma „Axerio”
de pietrari italieni a executat pavajul în piatrã ºi
marmurã din curtea interioarã ºi a delimitat, prin
lucrãri de artã în piatrã, parcelele florale. Au fost
refãcute bordurile ºi dalele de marmurã de la

terului în sus, distrugerea a fost totalã, zidurile
aveau crãpãturi în toatã grosimea bolþilor
(Dosar 108/1932, 4). Casa Regalã, prin mareºalul Curþii, generalul P. Angelescu, a luat primele mãsuri pentru a asigura construcþia rãmasã
în picioare.
La 28 ianuarie 1927, Casa Regalã s-a
adresat Ministerului Domeniilor, cu solicitarea
de refacere a palatului (aripa din centru, unificarea faþadelor, adãugarea unui etaj peste toatã
clãdirea, mãrirea Sãlii Tronului ºi a Sãlilor de
recepþie). De asemenea, a solicitat ca aceste
transformãri ºi adãugiri sã fie realizate pe vechile fundaþii (cel puþin la corpul central), sã se
pãstreze cât mai mult din elementele din zidãria
parterului, schimbându-se, însã, dispoziþia ºi forma golurilor ºi menþinând nivelul planºeurilor.
Studiile de arhitecturã au fost încredinþate
arhitectului-ºef din Ministerul Domeniilor,
N. Nenciulescu ºi lui C. Liman, arhitectul-ºef al
Casei Regale. Aceºtia au executat, în colabo-
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scara de intrare în palat. Pentru lucrãri auxiliare,
a fost angajatã, la 28 septembrie 1892, ºi firma
greceascã M. Pappadopolu (fila 32).
Amplele lucrãri de canalizare cu tuburi de
fontã au fost opera firmei franceze Henry Lesehorn, care, la 22 octombrie 1892, avea sediul
în Bucureºti, b-dul Elisabeta nr. 7. Pentru amplasarea bãilor ºi executarea ornamentelor în
zinc, firma B. Gaisser, din str. Luteranã nr. 18,
pe tot parcursul anilor 1892 ºi 1893, a adoptat
soluþii tehnice germane, inedite pentru România
în construcþiile urbane civile. Împreunã cu
aceastã firmã, specialistul german Hans Hart,
din Baden Baden, a executat ingenioase lucrãri
de încãlzire centralã (fila 44).
În 1897, noul palat, situat aproximativ paralel cu Calea Victoriei, a fost înfrumuseþat cu
24 pilaºtri de marmurã artificialã, executaþi de
firma „Fraþii Axerio” pentru suma de 5760 lei.
Aceºti pilaºtri au fost fixaþi în Sala Tronului ºi în
Salonul de galã. De asemenea, au fost refãcute
lucrãrile în ipsos ºi zidãria (Dosar
80/1897, 1).
Între 1900 ºi 1907, firma „Fraþii
Axerio” a transformat grajdurile ºi
clãdirea Regimentului de Gardã, situate spre ªtirbei-Vodã (fostã Imperialã) (Dosare 82/1900, 84/1907). Paralel cu aceste lucrãri, s-a intervenit cu
reparaþii generale la Casele Veropoli,
Elias, Mavrodi ºi Wachmann, situate
în parcul Palatului Regal, înspre str.
Câmpineanu (fila 3). La restaurarea
Sãlii Tronului, în 1907, a contribuit
firma Himmelstein, din Str. Colþei
nr. 10, specializatã în pluºuri de lânã
ºi mãtase.
Pânã în 1914, când, odatã cu moartea Regelui Carol I, s-a încheiat o fazã importantã din
existenþa acestei monumentale construcþii, fraþii
Pietro ºi Giacomo Axerio au executat lucrãri de
reparaþii curente, în special la clãdirea Corpului
de Gardã.
Distrugerile suferite de acest palat, în timpul Primului Rãzboi Mondial, nu au fost însemnate. În 1920, col. N. Drosso, directorul
reºedinþelor regale, a dat o declaraþie referitoare
la pagubele aduse de germani Palatului Regal
din Calea Victoriei, constând din mobilier distrus
ºi obiecte de valoare sustrase (Dosar 90/1920, 1).
În decembrie 1926, un incendiu devastator a distrus corpul central al palatului (Sala
Tronului, Sala de aºteptare, Sala de festivitãþi,
Sala prânzurilor de galã), deteriorându-se parþial intrarea de recepþie ºi scara de onoare din
marmurã albã de Carrara. De la nivelul par-
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rare, toate lucrãrile tehnice ºi artistice, atât în
ceea ce priveºte construcþia, cât ºi mobilierul
(fila 4).
La 16 martie 1927, prin Jurnalul Consiliului de Miniºtri cu nr. 412, s-a deschis un
cont extraordinar de zece milioane lei, necesari
refacerii Palatului Regal; cinci milioane au fost
date în avans pentru clãdiri, iar cinci milioane,
prin achiziþia mobilierului distrus.
Lucrãrile de reparaþii ºi reconstrucþie au
fost începute de Casa Regalã în 1927. Acestea,
ce aveau sã se execute în sistem de urgenþã,
priveau numai corpul principal ºi aripa Corpului
de Gardã dinspre ªtirbei-Vodã. Planurile trebuiau întocmite în legãturã cu proiectul de ansamblu al viitorului Palat Regal, mult mai vast,
cuprinzând ºi reconstrucþia aripii dinspre Biserica Kretzulescu, construirea unei aripi noi în
parcul palatului, spre strãzile Luteranã ºi
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Câmpineanu, pentru locuinþa personalã a Regelui ºi crearea monumentului lui Carol I dinspre
Str. ªtirbei-Vodã (Dosar 108/1932, 8, 15).
Într-o primã etapã, între decembrie 1926
ºi 15 mai 1928, conducerea lucrãrilor este asiguratã de arhitectul palatului, Carol Liman. În
etapa a doua (15 mai 1928-13 iunie 1931), lucrãrile s-au fãcut direct de cãtre Ministerul Agriculturii ºi Domeniilor, prin Serviciul tehnic, sub
conducerea arhitectului N. Nenciulescu, arhitectul-ºef al ministerului. Între 13 iunie 1931 ºi
15 martie 1932, lucrãrile au fost conduse de
cãtre o comisie formatã din ministrul Domeniilor, mareºalul palatului, arh. Nenciulescu. În
etapa urmãtoare (15 martie 1932-28 ianuarie
1937), noul arhitect-ºef al palatului, Artur
Lorenz, a preluat conducerea lucrãrilor. Pânã la
6 septembrie 1940, data abdicãrii Regelui Carol
al II-lea, s-a alcãtuit o comisie condusã de Cicero
Gorciu, în care a intrat ºi arh. N. Nenciulescu.
Acesta din urmã a demisionat, în iunie 1938,
conducerea fiind preluatã de un birou tehnic,
compus din arh. C. Spreitzer, arh. Maria Stoppa,
ing. C. Mateescu. În septembrie 1938, Spreitzer
este înlocuit cu arh. N. Lupu.
În 1927 s-a încasat de la Societatea de
Asigurãri Dacia Românã suma de 5 milioane lei
(4.244.105 lei pentru clãdire ºi 750 mii pentru
mobilierul statului). Casa Regalã primeºte,
pentru mobilierul personal, suma de 2.751.050
lei. În faza de început a lucrãrilor, arh. C. Liman
a prezentat un proiect cu faþada în stilul Renaºterii germane, iar N. Nenciulescu, un proiect
al clãdirii cu acoperiºuri înalte, agreat de Regina
Maria. A avut câºtig de cauzã proiectul Liman.
Dupã moartea Regelui Ferdinand, mareºalul palatului, gen. Condeescu, face schimbãri
radicale. Arh. C. Liman se retrage, luând cu el ºi
pe I. Ernst. Lucrãrile au fost încredinþate Casei
„Axerio”, care încaseazã suma de 6 milioane lei
din creditul extraordinar acordat de guvern.
Din mai 1928, lucrãrile, preluate de Ministerul Domeniilor, s-au executat în baza legii
contabilitãþii publice a statului.
Comisia tehnicã a fost supervizatã de arhitecþii Petre Antonescu ºi N. Ghica-Budeºti. Prin
jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 1737, din
iulie 1928, s-a deschis un alt credit extraordinar,
de 28 milioane lei, pe seama Ministerului Domeniilor, pentru lucrãrile de reconstruire a
Palatului Regal (Dosar 108/1932, 4, 5, 6). În
urma licitaþiei din 29 august 1928, lucrãrile se
adjudecã asupra antreprizei ing. Emil Prager. În
anii 1929-1930, lucrãrile au fost continuate pe
baza unor credite lunare, de 2 milioane lei, începând cu luna martie 1929.
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Între 1930-1934 s-a reconstruit Sala Tronului, Sala de Festivitãþi, Sala de Argint, Salonul
Doamnelor, Sala Micilor Serbãri, Sala Prânzurilor de Onoare, Sala de Onoare, micile apartamente pentru oaspeþii iluºtri, intrãrile principale ºi s-au executat placarea faþadelor
exterioare cu piatrã, decoraþiunile interioare, instalaþiile. Construcþia era în suprafaþã de 2.868 m2.
Între 1935-1939 s-a construit locuinþa Regelui,
cu faþada spre parcul palatului, capela de
rugãciune, biblioteca, salonul ºi birourile ministrului Casei Regale. Suprafaþa construitã a
fost de 1529 m2. Pânã în 1944 s-a reconstruit
aripa Kretzulescu a palatului, potrivit cu noua
aliniere a Cãii Victoriei, s-au refãcut identic
vechile saloane de lucru ale Regilor Carol I ºi
Ferdinand, iar parterul a fost destinat Administraþiei Curþii Regale. Pânã în 1950 a avut loc
expropierea clãdirilor ºi terminarea construcþiei
aripii palatului spre str. ªtirbei-Vodã. Aceastã
parte a palatului a adãpostit saloanele ºi birourile Consiliului de Miniºtri ºi are o suprafaþã
de 1705 m2 (filele 26, 30).
Din octombrie 1932 s-a încheiat un contract cu firma Siemens-Schuckert pentru refacerea instalaþiilor electrice (Dosar 101/19281938). Pentru lãrgirea parcului palatului, ca urmare a deciziei secretarului general al Casei Regale, Gh. Stavãr, la 11 iunie 1939 se trece la
demolarea clãdirilor din incinta parcului: ªcoala
Marelui Voievod Mihai, casele dr. Mamulea,
Mavrodi, Marinescu, Macri, Filip înspre strãzile
Luteranã ºi Câmpineanu. De asemenea, sunt demolate complexul Aºezãmintelor Eforiei Kretzulescu, strãzile Sf. Ionicã, Bisericile Stejar ºi Sf.
Ionicã (Dosar 135/1939).
La 25 ianuarie 1939, arh. G. M. Cantacuzino
a prezentat proiectul noii Eforii Kretzulescu.
Construcþia, existentã ºi astãzi, în stânga bisericii, este alcãtuitã din parter ºi trei etaje. Faþada
clãdirii este din piatrã, cu aceleaºi nuanþe ca
acelea ale Palatului Regal. Noua construcþie a
Eforiei este la o distanþã de 10 metri de bisericã,
iar lungimea ei este de 15 arcade. Scara spre
Piaþa Câmpineanu depãºeºte aceastã lungime ºi
a fost pusã în armonie cu terasele de acces spre
piaþã.
Neexistând un plan unitar al monumentului Palat Regal din Calea Victoriei, schimbãrile în procesul de execuþie au fost numeroase
ºi au atras repede nemulþumirile din partea ing.
Prager. Astfel, la 19 septembrie 1939, ing. A.
Dufala, din serviciul antreprizei Prager, este
obligat sã execute lucrãrile de subzidire la aripa
Kretzulescu, în condiþiile în care construcþia era
complet finisatã în interior (Dosar 136/1939).
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Minerbi & Co. din Italia a trimis, în noiembrie
1939, o sufragerie Empire, care a putut fi recepþionatã de castelanul palatului, N. Busuioc,
abia în 1940 (Dosar 137/1939).
Din fericire, din fondurile arhivistice consultate, am gãsit un inventar al tablourilor proprietate particularã a Regelui, salvate la incendiul din 1926, care, în cea mai mare parte,
înfrumuseþau palatul ºi la 1938: Carol Popp de
Szathmary (Boieri cãlãtorind, Vedere din Carpaþi,
Regele Carol în campania din Bulgaria), Preziosi
(Bucureºtii vechi, Bucureºti: Bãrãþia, Bucureºti:
Batiºtei, colþ cu str. Polonã), F. Kaiser (Cortegiul încoronãrii, 1881, Castelul Hohenzolern),
Tattarescu (Þãrancã), Verona (Unirea tuturor
românilor), Schweizer – Cumpãnã (Roadele
pãmântului, Vânatul) (Dosar 99/1928).
Astãzi, când toþi care ºi-au legat destinul
de acest grandios monument au trecut în împãrãþia umbrelor, Palatul Regal din Calea Victoriei rãmâne încã o dovadã de mândrie naþionalã.

Fostul Palat Regal gãzduieºte, începând cu anul 1950,
Muzeul Naþional de Artã
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Prager notificã nemulþumirile sale cãtre secretariatul general al Casei Regale, accentuând asupra dificultãþilor de construcþie a tunelului subteran, între aripile palatului, ºi asupra lipsei
planurilor. De asemenea, ing. Prager confirmã
faptul cã la aripa dinspre Ateneu, construcþia
subsolului doi a avut loc în apã, fiind obligat sã
foloseascã permanent pompele de evacuare. Fixarea punþii acoperiºului, lucrare extrem de
grea, s-a prelungit cu mult peste termenul stipulat în contract. Cãtre 1940, la ºantierul Palatului Regal munceau peste 1200 de lucrãtori.
Estetizarea permanentã a palatului a fost
una dintre cele mai dificile operaþii. Cea mai
mare parte a blocurilor de marmurã au fost importate din Italia, în condiþii de rãzboi european.
Astfel, în noiembrie 1939, vapoarele „Fenicia”
ºi „Capo Mele”, încãrcate cu piese de marmurã
Carrara, necesare pentru Scara de Onoare a palatului, au staþionat în portul Constanþa aproape
trei luni (Dosar 136/1939, fila 33). Firma Guido

92

MARTIE 2014

FAMILIA ROMÂNÃ

VALORI ROMÂNEªTI

Preoteasa artistã Victoria Berbecar
„Dumnezeu i-a binecuvântat pe credincioºii din Botiza, aceastã mare ºi frumoasã
comunã de pe valea Izei, cu un preot ºi o preoteasã de excepþie care timp de o viaþã au schimbat
faþa ei, în primul rând din punct de vedere duhovnicesc. Pãrintele Isidor s-a arãtat în multe
momente dificile pe care le-a trãit la Botiza, ca un «nebun pentru Hristos» (cf. I Corinteni, 4,
10), pentru cã nu a cedat ispitelor
venite de la autoritãþile atee sau de
la unii oameni care nu i-au înþeles
misiunea. El a þinut întotdeauna ºi
s-a luptat pentru respectul credinþei ºi al tradiþiilor sfinte care apãrã
viaþa omului ºi a comunitãþii de
degradare. Iar Preoteasa Victoria
l-a secundat, atât la Bisericã, cât ºi
în familie ºi la ºcoala satului. Dar
mai ales, ea ºi-a pus în valoare
gustul pentru frumos ºi autentic în
domeniul þesutului, meºteºug þãrãnesc specific tuturor satelor noastre.
Victoria Berbecar Cu o forþã spiritualã deosebitã,
preoteasa Victoria a pornit, încã
de la mutarea la Botiza, în 1974, la
redescoperirea meºteºugului tradiþional al þesutului dupã tehnici vechi ºi folosirea culorilor
naturale. Astfel, ea s-a fãcut curând cunoscutã în toatã þara, iar mai târziu ºi în strãinãtate, prin
participarea la numeroase expoziþii, multe organizate de ea însãºi. Mã bucur cã sora Victoria a
ajuns ºi în Mitropolia noastrã cu expoziþii la Viena ºi Hamburg, aducând cu ea, sufletul curat al
þesãtoarelor din Maramureº”.
Î. P. S. Serafim,
Mitropolit, Nürnberg, Germania
„În urmã cu mai bine de patru decenii mi-a oferit Domnul ºansa de a vizita Botiza ºi familia tânãrului, de atunci, preot Isidor Berbecaru, împreunã cu vrednica sa preoteasã, profesoara Victoria.
În plinã expansiune a secularismului comunist, fãrã suflet ºi fãrã Dumnezeu, aici, niºte
împãtimiþi pentru tradiþie, pentru autentic ºi pentru credinþã, preotul ºi preoteasa, în mijlocul
dacilor liberi ºi neîngenuncheaþi de nimeni în ascensiunea lor spre frumuseþea sufleteascã,
exprimatã în straie ºi în manifestãri comunitare tradiþionale, s-a reuºit o minune: zidirea unei
Catedrale! Ceea ce astãzi pare o normalitate, pentru acele timpuri însemna, cu adevãrat,
eroism!
Între cer ºi pãmânt lucreazã ºi creeazã preotul Isidor Berbecar ºi preoteasa Victoria de la
Botiza! Botiza este acum un imens muzeu de credinþã, de spiritualitate ºi de frumuseþe,
admiratã mai ales prin hãrnicia mâinilor care þes mereu covoare!
Florile utilizate la coloranþii naturali pentru covoarele maramureºene i-au inspirat pe
preotul Isidor ºi pe doamna preoteasã Victoria sã ofere, în apele Botezului, celor trei fiice
(«cocoane») tot nume de flori: Narcisa, Brânduºa ºi Margareta!
Una dintre cele trei flori – Margareta Ioana i-a urmat întru totul mamei. A devenit ºi ea
preoteasã, tot în satul Botiza!
Mã bucur de toate aceste împliniri, ºi, mai ales, pentru cã am considerat întotdeauna
Botiza locul unic de slujire rodnicã, atât pentru pãrintele Isidor, cât ºi pentru celebra ºi smerita
creatoare de frumuseþe nepieritoare, preoteasa Victoria! Aici este centrul frumuseþii nepieritoare.
Sã slujeascã ani mulþi sãnãtoºi, în mijlocul «icoanelor vii», oamenii ºi în imensul muzeu
al artei covoarelor!
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Dumnezeu, cu harul iubirii Sale, sã-i hãrãzeascã Doamnei preotese prof. Victoria
Berbecar, la frumoasa etapã a vieþii, credinþã puternicã ºi multe biruinþe în domeniul pe care l-a
reînviat, dezvoltat ºi promovat ca nimeni alta – arta covoarelor autohtone, celebre în lumea
mare!
Cu arhiereascã binecuvântare ºi La mulþi ani!”
Î. P. S. Casian,
Arhiepiscopul Dunãrii de Jos

„Aici, în aceastã þarã a Maramureºului a venit cândva o fatã din Bistriþa-Nãsãud care a
rãmas printre oamenii locului ºi s-a confundat cu frumuseþea lor nãscutã din simboluri ºi culori
reunite în arta unui strãvechi meºteºug feminin – þesutul. Astfel, pe valea Izei, într-un sat, nici
prea mare, nici prea mic, la Botiza, «coana preoteasã» Victoria Berbecaru, soþia omului lui
Dumnezeu care îndrumã satul spre bine, preotul Berbecar, a început de prin anii ’70 sã
«rescrie», din lânã ºi bumbac, istoria frumuseþii locului. A descoperit tradiþia, frumosul ºi
creativitatea în deplinãtatea lor. Victoria Berbecar, rafinatã ºi talentatã creatoare de þesãturi, în
special covoare (scoarþe), a împletit în rãzboiul de þesut culori ºi simboluri, motive ºi forme
inspirate de iarba câmpului, de animalele pãdurii, de florile din grãdinã. Acestea s-au reunit în
arta þesãtoarei de frumos care povesteºte despre þinutul din care vine ºi despre cel în care
trãieºte folosind forþa artei, a culorilor ºi simbolurilor cu vechi înþelesuri ºtiute doar de iniþiaþi,
din care ea face parte”.
Dr. Paula Popoiu
Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie Gusti” Bucureºti
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„Nu cunosc pe faþa Pãmântului Românesc o mai frumoasã pereche de intelectuali
implicaþi vocaþional atât de profund, de constant, de distribuit. Dacã Octavian Goga a zis
despre George Pop de Bãseºti cã aici la cripta Marelui Bãrbat trebuie sã vinã toþi românii sã
înveþe Istoria, atunci zic ºi eu, peste vremuri ºi peste proporþii spaþiale cã aici, la Botiza, ar
trebui sã vinã în pelerinaj toate familiile de preoþi români, sã vadã un Exerciþiu de Mucenicire
Cultural-Misionarã la Familia Isidor ºi Victor Berbecar. Atunci când stelele ºi-au terminat
lucrarea «începãtoare», aºezând relaþie între Sfântul Isidor din Calendar ºi Isidor Berbecar,
ziua de naºtere a preotesei, ziua venirii în Botiza ºi alte zile importante, trebuie sã luãm seamã
ºi noi contemporanii spre a ne modela ce se mai poate prin vieþile noastre. În toate timpurile,
femeile cu adevãrat nobile – vezi cazul Elenei Pop de Bãseºti – s-au preocupat cu bunã mãsurã
de «treburile casei», dar rolul ºi rostul unei soþii de preot sunt nobilitate ipotetic din chiar
mandatul oferit public prin «Vrednic este!». Preotul trebuie sã-ºi arate vrednicie în liturghie ºi
în apropriere de toate sufletele „pãstorite” esenþial, iar preoteasa, tot – asemenea, sã se
învredniceascã de lucrãri modelatoare pentru comunitate în felul în care crede cã poate sluji
esenþial ºi exemplar. Veniþi, aºadar, pãrinþi ºi soþii de pãrinþi, aici, la Botiza, sã vedeþi cum se
face Lucrarea Domnului prin oameni ce-ºi înþeleg menirea, vocaþia ºi rostul”.
Dr. Teodor Ardelean,
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare

VALORI ROMÂNEªTI

„La acest moment aniversar ne alãturãm ºi noi celor care îi aduc cuvenitele mulþumiri
doamnei Victoria Berbecar, datoritã cãreia covoarele tradiþionale maramureºene au fãcut înconjurul lumii, devenind numele ei sinonim cu arta þesãtoriei ºi vopsitoriei autentice.
Prin ceea ce a realizat, într-un timp ce a adunat peste patru decenii de artã ºi tradiþie,
dânsa a demonstrat cã omul se alãturã lucrãrii lui Dumnezeu, preluând tradiþia strãbunã, ca
apoi sã-ºi aducã aportul la conservarea, dezvoltarea ºi sporirea ei.
Dacã doamna Victoria Berbecar a descoperit tradiþia meºteºugarilor artizani la Botiza,
meritul ei este faptul cã a devenit una dintre cele mai desãvârºite þesãtoare maramureºene,
reuºind sã ducã tehnica strãveche peste tot în lume, dar ºi s-o pãstreze transmiþând-o nealteratã
tinerei generaþii.
Pentru aceastã lucrare sfântã, dusã la îndeplinire, aducem binecuvântarea lui Dumnezeu,
rugându-L sã-i vinã în ajutor pentru truda sa ºi sã o învredniceascã în a se pãstra pe aceastã cale
a realizãrii binelui ºi frumosului, întru mulþi ºi binecuvântaþi ani!”
Dr. Iustin Sigheteanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului ºi Sãtmarului
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„Am descoperit la Victoria Berbecar – ºi asemenea ei, la toþi marii artiºti populari, din
toatã þara – conºtiinþa adânc înrãdãcinatã a faptului cã menirea vieþii lor de artiºti populari
adevãraþi (cãci mai sunt ºi cei «pârâþi», cameleonici, care îºi mascheazã interesele cupide,
materiale, sub aceastã falsã «etichetã», trãdând la fiecare pas Tradiþia!) ºi mai mult decât atât,
«datoria vieþii lor» este aceea de a «duce tradiþiile satului mai departe», odatã cu limba ºi
credinþa religioasã”.
Dr. Corneliu Bucur,
istoric
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„Este greu ca în fraze aºternute pe hârtie sã poþi descrie pe cineva care a slujit, cu
sfinþenie ºi devotament, o idee ºi chiar un ideal. Victoria Berbecar este model pentru toþi cei ce
iubesc arta popularã ºi doresc sã-ºi gãseascã un mod de a o sluji ºi de a o promova. Ne-am
obiºnuit sã identificãm numele anumitor personalitãþi cu instituþia pe care au slujit-o o viaþã sau
cu localitatea în care s-au nãscut ºi ºi-au desfãºurat activitatea. Azi numele Victoria Berbecar,
maramureºeancã prin adopþie, se identificã cu covorul maramureºean”.
Janeta Ciocan,
etnolog
„Este meritul doamnei Victoria Berbecar de a revigora aceastã artã strãveche ºi a le
îndemna pe femei sã revinã la folosirea plantelor, pentru vopsitul lânii. Ca un adevãrat artist, a
intuit valoarea inestimabilã a acestui meºteºug, le-a încurajat ºi îndemnat pe femeile din Botiza
sã þeasã covoare vegetale, pentru cã acestea sunt adevãrate opere de artã. Cu multã migalã, a
cãutat modele foarte vechi, a creat ea însãºi modele noi pe care le-a dat þesãtoarelor din Botiza,
pe care le-a stimulat mereu sã lucreze ºi sã transmitã acest meºteºug generaþiilor urmãtoare.
Pentru unele familii cu venituri modeste din Botiza, aceste covoare vegetale au devenit sursã
de venit, pentru cã erau cumpãrate de turiºtii care vizitau comuna ºi doreau sã ducã cu ei un
crâmpei de spiritualitate autenticã”.
Maria Sidãu,
director ªcoala Generalã Botiza
„Dupã mai multe expoziþii, în multe þãri din Europa ºi SUA, doamna Victoria Berbecar a
ajuns sã fie celebrã în acest domeniu. Coloritul covoarelor a redevenit celebru datoritã folosirii
ornamentaþilor cu motive strãvechi ºi adãugiri ulterioare, precum ºi priceperii ºi talentului
deosebit al Domniei Sale.
Este de remarcat cã îndeletnicirea ºi arta Victoriei Berbecar au un caracter original,
unitate stilisticã ºi esteticã prin stilizarea motivelor ºi folosirea culorilor vegetale. Compoziþiile
decorate cu motive geometrice, romb sau jumãtate de romb ºi folosirea simbolurilor solare
(rozete, spirale ºi uneori bradul) dau ideea de abundenþã plãcutã la vedere”.
Dr. Petru Ulian,
medic, scriitor, Germania
„Victoria Berbecar este un nume despre care s-a scris, s-a vorbit ºi s-a transmis pe cãile
eterului. Avem din nou convingerea cã drumul început cândva este pe calea desãvârºirii…
ºtiind ºi vãzând posibilitãþile de creºtere în har, talent ºi pasiune”.
Tiberiu Graur,
etnolog
„Victoria Berbecar încearcã de douã decenii sã ne ofere calea de revenire la moºtenirea
tradiþionalã, la arta ºi înþelepciunea moºilor ºi strãmoºilor noºtri care au ºtiut sã-ºi integreze
mediul în care au trãit, au învãþat sã-ºi prindã florile, soarele ºi stelele pe þesãturi, au ºtiut sã
foloseascã plantele ºi arborii pentru a obþine culorile naturii. […]
Motivele decorative ale scoarþelor Victoriei Berbecar actualizeazã simboluri strãvechi,
invocatoare ale beneficului, soarele, luna ºi stelele, motive vegetale, pomul vieþii, calul ºi
cãlãreþul, dar ºi elemente de habitat maramureºean, femei torcând ºi hora de femei ºi juni,
amintind ritualuri, ceremonialuri îndãtinate locului, oamenilor, obiceiurilor ºi credinþelor
noastre autohtone”.
Dr. Maria Bocºe,
etnolog
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„În arta Victoriei Berbecar forma – ce decurge din motive fie ele creºtine, cosmice,
antropomorfe, pentru a se metamorfoza în mioriþe, mame, pãsãri, porþi ºi biserici maramureºene ori hore – împrumutã forþa de sugestie a unor momente definitorii pentru viaþa
agropastoralã a satului românesc. ªi-þi pui atunci fireasca întrebare: nu preþuieºte oare viaþa
infinit mai mult decât hrana ºi trupul, mai mult decât veºmântul? Idei de necuprins exprimate în
forme inteligibile pentru noi sub forma stelelor, a florilor ºi formelor stilizate în tablouri
alcãtuite din culorile pãmântului. Scoarþele-tablouri ale preotesei din Botiza, profesoara
Victoria Berbecar, sunt expresia unor forþe tainice, iar a le contempla echivaleazã cu a desluºi
taina”.
Mihaela Bocu,
ziaristã
„Doamna Victoria Berbecar nu s-a mulþumit doar sã descopere motive tradiþionale
maramureºene ºi culorile pe care Maramureºul, prin flora sa spontanã, le oferã. Pornind de la
vechile motive maramureºene, doamna Victoria a creat propriile compoziþii, surprinzând în ele
simboluri ale Maramureºului tradiþional: vârtelniþa, ciocãnelele, dinþii de lup, cerbul, bradul,
ºarpele, liliacul, soarele, florile, stejarul, stelele etc”.
Ramona-Ioana Pop,
ziaristã

Decupaje extrase din lucrarea
O artistã a neuitãrii – preoteasa Victoria Berbecar,
editatã de Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare.
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„Povestea covorului maramureºean, vopsit dupã rânduiala veche cu buruieni ºi frunze
de copac, începe la Botiza pe la finele anului ’74. Atunci a descins pe acest veritabil «picior de
plai ºi gurã de rai», Victoria Berbecar. Venise atunci pentru a începe sã-i înveþe pe «coconii»
din sat ce înseamnã dulceaþa limbii ºi literaturii române. ªtia cã dascãlul în afara misiei sale mai
trebuie sã facã ceva ºi pentru înãlþarea spiritualã a meleagurilor pe care le slujeºte. ªi mai ºtia
dãscãliþa cã ºi covorul maramureºean este o carte de cãpãtâi a spiritualitãþii acestor meleaguri
legendare, care închide comori de o inestimabilã frumuseþe ºi valoare, lãsate însã pradã uitãrii.
De cum treci pragul Victoriei Berbecar, intri în împãrãþia frumuseþii smulse prin culoare
de început, din fire: fire albe, fire albastre, fire cafenii, fire albastre ca ºi cerul, fire care se
preschimbã în cântec... A vorbi despre Victoria Berbecar, înseamnã a istorisi o viaþã, încãrcatã
de realizãri ºi fapte vrednice de laudã, desfãºurate deopotrivã, pe frontul artei tradiþionale,
etnografiei, învãþãmântului, culturii ºi vieþii exemplare de familie”.
Pamfil Bilþiu,
etnolog
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„Varietatea zonalã a scoarþei româneºti este datã de diferenþele de compoziþie ºi colorit,
îndemânarea în a alãtura ºi doza culorile în diferite tonalitãþi. Geometrismul specific scoarþei
româneºti este legat de o strãveche moºtenire a artei noastre populare, dar ºi de tehnica
þesutului, în care caracteristicã este perpendicularitatea firelor. Fiecare scoarþã îºi are personalitatea sa bine definitã, integratã într-o arie zonalã mai largã. Pe scoarþa moldoveneascã, cu
cromatica rafinatã a culorilor vegetale, apare într-o manierã stilizatã celebrul motiv al pomului
vieþii. Motivele florale stilizate, imaginile de pãsãri, animale ºi diferite personaje se înlãnþuie
într-o armonie perfectã pe scoarþa olteneascã, în timp ce strãvechea roatã solarã este transpusã
în romburi concentrice care se continuã la infinit, dând mãsura desãvârºirii scoarþei munteneºti.
Continuând în zilele noastre, vechea îndeletnicire a þesutului se confruntã cu impactul
unei lumi în continuã transformare, în care structurile de organizare a interiorului locuinþei din
mediul rural tind sã se aproprie de cele urbane ºi în care se produc modificãri ale gustului
estetic”.
Ecaterina Dulcu,
etnolog
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„Cosmosul fracturat” al artistului Mircea Cantor
ºi „covoarele zburãtoare” ale preotesei din Botiza
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Dumitru MANOLACHE
Întrebat de un confrate în ce crede, artistul Mircea Cantor a rãspuns: „Eu cred în
puterea de a te depãºi. Cred cã poþi sã fii mai bun a doua zi”.
„A te depãºi, a fi mai bun a doua zi” este pânã la urmã o sintagmã ce defineºte, generalizator, caracterul continuu desãvârºitor al cosmosului în sine, cu sine, ca fapt al Creaþiei, în
care se include, bineînþeles, ºi
omul, cu toate cele ale sale. Iatã o
încercare de a defini dintr-o altã
perspectivã mesajul expoziþiei de
artã vizualã „Quod Erat Demonstrandum” („Q.E.D”), un proiect
cultural de proporþii, propus de
Mircea Cantor ºi gãzduit, din 10
aprilie 2013, pentru o perioadã de
un an, de Muzeul Naþional de Artã
Contemporanã din Bucureºti.
În acest univers conceptual,
artistul „fractureazã” perpetuumul,
deschizând o niºã în timp, pe care
o numeºte „Camera de oaspeþi a lui
Mircea Cantor”, în care opreºte
miºcarea la secunda „prezent”,
Doi artiºti: Victoria Berbecar ºi Mircea Cantor
pentru a ne propune inedite percepþii, reflecþii, asupra operei altor artiºti, cu care autorul empatizeazã spiritual, artistic, conceptual, afectiv, dar ºi pentru a-ºi susþine ideea cã arta, ca ºi omul, se desãvârºeºte pe sine
încontinuu.
Vineri, 10 ianuarie 2014, „s-a aºezat” în aceastã niºã, cu „covoarele ei zburãtoare”, ºi
Victoria Berbecar, soþia preotului Isidor Berbecar din Botiza, judeþul Maramureº, artistã
cunoscutã ºi apreciatã pentru lucrãrile pe care le-a purtat prin toatã lumea.

Cosmosul, ca recompunere receptivã

M

ircea Cantor, omul care se defineºte pe sine „trãitor ºi lucrãtor
pe Pãmânt”, expune, într-o expoziþie îngrijitã de Raluca Velisar, Mihai Pop ºi
arhitectul Attila Kim, 30 de lucrãri (proiecþii
video, fotografii, desen, sculpturã) într-un show
excepþional (pe care noi, datoritã „Camerei de
oaspeþi”, îndrãznim a-l numi „cosmos fracturat”, dar nu în sens distructiv, ci, paradoxal, integrator, întregitor), pe care artistul vizual Geta
Brãtescu îl defineºte a fi „artã esopicã”.
Prin lucrãrile lui Mircea Cantor, expuse
într-un spaþiu uriaº din Casa Poporului, se re-

compun receptiv cosmosul, într-o viziune conceptualã originalã, complexitatea Creaþiei, în
general, ºi a omului în special, prin miºcare,
sunet, obiect ºi imagine. Ceea ce se vede este,
deopotrivã, întrebare ºi rãspuns la jur-împrejurul omului contemporan, cu toate fragilitãþile,
provocãrile, tainele, întrebãrile ºi necuvintele
lui. Sonor, acest cosmos este dominat de tensiunea sacadatã a sunetului de toacã, în care
„Pragul resemnat”, o sculpturã ce reproduce la
scarã realã o casã maramureºeanã legatã cu o
funie sculptatã în însãºi carnea ei de lemn ºi cu
acoperiºul doar schiþat, semn al permanentului

rest desãvârºitor al lucrãrii creatoare a mâinilor,
completeazã spaþiul scurcircuitând statu-quo-ul
imaginar al secundei în care trãim. Aceastã tulburãtoare creaþie se propune lumii ºi ca întrupare
metaforicã a dãinuirii elementului românesc.
În funcþie de locul în care te afli, sunetul
de toacã armonizeazã cu vocea unui bãieþel care
rosteºte din rama unui televizor, în englezã, „I
decided not to save the world”, ca o mantrã
împotriva eroismelor mai mult sau mai puþin
utile, a utopiilor ºi distopiilor care sugrumã jurîmprejurul.
Foarte interesante sunt rãspunsurile pe
care artistul Mircea Cantor le dã cu diferite
prilejuri întrebãrilor care i se pun. De pildã,
întrebat unde gãseºte inspiraþie pentru lucrãrile
sale, artistul rãspunde firesc: „Nu ºtiu, peste tot.
Nu existã un loc. Existã situaþii, existã conjuncturi, existã scurtcircuite care se declanºeazã, trebuie doar sã stai cu ochii deschiºi în patru”. Sau cu alt prilej, întrebat care este lucrarea
care îl reprezintã, rãspunde: „E un filmuleþ de o
secundã în care un copil taie cu foarfeca un fir de
apã. Nici mãcar nu te întrebi de ce încearcã sã
realizeze imposibilul…”

Ca element al acestui univers, în care te
integrezi chiar din clipa în care treci pragul
expoziþiei, te simþi precum acest copil care taie
cu foarfeca firul de apã ce curge din robinetul
unei chiuvete. Dar, spre deosebire de el, deºi ºtii
cã niciodatã nu vei putea realiza imposibilul,
reuºeºti totuºi sã „retezi” firul de apã cu emoþia
ta. ªi astfel imposibilul devine pentru sinele tãu
posibil. Iar tu te incluzi astfel, subtil, în proiectul
propus de artist, pentru cã eºti deodatã cu cosmosul lui pretutindeni ºi nicãieri, cu tine ºi cu
sine, deopotrivã limitat ºi infinit în miºcare.
Doar conjuncturile scurtcircuitante te individualizeazã, precum cea cu retezarea firului de apã
cu foarfeca, oferindu-þi efemerul rãspuns al unei
certitudini sau al unui paradox. Poate tocmai de
aceea, cum spune un critic de artã, „Q.E.D” este
o expoziþie greu de vãzut deodatã, ºi trebuie sã
revii, cãci, pânã la urmã, Mircea Cantor, globalizând elementele simbolice, propune nu neapãrat o lecþie despre artã, ci mai degrabã o filozofie despre lumea în care, permanent, este
nevoie sã te reorganizezi, sã te reevaluezi ºi, de
ce nu, sã-þi trãieºti viaþa ca pe o curgere continuã, verticalã…

Frumosul, ca împãmântenire a Creaþiei

C

um arãtam mai sus, preoteasa
Victoria Berbecar s-a „aºezat” cu
cele 16 „covoare zburãtoare” ale
sale în „Camera de oaspeþi a lui Mircea Cantor”,
adãugându-se pe sine, cu darul muncii mâinilor
sale, întregitor, acestui cosmos, cãruia i-a conferit prospeþimea, frumuseþea ºi curãþia culorilor
originare ale începuturilor lumii, înveºnicite în
fibra covoarelor sale.
În seara zilei de 10 ianuarie 2014, artista
s-a aflat ºi ea în niºa despre care vorbeam, alãturându-se unei serii întregi de mari artiºti contemporani, precum Rudolf Bone, Geta Brãtescu,
Gabriela Vanga, Ion Grigorescu, Corneliu Brudaºcu ºi Andrei ªerban, Victor Man, Oanea
Vasile ºi Ioan Opriº, Ciprian Mureºan ºi „Angajare de clovn” de Matei Viºniec, Adrian
Gagiu, Miklos Onucsan sau Pavel&Todor, care
se integraserã ºi ei, cu rezultatul muncii lor, în
acelaºi cosmos.
„Am fost invitatã de artistul vizual Mircea
Cantor pentru a vorbi despre covorul maramureºean ºi despre potrivirea motivelor lui cu ceea
ce dânsul realizeazã ca artã modernã. În «chimia» lor naturalã, adicã în autenticitatea ºi cãldura lor sufleteascã pe care le oferã spaþiului în
care sunt expuse, aceste motive aduc în con-

temporaneitate arta veche maramureºeanã. «Filosofia» acestor covoare dovedeºte cã þãranul
din Maramureº a ºtiut întotdeauna sã descopere
frumosul din naturã, sã ºi-l aducã în casã, sã-l
apropie ºi sã-i confere continuitate, sã devinã un
element împãmântenit al Creaþiei lui Dumnezeu,
prin câteva motive: bãrbatul, reprezentat în
prim-plan, obiectele pe care le foloseºte, bradul,
care simbolizeazã arborele vieþii, femeia, care
aduce viaþã, copilul, ca rod al vieþii, apa, care o
întreþine, ºi prin romb, care simbolizeazã soarele. Toate definesc, în fond, universul, lumea,
Creaþia”, ne-a mãrturisit preoteasa Victoria
Berbecar.
La rându-i, referitor la acest eveniment,
artistul Mircea Cantor ne-a declarat: „În acest
spaþiu existã o «Camerã de oaspeþi» a lui Mircea
Cantor, în care, lunar, am invitat prieteni artiºti,
artizani, muzicieni cu care am simþit o anumitã
afinitate spiritualã, conceptualã, cu care am colaborat de-a lungul timpului ºi pe care am þinut
foarte mult sã-i am alãturi de mine în aceastã
expoziþie. Preoteasa Victoria Berbecar se aflã
printre ei. Am cunoscut-o în 2007, când am
descoperit, practic, Maramureºul. Pregãteam o
expoziþie la Muzeul de Artã Modernã din Oxford
– Anglia, ºi doream sã realizez un covor mara-
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mureºean, dupã ideile mele, în care pe lângã
motivele tradiþionale sã introduc... îngeri ºi
avioane! Din aceastã perspectivã, doamna preoteasã mi-a oferit ajutor. Eu cred cã Victoria
Berbecar este un «profet» al covoarelor maramureºene, care a pãstrat în lucrãrile ei o linie
autenticã, nepãtatã, a motivelor ancestrale, a coloritului natural al lânii, ºi nu s-a compromis
odatã cu globalizarea. Ea a rãmas un erou, ducând mai departe, în ciuda vremurilor, spiritualitatea acestei tradiþii, beneficiind de o apreciere internaþionalã”.
Sigur, noua versiune a lucrãrii „Avione ºi
îngeri”, expusã în sala de marmurã a muzeului,
este exemplul cel mai grãitor care defineºte ros-

tul „fracturãrii” perpetuumului despre care vorbeam. Cãci este greu sã înþelegi, dincolo de
simbolul zborului, elementul care integreazã în
aceeaºi spiralã materialul ºi duhul, dacã nu rãmâi, aºa cum îndeamnã Mircea Cantor, „cu
ochii în patru”. Adicã într-o continuã trezvie în
neºtiutul continuu, „muºcat” fãrã violenþa permanentã a interogaþiei, fãrã neproductiva uneori
criticã a socialului, fãrã denigrarea neputinþei,
fãrã morga permanentului autostopist, cãruia îi
lipseºte destinaþia, cu sinceritate ºi spirit ziditor
în acelaºi timp, cu instrumentarul fix al lumii în
care trãieºti, gândind pozitiv pentru a formula
posibila ºi permanenta nevoie de reordonare a
lumii ºi a sinelui.
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Artiºti, tradiþii ºi artã modernã
Victoria Berbecar este artistul care a reînviat tradiþia þesutului autentic al covoarelor în
Maramureº în 1970, exact la momentul în care
aceasta se automutilase. Împreunã cu þesãtoarele locale, a redescoperit în arta bãtrânelor din
Botiza vechile tehnici ºi practici legate de colorarea naturalã a lânii, reînviind în covoarele
sale vechile motive ºi simboluri înlocuite de
„modã” cu altele facile ºi strãine zonei. Meritul
ei este incomensurabil, pentru cã, timp de 40 de
ani, a reuºit sã pãstreze ºi sã promoveze vechea
tradiþie, sã instruiascã ºi sã lanseze în lume generaþii de þesãtoare, dobândind astfel aprecieri
onorante, precum cea de „profet” sau „ erou” al
covoarelor maramureºene.
Lucrãrile Domniei Sale au fost prezente în
multe expoziþii personale de profil, printre care
amintim câteva vârfuri: „La Maison Française“
din Washington – SUA, Castelul din Parma –
Italia, „Peruwelz Cultural Centre“ din Belgia,
Muzeul Þãranului Român din Bucureºti etc.
Mircea Cantor este unul dintre cei mai
apreciaþi artiºti conceptuali ai lumii. În 2011, a
primit „Prix Marcel Duchamp“, cea mai înaltã
distincþie artisticã francezã acordatã unui tânãr

artist, dupã ce, în 2004, câºtigase „Prix Ricard“.
Lucrãrile sale se aflã în colecþiile permanente
ale unor instituþii ca MoMA (New York) sau
Centre Pompidou (Paris), dar ºi în colecþii private, precum cea a lui Yvon Lambert, galerist
care îl ºi reprezintã. Ele sunt realizate pe suporturi extrem de diverse, de la video, instalaþie de obiecte, fotografie, desen sau suprafaþã
de text etc. ºi sunt expuse în spaþii de mare
prestigiu. Le Cedrac d’Ivry sur Seine în Franþa
sau Kunsthalle Nuremberg în Germania au
organizat expoziþii personale ale artistului în
ultimii doi ani. De asemenea, Museum of Modern Art din New York, Muzeul Israelului din
Ierusalim º.a.
Încheiem aceastã modestã încercare de a
desluºi, pe cât ne-a stat în putere, taina câtorva
dintre lucrãrile ce alcãtuiesc „cosmosul fracturat”, propus de Mircea Cantor la Muzeul Naþional de Artã Contemporanã din Bucureºti, în
care s-a integrat perfect, cu sine ºi cu rezultatul
muncii mâinilor sale, ºi preoteasa din Botiza,
Victoria Berbecar, adãugându-i-se cu frumuseþe, curãþie sufleteascã ºi inefabil de colori originare, de început de lume…
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Eugeniu Grebenicov:
„Trãiesc în Rusia, dar limba, sufletul
ºi conºtiinþa îmi sunt române”
Interviu realizat de Ovidiu SUCIU
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E

ugeniu Grebenicov, unul dintre cei mai de seamã savanþi români, s-a nãscut la 29
ianuarie 1932, în localitatea Slobozia Mare, judeþul Izmail, din pãrinþii
Alexandru, preot, ºi Dana, învãþãtoare, originarã din Galaþi. A absolvit ªcoala
Medie Nr. 2 din Chiºinãu ºi Facultatea de Matematicã-Mecanicã din cadrul Universitãþii
„M. V. Lomonosov” din Moscova, devenind, la scurt
timp, o autoritate în domeniul mecanicii cereºti. A þinut
cursuri la mai multe universitãþi din lume. Numele sãu a
fost dat asteroidului 4268. A fost membru de onoare al
Academiei de ªtiinþe a Moldovei ºi Doctor Honoris Causa
al mai multor universitãþi: Universitatea „Babeº-Bolyai”
Cluj-Napoca (1993), Universitatea de Stat Atârau din
Kazahstan (2001), Universitatea Tehnicã din Chiºinãu
(2003), Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din
Iaºi (2011), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacãu
(2011). A îndrumat peste patruzeci de doctoranzi din
întreaga lume, este autorul a douãzeci ºi opt de monografii
ºi a peste douã sute de articole. S-a considerat român ºi a
afirmat ori de câte ori a avut ocazia cã limba moldoProfesorul
veneascã este un artificiu stalinist. La decernarea titlului
Eugeniu
Grebenicov
de Doctor Honoris Causa al Universitãþii „Babeº- Bolyai”
20.01.1932 – 29.12.2013
din Cluj-Napoca savantul Eugeniu Grebenicov declara:
„M-am nãscut român ºi am sã mor român, cãci naþionalitatea nu este precum chipul sau încãlþãrile. Naþiunea «moldoveneascã» a fost inventatã
de Stalin ca ºi «limba moldoveneascã». Pe românii din Ucraina îi mai acceptã ca români,
însã pe cei din Moldova nu, ca nu cumva sã le treacã prin gând ideea de a se reuni cu fraþii
de peste Prut. E una din invenþiile cele mai diabolice ale comuniºtilor de atunci, pe care o
promoveazã insistent ºi cei de acum. De aceea, nici nu vor sã mã mute în Republicã,
probabil, fiindcã eu subliniez cã sunt român ºi vorbesc româneºte. Chiar dacã o bunã parte
din viaþa mea am vorbit ºi am scris ruseºte, nu mi-am uitat totuºi limba mamei. ªi nu o voi
uita ºi nu mã voi dezice de ea niciodatã. Sunt mândru ºi solidar cu Academia de ªtiinþe a
Moldovei, care a ºtiut sã apere demnitatea adevãrului pe care trebuie sã-l slujeascã. Nu
existã naþiune moldoveneascã ºi limbã moldoveneascã dupã cum nu existã naþiune ºi limbã
olteneascã, bãnãþeanã, maramureºeanã, bucovineanã, transnistreanã. Existã români ºi
limba românã ºi punctum, vorba clasicului. Cu aceastã convingere am sã intru ºi în mormânt”. Pentru aceastã convingere Eugeniu Grebenicov nu a fost ales rector al Universitãþii
de Stat din Chiºinãu, funcþie pentru care a candidat în anul 1992. Atunci, în cadrul unei
discuþii ce a avut loc în senat, a susþinut cã Moldova ºi România trebuie sã devinã o singurã
þarã. N-a apucat, din pãcate, sã-ºi vadã visul realizat, cãci, la 29 decembrie 2013, s-a stins
din viaþã la Moscova. Îndeplinindu-i ultima dorinþã, fiii sãi, Victor ºi Alexandru, au adus
urna cu cenuºa savantului pe pãmântul românesc pe care l-a iubit atât de mult, înhumând-o
la Cahul, savantul alãturându-se astfel neamului sãu. La înhumare, fiul Alexandru a
declarat: „A fost dorinþa lui ºi am respectat-o. Tata a trãit cea mai mare parte a vieþii la
Moscova, dar iubea foarte mult Moldova, România. Pentru el erau una ºi aceeaºi. Ne-a
molipsit ºi pe noi de aceastã dragoste”.
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întrucât Eugeniu Grebenicov a fost un savant vizionar, stãpânit de o dragoste neþãrmuritã
pentru România, pe care o considera patria sa, iar multe dintre problemele abordate de el
sunt acute, grave ºi actuale ºi astãzi.
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Mã aflu într-o încãpere rezervatã oaspeþilor Universitãþii din Cluj-Napoca. Pe masa
din faþã am o carte editatã în limba englezã: Constructive methods in the analysis of nonlinear systems (Metode constructive în analiza sistemului nonlinear) – un volum de autenticã
ºtiinþã, „sufocat” de formule matematice, într-un hãþiº accesibil doar celor aleºi. Vizavi la
masã stã un domn sculptural, îmbrãcat într-o bluzã sportivã, mai degrabã cu alurã de
rugbist, decât de savant. Îl privesc cu nedisimulatã admiraþie, uºor contrariat. Atac abrupt:
Ovidiu SUCIU: Domnule Eugen
Grebenicov, cum poate un copil de þãran român
din Slobozia Basarabiei sã ajungã academician
la Moscova? Ba sã mai aibã pe bolta cereascã o
stea care sã-i poarte numele?
Eugen Grebenicov: Am terminat ºcoala
medie moldoveneascã la Cahul (1949) ºi am
plecat la Universitatea din Chiºinãu sã studiez
mai departe matematica. Dupã examenul de admitere de la Chiºinãu, mi s-a propus sã merg la
studii la Moscova la „Lomonosov”. În 1949 eu
nu ºtiam, însã, limba rusã, fiindcã limba mea
maternã era limba românã. Eram tânãr, nu înþelegeam complicitãþile vieþii. ªi totuºi, în 1954,
am terminat la Universitatea „Lomonosov”, Facultatea de Matematicã, de aºa manierã, încât
am fost recomandat sã continui studiile la doctorantura aceleiaºi universitãþi. În 1957 am devenit doctor în ºtiinþe (în matematicã) ºi de
atunci locuiesc la Moscova.
O. S.: Am aflat cã sunteþi cadru universitar.
E. G.: Sunt profesor la Universitatea
„Lomonosov” din Moscova ºi în momentul de
faþã lucrez la Academia de ªtiinþe a Rusiei, ca
director ºtiinþific al Institutului de Supercalculatoare.
O. S.: Sã revenim puþin la teritoriul natal
de care am aflat cã sunteþi legat. Aveaþi acolo,
copil, tânãr fiind, conºtiinþa românitãþii?
E. G.: Asta e problema politicienilor. Dar
eu nu vãd altã cale pentru poporul nostru, care
locuieºte ºi trãieºte pe teritoriul României. ªi,
mai mult, aº vrea sã spun ºi pentru cel mai mare
stat din Europa – Rusia (al cãrui cetãþean sunt)
cã reunirea Basarabiei cu România este un fapt
pozitiv. Oamenii foarte deºtepþi de la Moscova
înþeleg asta foarte bine. Rusiei nu-i trebuie sã fie
foarte multe state româneºti. Nici Americii,
mãcar cã America are poziþia sa. În Europa au
nevoie de mai puþine state (unele apãrute artificial prin doctrina dictaturii, datoritã Pactului

Ribbentrop-Molotov), spre a putea dirija viaþa
diplomaticã, economicã.
O. S.: Nu ºtiu dacã ruºii sunt de acord cu
ceea ce spuneþi. Ei au preluat de la romani dictonul „dezbinã ºi stãpâneºte”.
E. G.: Eu vreau sã spun cã Rusia e o þarã
foarte mare – ºi inclusiv la putere sunt oameni
cu diferite concepþii. În principiu, Rusia – o þarã
foarte bogatã – ºi cei mai înþelepþi înþeleg problema României foarte clar. A fost România un
stat mai mare ºi stimat în Europa. În ziua de azi
cei ce fac politica în Rusia înþeleg ca Moldova sã
se reuneascã cu România. Aceasta este foarte
bine.
O. S.: Dacã ne gândim la Transnistria,
altfel gândeºte Rusia.
E. G.: Transnistria este o problemã specialã. Când vorbesc de România eu am în vedere
hotarul României pe Nistru. În Ucraina sunt cam
1-2 milioane de români. În Rusia au fost deportaþi pânã în Siberia în 1949. În Siberia locuiesc acum 3-400.000 de români. Cei de acolo
nu pot cere ca în Siberia sã existe o republicã
româneascã, cum cer ruºii în Tiraspol. Tiraspolul, în ziua de azi, este foarte rusificat. N-am
înþeles de ce preºedintele Snegur construieºte o
aºa politicã. Eu accept ideea ca Transnistria sã
fie independentã, dar doar atunci când Moldova
va reveni ca parte a României. ªi în Donbas sunt
multe sate româneºti, apãrute în 1711. Sunt strãmoºii celor care au fost nevoiþi sã pãrãseascã
Moldova, însoþindu-l pe Cantemir. Am fost în
acele sate. Limba lor este acum limba rusã, s-au
rusificat, dar, totuºi, tradiþiile, cântecele sunt
româneºti, deºi mulþi nu le mai înþeleg… Difuzia popoarelor e o lege obiectivã. Eu m-am nãscut român, sunt român. Din acest punct de vedere sunt români ºi la Vladivostok. Asta nu
înseamnã cã românii din Siberia sã aibã republica lor. ªi invers. Mulþi ruºi vor sã aibã o
autonomie mai mare chiar ºi în România. Ideea
asta va avea fundament ºtiinþific numai atunci

vedere al economiei. În 1992, Uniunea Internaþionalã a Astronomilor a numit planeta mixtã
– asteroidul nr. 4268 (ce se miºcã în jurul Soarelui, ca ºi Pãmântul) „Grebenicov”.
O. S.: Ca o recunoaºtere internaþionalã a
activitãþii Dumneavoastre.
E. G.: Eu nu ºtiu cine a fãcut chestia asta.
Am primit o hârtie oficialã de la forul respectiv,
în acest sens. Vreau sã vã spun cã pânã în momentul în care electronica a devenit cel mai important domeniu de studiu în cosmos, Uniunea
Sovieticã cu ºtiinþa cosmicã era pe primul loc.
La americani, orice demers ºtiinþific era apreciat
dupã cantitatea de informaþie primitã. La sovietici prevalau criteriile militare ºi premierele
în domeniu. Dinamica cosmicã ruseascã era cea
mai profesionistã din lume (calculele, traiectoriile, orbitele etc. erau absolut exacte). Recunoºteau ºi americanii.
O. S.: Sunteþi acum ºi profesor la Universitatea „Lomonosov”. Tânãra generaþie de
studenþi este o promisiune?
E. G.: Acolo învaþã 30.000 de studenþi
din diferite þãri, inclusiv din SUA. Studenþii din
þãrile vecine erau selectaþi pe criterii politice.
Din cei 30.000 de studenþi 7.000 erau strãini.
Acum vin din interes personal. Spectrul lor de
interese e aºa de mare… Dupã o perioadã de
câþiva ani în care ºtiam cã studenþii sunt atraºi ºi
de alte preocupãri (inclusiv biºniþãria), acum
20-30% dintre ei vor sã ºtie carte, sã fie specialiºti în ºtiinþe.
O. S.: Facultãþile tehnice au fost dotate
cu aparaturã modernã?
E. G.: Situaþia în Rusia e foarte complicatã. Rusia e foarte bogatã în resurse. Chiar ºi
Elþân înþelegea cã pânã nu va fiinþa în Rusia
proprietatea privatã a pãmântului, nu va fi economie civilizatã de piaþã. Uniunea Sovieticã nu
a trecut prin faze de dezvoltare analoge celor din
þãrile apusene. Din pãcate, ºi în Ucraina, ºi în
Moldova, conducãtorii nu înþeleg situaþia ºi frâneazã trecerea la proprietatea privatã. Aceastã
idee a fost foarte bine demonstratã în Turcia.
O. S.: Sã revenim la activitatea Dumneavoastrã. Aþi participat recent la un Congres la
Bucureºti.
E. G.: E vorba de Congresul Asociaþilor
Oamenilor de ªtiinþã din România. Din cei vreo
700 de români care trãiesc la Moscova, au fost
invitate la Congres 5 persoane. Congresul ne-a
dat ºansa sã ne cunoaºtem – cei veniþi din alte
þãri. Am înþeles cã existã cca 8 milioane de
români în afara þãrii, din care 5 sunt în
Basarabia. Congresul a fost un lucru foarte bun.
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când nivelul de trai va fi foarte ridicat. Când
fiecare cetãþean va fi internaþionalist prin capitalul lui. În momentul în care þara în care oamenii, statul sunt sãraci, sãrãcia putem sã o
învingem împreunã. Eu sunt matematician. Eu
ºtiu foarte bine ce înseamnã modelarea matematicã în toate procesele, mai ales în studiile
cosmice. Toatã viaþa mea de savant a fost legatã
de asemenea probleme. Vreau sã spun cã în
ºtiinþele politice, sociale, existã douã extreme:
de stânga ºi de dreapta. Pe pãmântul acesta (planeta) sunt un miliard de familii. Ele pot fi independente de alte familii – e o extremã. Altã
extremã: presupunem cã Organizaþia Naþiunilor
Unite numeºte un guvern mondial, care dirijeazã tot ce se face în lume. Sunt douã extreme.
Viaþa e mai complicatã. Se realizeazã între
acestea. Trebuie, întotdeauna sã luãm în considerare unde ne gãsim, ce facem, ce posibilitãþi
avem. În Belgia 50% sunt francezi. Aceºtia nu
se unesc cu Franþa, datoritã nivelului superior de
trai… Poporul român nu are altã cale decât unirea,
unirea, unirea. Nu-l înþeleg pe Snegur când spune
cã suntem douã þãri surori. Existã o Românie!
Republica Moldova este invenþia lui Stalin.
O. S.: Sã revenim la satul copilãriei
Dumneavoastrã – Slobozia. Existã acolo un muzeu al unei mari tragedii – o mãrturie a arestãrilor, deportãrilor. Le-aþi trãit ca ºi copil?
E. G.: Eram la Cahul. Eu nu înþeleg de ce
unchiul meu Grigore Grebenicov a fost împuºcat în 1940…
O. S.: De cine?
E. G.: De sovietici. Peste 30 de ani a fost
reabilitat. Dar ce înseamnã reabilitare? Au rãmas 4 copii orfani. Dupã „reabilitare”, în afarã
de acea hârtie nu a primit nimic, niciun fel de
compensare. Aceasta e tragedia Rusiei. Comunismul care s-a realizat a fost o tragedie a întregii omeniri. Omenirea întreagã, ca un macromodel al Universului, s-a îmbolnãvit. Au suferit
mai mult Rusia ºi þãrile din jur.
O. S.: Sã ne oprim la profesia Dumneavoastrã. La modul exercitãrii acesteia. Am aflat
cã aveþi multe cãrþi publicate.
E. G.: Cam douãzeci – scrise în limba
rusã, englezã, polonezã ºi românã la Chiºinãu –
traduse ºi în alte limbi ale fostei Uniuni
Sovietice. Eu, de când eram de 25 de ani ºi pânã
la 40, am lucrat în domeniul cosmic, la ºcoala
creatã de Universitatea „Lomonosov” din
Moscova. Era primordialã în lume. Atunci când
în URSS computerele nu erau la nivel american,
teoria sateliþilor artificiali, zborurile cosmice
erau cele mai exacte, erau optime din punctul de
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S-a deschis drumul unei colaborãri practice a
savanþilor de peste hotare. Personal, am avut o
mare plãcere. Românii din afara þãrii pot sã ajute
România ºi invers.
O. S.: Românii din Moscova sunt organizaþi?
E. G.: Fiind douã ambasade române,
eram divizaþi. Era o tragedie, în fond. Când am
sesizat aceasta, am creat o asociaþie de culturã
ruso-românã. Noi suntem toþi români – nu existã
basarabeni, moldoveni. Toþi suntem români.
Am hotãrât sã nu ne mai împãrþim. Eu stimez
poporul rus. Ei niciodatã nu se împart: fie cã
sunt de la Moscova sau Novgorod, Novosibirsc.
Unii politicieni de la Chiºinãu vorbesc însã de
români ºi moldoveni. Asta eu unul nu înþeleg.
ªansa este Unirea!...
O. S.: Veniþi mai nou mai des la
Cluj-Napoca? De ce?
E. G.: Clujul are una dintre cele mai vestite universitãþii româneºti. ªcoala de matematicã clujeanã e recunoscutã în Europa ºi Rusia.
La Cluj lucreazã profesori foarte vestiþi. Pentru
mine e o mare plãcere sã am contacte, atât cu
profesorii, cât ºi cu studenþii, cu doctoranzii
clujeni. În 1993 Senatul Universitar din Cluj
mi-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa,
care e o mare plãcere pentru mine. Cu mare
drag vin la Cluj, deºi sunt foarte ocupat la

Moscova. Întotdeauna aduc cu mine cãrþi
foarte bune de matematicã. Pãcat cã prea puþini
învaþã rusa. Doresc ca relaþiile între „BabeºBolyai” ºi „Lomonosov” sã fie mai strânse, mai
eficiente.
Acum e varã ºi am þinut la Cluj cursuri
pentru profesori. Dar am þinut ºi pentru studenþi
ºi asta e pentru mine o fericire. Studenþii de la
Cluj sunt foarte buni: îmi place cã sunt independenþi, dar ºi responsabili. Stilul de contacte
între profesori ºi studenþi îmi place foarte mult…
În multe universitãþi ruseºti (în afarã de „Lomonosov”) studenþii se comportã prea dependent
de profesori, de parcã ar fi elevi…
O. S.: Ne-a provocat o mare plãcere dialogul cu Dumneavoastrã. Vã preþuim activitatea, vã stimãm personalitatea. Ne bucurã
dorinþa Dumneavoastrã de a þine legãtura cu
Þara, de a pune umãrul la dezvoltarea ºi reîntregirea ei.
E. G.: Mulþumesc frumos. Orice venire
în Þarã e o mare bucurie pentru mine. Mã bucur
de bunãtatea româneascã. Mã deranjeazã faptul
cã uneori românii vorbesc mai mult decât trebuie, e prea multã pãlãvrãgealã. Fãrã negativ nu
se dezvoltã pozitivul.
Repet: toatã viaþa mea am fost ºi sunt
român. Trãiesc în Rusia, dar limba, sufletul ºi
conºtiinþa îmi sunt româneºti.
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Liviu Rebreanu, într-o vizitã
la Teatrul Naþional din Cernãuþi
În aceste împrejurãri, Traian Chelariu îºi
lasã pregãtirea tezei de izbeliºte ºi porneºte, în
plinã noapte, sã bântuie oraºul Cernãuþi ca sã-ºi
gãseascã fratele fugit de-acasã. Calvarul e întrerupt în zorii zilei de sâmbãtã de „o ploaie rarã
ºi grea”, vajnicul cercetaº fiind nevoit sã se
adãposteascã în gara din Grãdina Publicã, unde,
la sosirea trenului de Bucureºti, urcã într-un
cupeu în care îºi dezmorþeau ciolanele obosite
dupã o noapte petrecutã „pe drum de fier” romancierul Liviu Rebreanu ºi dramaturgul
Mihail Sorbul.
Ca orice proaspãt literat român care-ºi cunoaºte ºi respectã misia istoricã, Traian Chelariu
va nota câteva amãnunte în jurnalul sãu, editat
de criticul Mircea A. Diaconu, ceea ce documenteazã o zi din munca rutinierã a prozatorului
Liviu Rebreanu în funcþia lui de inspector al
Teatrelor Naþionale din România anilor
1929-1935:

Sâmbãtã, 9 august 1930
N-am putut dormi deloc noaptea aceasta. M-am plimbat pe strãzile Cernãuþilor cu
gândul la Victor. De la gara Grãdina Publicã, pânã-n Piaþa Unirii. Pe strada Iancu
Flondor, în parcul Grãdina Publicã, apoi pe lângã linia feratã, pânã ce a rãsãrit soarele
ºi-ncepu sã picure o ploaie rarã ºi grea.
Nici mama nu a dormit. Dimineaþa am declarat la poliþie dispariþia lui, dând
semnalmentele necesare pentru urmãrire.
În trecere pe la Smerecinschi. Doamna, aflând ce a dat peste noi, s-a întristat ºi am
aflat apoi cã a venit la noi sã o liniºteascã pe mama. Eu cred cã Victor e la Vilancea.
***
În tren, am cunoscut pe domnii Liviu Rebreanu ºi Mihail Sorbul, care au venit la
Cernãuþi în calitate de inspectori ai teatrelor naþionale. În cupeu, Liviu Rebreanu, înalt ºi
cât un urs de comod, ne-a oferit þigãri fine de Albania. S-a informat, în câteva cuvinte,
despre viaþa studenþeascã la Cernãuþi. Mihail Sorbul, în tot timpul, nervos ºi rezervat. Eu
îl þineam la început drept însoþitor al lui Liviu Rebreanu ºi abia la teatru am aflat cã e
Sorbul. În garã ne-au întâmpinat domnii Miºu Fotino ºi Economu de la Teatrul Naþional.
Ca reprezentanþi ai presei, am fost transportaþi (Vicol pe drept, eu pe contrabandã) pânã
în cabinetul directorului, domnul prof. Bãdãrãu. Acolo, prezentaþi membrilor din consiliul
administrativ al Teatrului, i-am aºteptat pe domnul Rebreanu ºi pe domnul Sorbul. Din
partea presei au mai venit domnii Cososchi, Dragoº Vitencu ºi încã un evreu de la ziarul
„Abend” [Seara]. Am coborât apoi în scenã, unde Liviu Rebreanu a primit jurãmântul
unui funcþionar ºi-n urmã s-a procedat la constituirea consiliului administrativ. Dl Liviu
Rebreanu a citit regulamentul ºi a terminat cu sfaturile sale de reprezentant al Ministerului Artelor. Dr. prof. univ. Bãdãrãu, directorul administrativ al Teatrului, i-a mulþumit
ºi i-a promis cã membrii aleºi în consiliu vor munci.
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ntâmplarea face ca un tânãr student al
Facultãþii de Litere ºi Filosofie de la
Universitatea din Cernãuþi, pe nume
Traian Chelariu, în febra pregãtirii examenului
de licenþã, din luna august 1930, sã aibã un
oarecare necaz în familie: fratele sãu Victor,
calfã sau practicant în dugheana unui negustor,
furând douã sardele – care costau doar doi lei!!!
– din marfa expusã la vânzare, ºi temându-se de
represaliile pãgubitului, fuge din prãvãlie ºi „din
spectrul oraºului Cernãuþi”, dispãrând mintenaº,
fãrã urmã. Spre a spori disperarea familiei, cu
toate cã era vorba de o recidivã, flãcãul de 17 ani
lasã ºi o scrisoare înduioºãtoare patronului Max,
rugându-l sã-i trimitã mantaua acasã ºi sã-l ierte
de cei doi lei exoneraþi prin înfulecarea
sardelelor, pe care promite cã-i va da înapoi „cu
prilej”, destul de sumbru în perspectiva – „Nu
ºtiu de voi trãi sau voi muri.” – din ultimele
cuvinte ale fugarului.
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Dupã acest ceremonial sec, am plecat cu domnul Liviu Rebreanu la Hotelul Central,
unde am luat masa.
Abordând chestiunea minoritãþilor, Dragoº ºi Sebi Vicol au vorbit împotriva ucrainenilor ºi împotriva partidelor noastre politice. Dl Rebreanu s-a mirat de câte a auzit cã se
întâmplã în Cernãuþi ºi în Nordul Bucovinei. (Între timp, dl Sorbul fu angajat de cãtre dl
Löwendal la o discuþie aprinsã despre scenarii.) Dupã-masã ne-am mai întâlnit cu d-nii
Rebreanu ºi M. Sorbul în cabinetul directorului de la Teatrul Naþional. Vicol, pretextând
un interviu, l-a fãcut sã vorbeascã despre traducerile din Rebreanu în limba italianã. Dl
Rebreanu crede cã opera tradusã vorbeºte singurã ºi d-lui se poate scuti de aprecieri
subiective. A reluat cu deosebitã laudã activitatea d-lui Claudiu Isopescu de la ªcoala
Românã de la Roma. Cele vreo cincisprezece volume de literaturã româneascã traduse în
italieneºte sunt propaganda culturalã cea mai eficace ºi în favoarea românilor. Vicol i-a
pus apoi cam indiscret o întrebare referitoare la scandalul produs de Gr. Gregorian et
C-nie la S. S. R. în jurul persoanei d-lui Rebreanu. La care întrebare a început sã râdã
romancierul ºi mutându-se pe un jilþ mai apropiat a început sã ne explice de ce considerã
drept iresponsabili pe calomniatorii sãi. Atingând înjurãtura þigãneascã a lui P. ªeicaru,
omul care cu înjurãturi a câºtigat 20.000.000 lei, dl Rebreanu mãrturisi cã se pare cã la
noi ajunge departe numai omul care ºtie sã înjure. I-am atras atenþia cã numai românii din
vechiul Regat înjurã. M-a aprobat. Întrebându-l ce pãrere are despre „Icoane de lemn” a
lui Tudor Arghezi, mi-a rãspuns cã n-a citit volumul, dar îl considerã pe Arghezi scatolog
prin excelenþã. La numele lui Arghezi, dl Sorbul a tresãrit ca împuns cu acul. L-am întrebat
de un remediu împotriva scrisului pornografic ºi injurios din literatura ºi gazetãria
noastrã. Dl Rebreanu mi-a rãspuns cã publicul fiind dornic de scandal, nu va reacþiona
nicicând, mai ales cã suntem în Þara Româneascã. Un singur remediu ar fi bun. O lege a
presei care sã uzeze de cenzurã, aºa cum se face în Anglia, spre exemplu.
Dl Liviu Rebreanu vorbeºte încet – parcã alege cuvintele ºi le potriveºte cu mimica sa
ºi apoi le pronunþã – ºi simplu. Liviu Rebreanu e simplu ºi dupã port, numai argintul pãrului,
pieptãnat într-o parte, îl deosebeºte de mulþimea fãrã personalitate, ºi numele sãu.
Dl Mihail Sorbul, fizionomie abstractã, cu mustãþi ºi mascã particulare, are ochii de
un luciu pãtrunzãtor, de parcã ar vrea sã spunã mereu: „Haide, terminaþi-o cu asta, cã mã
plictisesc”. ªi mereu îºi schimbã locul ºi-ºi face vânt, ba cu un caiet aflat pe biroul
directorului, ba cu pãlãria.
Am vorbit o orã cu dl Liviu Rebreanu. Domnul Mihail Sorbul a fãcut o singurã
observaþie ºi aceea fãrã importanþã.
Dar i-am vãzut pe autorul lui „Ion” ºi pe cel al „Patimii Roºii”!
P. S. Teza în suspensie.1
Traian Chelariu
Obosit dupã o noapte de cãutãri pe urmele
Norocul dat peste Traian Chelariu se
fratelui fugit de-acasã ºi dupã o zi încãrcatã de înscrie însã într-o paradigmã ceva mai largã –
emoþii provocate de întâlnirea, masa ºi convor- Liviu Rebreanu prin Bucovina, pentru cã probirea cu marele romancier Liviu Rebreanu ºi cu zatorul a trecut prin aceastã „margine primejdramaturgul Mihail Sorbul, tânãrul student duitã de þarã” încã în anul 1919, la întoarcere din
Traian Chelariu doarme neîntors pânã a doua zi, vizita fãcutã în þinutul Nãsãudului. Fireºte cã a
duminicã dimineaþã, lãsând pregãtirea tezei de trecut ca „un turist grãbit” ºi nu ºtim cu ce
licenþã pentru luni – oricum mai avea „încã zece impresii ºi-a încãrcat sufletul printre Obcinile
zile de libertate” – ºi bucurându-se de telegrama Bucovinei. Probabil cã nu aºa de bogate ºi proprin care unchiul de la Vilancea anunþa cã Victor funde precum cele nãsãudene, unde-ºi revede
s-a pripãºit în casa lui. Ca de atâtea alte ori, un satul ºi prietenii din copilãrie, dupã un deceniu
necaz ruºinos ºi o spaimã cumplitã pot oferi de înfriguratã aºteptare. Tot aºa nu ºtim cu preprilejul unei bucurii neaºteptate ºi de neuitat, cizie dacã Rebreanu, dimpreunã cu Fanny ºi
precum a fost chiar întâlnirea tânãrului poet Puia, au cãlãtorit de la Nãsãud, prin Ilve ºi
bucovinean cu un prozator ca Liviu Rebreanu ºi Bârgaie, Vatra Dornei, Câmpulung, Gura
un dramaturg precum Mihail Sorbul…
1

Traian Chelariu, Zilele ºi umbra mea, Ediþie ºi prefaþã de Mircea A. Diaconu, Ideea Europeanã, Bucureºti, 2007,
p. 70-81.

1

unde a conferenþiat în seara zilei de 19 mai 1935,
i-a oferit o senzaþie care cu greu s-ar putea traduce în cuvinte:
„Seara, în sala de spectacole Dom Polski,
triumf! Toatã intelectualitatea Sucevei ºi tineretul ºcolar de la liceele din localitate au ascultat
cu sfinþenie conferinþa maestrului despre
George Coºbuc, vârstatã cu multe amintiri din
familie, cãci tatãl conferenþiarului, învãþãtorul
Vasile Rebreanu, l-a cunoscut bine pe autorul
baladei Nunta Zamfirei…
Apoi, dupã conferinþã – pe cât îmi aduc
aminte –, trãsura primãriei aºtepta în faþa uºii, la
ieºirea din scenã. Elevii mai mari l-au luat în
braþe, l-au pus în trãsurã, alãturi de doamna
Fanny, au deshãmat caii ºi au tras ei trãsura, în
entuziastele urale ale publicului, pânã la restaurantul din centru, unde autoritãþile locale le-au
oferit distinºilor oaspeþi un banchet”1.
Totuºi, bucovineni nu ºi-au manifestat admiraþia faþã de prozatorul Liviu Rebreanu doar
prin festivitãþi ºi omagii la scenã deschisã, ci ºi
prin pagini tipãrite de-a lungul timpului. Actorul, dramaturgul ºi regizorul Atanasie Mitric
de la Teatrul Naþional din Cernãuþi a dramatizat
douã dintre romanele lui Liviu Rebreanu, Ion ºi
Pãdurea Spânzuraþilor, care au fost jucate la
Cernãuþi, ca ºi piesa Plicul, iar scriitorii bucovineni Venera ºi Claudiu Isopescu au tradus
în italianã câteva nuvele ºi romanul Ciuleandra,
Roma, 1930.
Despre Liviu Rebreanu au scris articole,
recenzii sau amintiri: Traian Cantemir, George
Drumur, Vasile Gherasim, Graþian Jucan, Ilie
Mandiuc, Atanasie Mitric, Leca Morariu, Gh. D.
Mugur, Liviu Papuc, ªtefan Pavelescu, George
Todoran, Viorica Pintilescu. Sunt de subliniat ºi
cele trei cãrþi semnate de Ion PopescuSireteanu: Amintiri despre Liviu Rebreanu, Editura Junimea, Iaºi, 1985; Petre Herþanu, Liviu
Rebreanu, ctitor al romanului românesc modern,
cuvânt înainte, Omagiu romancierului de prof.
univ. Alexandru Husar, Editura Ass, Iaºi 1997,
208 p., ºi Adrian Dinu Rachieru, Pe urmele lui
Liviu Rebreanu, Editura Sport-Turism, Bucureºti, 1986, 280 p. Ceea ce nu e chiar puþin într-o
provincie urgisitã ca Bucovina…

ªtefan Pavelescu, Liviu Rebreanu la Suceava, în volumul Amintiri despre Liviu Rebreanu, Text stabilit, antologie ºi prefaþã de
Ion Popescu-Sireteanu, Editura Junimea, Iaºi, 1985, p. 83-86.
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Humorului, Suceava, Fãlticeni ºi Piatra-Neamþ,
cu trenul ori cu automobilul.
Interesant însã un fapt: Liviu Rebreanu,
venind ºi poposind de atâtea ori în Bucovina – în
1919, 1923, 1930, 1931, 1935, 1943 –, pare sã
nu fi pomenit nimãnui cã, în preajma Marii
Uniri din decembrie 1918 sau imediat dupã eveniment, a scris ºi publicat câteva pagini ºi despre
drepturile legitime ale Bucovinei de a se uni cu
patria-mamã, Regatul România, în broºura
Ardealul, Banatul, Criºana, Maramureºul ºi
Bucovina, semnatã cu pseudonimul Ion Jalea,
unde autorul afirma cu vigoare:
„Bucovina e trup sfâºiat din fiinþa
Moldovei. Aici nu mai încap, nici discuþii etnice,
nici consideraþii politice, nimic. E vorba de o simplã restituire, de repararea unei monstruoase violãri a tuturor legilor internaþionale ºi umane. Un
furt s-a sãvârºit acum aproape o sutã cincizeci de
ani de cãtre o faimoasã diplomaþie austriacã în
dauna slãbitei Moldove. Azi a sunat trâmbiþa dreptãþii. Atâta e de-ajuns. Bucovina se întoarce întreagã acasã, dupã un martiriu fãrã pereche”.
Pentru ca, dupã un excurs prin evenimentele istorice terorizând Bucovina de la rãpirea
din 1775 – cu date statistice, demografice ºi
etnice – pânã la încheierea celui Dintâi Rãzboi
Mondial, Liviu Rebreanu sã precizeze îndurerat:
„Nicãiri rãzboiul n-a fãcut mai crâncene
ravagii ca în Bucovina. Invazia ruseascã, întoarcerea austriacã, noua invazie ruseascã, reîntoarcerea militarismului austriac… au lãsat rãni
care numai cu greu se vor putea vindeca. Îndeosebi românii au avut sã sufere chinurile cele
mai îngrozitoare. Persecutaþi de austrieci, persecutaþi de ruºi, au trebuit sã îndure toate grozãviile rãzboiului. Mii de români nevinovaþi au
umplut temniþele ºi spânzurãtorile, în vreme ce
floarea bãrbaþilor bucovineni îºi vãrsau sângele
pe toate câmpurile de luptã pentru a salva stãpânirea ce-i schingiuia”.
Discreþia prozatorului pare încã un semn
de modestie, dar amãnuntul i-ar fi înflãcãrat ºi
mai vârtos pe bucovineni în omagierea lui la
împlinirea celor cincizeci de ani de viaþã. Oricum, scena petrecutã la ieºirea lui Liviu
Rebreanu din sala „Dom Polski” din Suceava,
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Prof. univ. dr. Alexandru Rotaru la 75 ani
Roadele unei pasiuni întâmplãtoare
Dr. Viorel PÃLTINEANU
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ntâlnirea din acest an cu colegii de
clasã, absolvenþi ai ªcolii Medii
Tehnice Medicale din Cluj, promoþia
1957, ne-a prilejuit emoþii plãcute. Ele au provenit din constatarea faptului cã toþi ne-am realizat în felul nostru, avându-i ca reper din
aceastã ºcoalã pe renumiþii profesori: Criºan
Mircioiu, Victor V. Papilian, Pop D. Popa Ioan,
Liviu Popovici, Ioan Ticºa, Sandu Bologa etc.
Povestea fiecãruia dintre noi ar putea constitui file interesante ale unei cãrþi, bunã de citit
la vârsta pensiei, atunci când aducerile aminte,
pentru mulþi, au un efect reconfortant ºi revigorator. Povestea lui Sandu Rotaru este una dintre
ele ºi mi s-a pãrut interesantã, nu numai prin felul
în care Destinul i-a decis orientarea profesionalã
ºi socialã, dar ºi prin roadele muncii sale.
Deºi ar fi interesant, spaþiul editorial nu
îngãduie prezentarea momentelor în care Destinul a hotãrât altfel decât ºi-a dorit iniþial colegul nostru sã se orienteze profesional. Aceasta
în sensul cã l-a plasat pe alte cãi, în alte direcþii
decât cele pe care el ar fi vrut sã le urmeze. Dar
finalul drumului, nu fãrã obstacole, unele chiar
foarte grele, a fost mai bun decât cel spre care el
a nãzuit. ªi are argumente convingãtoare în
acest sens.
Lãsând la o parte izul filosofic al poveºtii,
mã rezum la a-i consemna câteva dintre roadele
unei activitãþi profesionale luminate de pasiune.
Pasiune ce s-a nãscut întâmplãtor, printr-o înºiruire de evenimente profesionale coincidente.
Voi începe prin a preciza cã Sandu Rotaru
a absolvit Facultatea de Stomatologie din Cluj
în anul 1967 ºi stagiul de internat în 1968. Moment de rãspântie deoarece, ca medic intern, a
fost remarcat ºi apreciat pentru aptitudinile chirurgicale ºi implicarea sa în problemele clinice.
Faptul acesta i-a deschis o nouã perspectivã
profesionalã, una cu profil chirurgical. Ca urmare, la finalul stagiului de internat avea de ales
între perspectiva stomatologicã, mai uºoarã ºi
mai avantajoasã din punct de vedere economico-social, sau perspectiva chirurgicalã maxilofacialã, mai spectaculoasã ºi mai încãrcatã hi-

pocatric, dar mai stresantã ºi neatractivã economic. A optat pentru ultima variantã, deoarece,
odatã ajuns medic nu-ºi dorea nimic mai mult
decât sã fie un profesionist bun, iar în acest
profil el a considerat cã se poate valida. Dar
pentru aceasta trebuia sã depãºeascã un concurs
foarte dificil ºi riscant. Dificil prin calitatea concurenþilor, exigenþa comisiei de concurs ºi opþiunea unuia dintre membrii comisiei care agrea
un alt concurent. Riscant, deoarece nereuºita la
concurs ar fi însemnat pierderea unui post în
Cluj ºi, evident, a carierei universitare ºi
plecarea în reþeaua sanitarã pe un post rãmas
liber dupã repartizarea ultimului absolvent din
promoþie. Rezultatul examenului a fost valoros
pentru doi dintre concurenþii înscriºi, unul dintre
ei fiind colegul Rotaru, încât comisia a decis sã
solicite ministerului suplimentarea cu un post.
Fapt care s-a ºi realizat.
Din acest moment, evoluþia profesionalã a
colegului nostru s-a înscris pe trei coordonate:
cea chirurgicalã în profil maxilo-facial, cea academicã, universitarã ºi cea ºtiinþificã.
Pe coordonata chirurgicalã a parcurs toate
gradele profesionale, de la medic rezident în
specialitate, la cel de medic primar. Pe coordonata academicã a parcurs toate treptele ierarhice de la preparator la profesor universitar,
iar pe coordonata ºtiinþificã a obþinut titlul de
doctor în ºtiinþe medicale ºi, de asemenea, numeroase rezultate recunoscute naþional ºi internaþional.
Momentul major al vieþii sale profesionale a fost în anul 1989 când, dupã pensionarea
pentru limitã de vârstã a prof. dr. H. Doroga, a
preluat responsabilitatea ºi conducerea Catedrei ºi
Clinicii de Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã din
Cluj-Napoca.
Problemele care au urmat nu au fost nici
puþine ºi nici uºoare, datã fiind avalanºa de
schimbãri de dupã Revoluþie ºi stadiul profesional-ºtiinþific al clinicii ºi catedrei.
În condiþiile cunoscute ale unei concepþii
comuniste ºi de izolare a þãrii de lumea liberã,
timp de o jumãtate de secol toate cele trei com-

City din Seul (Coreea de Sud), Departamentul
de Chirurgie Plasticã ºi Maxilo-Facialã Marienhospital – Stuttgart (Germania), Centrul de
Implantologie Oralã „Prof. Tokacs” – Coburg
(Germania), Facultatea de Stomatologie Valencia (Spania) etc.
Colaborarea cu aceste centre de cercetare
a dus la rezultate valoroase ºi, în plus, a permis
conectarea colectivului clinicii ºi catedrei la diverse societãþi ºtiinþifice internaþionale, cum
sunt: Societatea Europeanã de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facialã, Societatea Internaþionalã
(Mondialã) de Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã, Societatea Internaþionalã de Chirurgie
Esteticã, Societatea Asiaticã de Chirurgie Oralã
ºi Maxilo-Facialã etc.
Ca membru al acestora, prof. univ. dr.
Alexandru Rotaru a participat anual la congresele lor, unde ºi-au expus, el ºi colaboratorii,
rezultatele cercetãrilor proprii.
Bucurându-se de aprecieri naþionale ºi internaþionale, prof. univ. dr. Alexandru Rotaru în
numeroase rânduri a fost ales ca membru în
prezidiul acestor manifestãri ºtiinþifice.
Recunoaºterea valorii sale este atestatã de
statutul de membru, membru fondator, preºedinte sau membru onorific a peste douãzeci de
societãþi profesionale ºi ºtiinþifice, naþionale ºi
internaþionale, precum ºi prin statutul de membru în colectivul de redacþie sau de redactor
ºef-adjunct a numeroase reviste ºtiinþifice de
specialitate.
Deschiderile internaþionale pe care le-a
iniþiat prof. dr. Alexandru Rotaru ºi amplificarea
lor de cãtre discipolii pe care i-a format au dus la
plasarea Chirurgiei Orale ºi Maxilo-Faciale din
Cluj-Napoca pe harta centrelor de recunoaºtere
profesionalã ºi ºtiinþificã internaþionalã.
Roadele muncii sale au fost apreciate cu
premii, distincþii, diplome ºi medalii dintre care
amintim: Premiul „Gheorghe Bilaºcu” al Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu
Haþieganu” (Cluj-Napoca, 1993); Medalia „75 de
ani de Învãþãmânt Medical ºi Farmaceutic a
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie Iuliu
Haþieganu” (Cluj-Napoca, 1994); Distincþia
pentru realizãri ale secolului XX (The 20th Century Award of Achievements), acordatã de catre
International Biographical Center – Cambridge
(Anglia 1998); Diploma de onoare a direcþiei
medicale a Ministerului Aparãrii Naþionale cu
prilejul aniversãrii a 80 de ani de existenþã a
Spitalului Militar din Cluj-Napaoca (1999); Diploma de merit pentru contribuþie la fondarea ºi
activitatea Societãþii Române de Chirurgie
Oralã ºi Maxilo-Facialã, cu ocazia a 10 ani de la
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partimente universitare: profesional, didactic ºi
ºtiinþific au rãmas mult în urmã, colectivul clinicii ºi catedrei, ca peste tot, suferind un proces
de blazare continuã caracteristicã sistemului. În
consecinþã, totul trebuia schimbat, reformat astfel, încât sã se obþinã o recuperare cât mai rapidã, iar prof. univ. dr. Alexandru Rotaru ºi-a
asumat acest deziderat. În aceastã idee, primul
obiectiv pe care ºi l-a propus a fost acela de a lua
legãtura cu instituþiile similare din Occident
pentru a vedea nivelul real de dezvoltare a chirurgiei orale ºi maxilo-faciale pe plan mondial ºi
a-ºi fixa un orizont de recuperare. Apoi ºi-a
selectat un colectiv de colaboratori capabili sã
facã faþã unui efort susþinut de reducere a decalajului ce ne separa de Occident. A stabilit legãtura cu clinici universitare de prestigiu din
Germania, Anglia, Franþa, Spania, Italia, Elveþia,
Coreea de Sud etc., unde el ºi colaboratorii lui
s-au perfecþionat.
Implementând cunoºtinþele acumulate în
cele mai multe domenii, în scurt timp a ridicat
nivelul profesional ºi ºtiinþific al instituþiei pe
care a preluat-o, peste cel naþional. La aceasta a
contribuit ºi schimbarea conceptualã a prof.
univ. dr. Rotaru asupra cercetãrii ºtiinþifice,
aducând în prim-plan ºi valorificând ideea colaborãrilor multidisciplinare, interuniversitare ºi
internaþionale. Adept al ideii de performanþã, a
promovat ºi iniþiat direcþii noi de cercetare
pentru dezvoltarea unor domenii de mare actualitate ºi perspectivã în specialitatea sa, cum
sunt: biomaterialele, stimularea osteogenezei cu
celule stem ºi factori de creºtere, chirurgia ortognaticã ºi a deformitãþilor cranio-faciale, reconstrucþia de pãrþi moi ºi scheleticã craniofacialã asistatã sau nu de computer, diagnosticul
ºi tratamentul sindroamelor dureroase orale ºi
cranio-faciale, aportul rezonanþei magnetice nucleare, a computer-tomografiei ºi ultrasonografiei în diagnosticul ºi stadializarea tumorilor
orale ºi maxilo-faciale etc.
Menþinerea catedrei ºi a clinicii în actualitatea internaþionalã la care a ajuns ºi care se
afla într-un impresionant ritm de evoluþie s-a
realizat prin colaborãri ºtiinþifice cu diverse universitãþi: Universitatea Tehnicã Recht der Isar,
Departamentul de Chirurgie Oralã ºi MaxiloFacialã din München (Germania), Universitatea
de Stat de Medicinã ºi Farmacie Chiºinãu (Republica Moldova), Institutul Oncologic Chiºinãu
(Republica Moldova) – una dintre cele mai
performante instituþii de acest fel din Europa de
Est, Centrul de Cercetãri Avansate din Basel
(Elveþia), Departamentul de Chirurgie Oralã ºi
Maxilo-Facialã a Universitãþii Halim-Ayang-
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Surgery, American Biographical Institute
(2006), Senior al Cetãþii (Cluj-Napoca, 2010).
L-am întrebat pe colegul Sandu Rotaru
dacã ºi-ar mai fi dorit ceva. Mi-a rãspuns cã nu
este habotnic, dar crede cã l-ar supãra pe
Dumnezeu, dacã i-ar cere mai mult, deoarece a
primit tot ce avea nevoie: profesie excelentã,
familie minunatã, prieteni foarte buni ºi o stare
materialã confortabilã, dar nu luxoasã. El considerã cã luxul excede trebuinþelor omeneºti ºi,
mai degrabã, creeazã dezechilibre sociale ºi neplãceri pentru cei mulþi, iar acestea nu sunt pe
placul nici al oamenilor echilibraþi ºi nici al lui
Dumnezeu.
Noi considerãm cã numeroasele premii,
distincþii, diplome, medalii ºi recunoaºteri naþionale ºi internaþionale încununeazã activitatea
rodnicã a unui om dedicat profesiei de medic ºi
cadru didactic universitar.
La cei 75 de ani îi urãm încã mulþi ani
sãnãtoºi de-aici înainte!
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înfiinþare (2002); Diploma de Excelenþã pentru
activitatea de excepþie depusã pentru dezvoltarea chirurgiei orale ºi maxilo-faciale în
România, acordatã de Societatea Românã de
Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã, sub egida
Europian Association for Cranio-Maxillofacial
Surgery, cu semnãtura prof. dr. Bernard
Devauchelle (2004), preºedintele acestui for internaþional; Diploma de Excelenþã a Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Carol Davila”
(Bucureºti, 2006); Honorary Professor of the International Course of Oral and Maxillofacial
Surgery 2003-2006, Iaºi, sub egida Europian
Association for Cranio-Maxillofacial Surgery
(2006); Medalia de aur a Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Carol Davila” (Bucureºti,
2006); Medalia de aur pentru România, secþia
Medicinã, oferitã de American Biographical Institute (2006), pentru meritul de a fi fãcut cunoscute personalitãþi româneºti din domeniu;
International Expert in Oral and Maxillofacial

Vedere din Cluj-Napoca
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Comemorare: 100 de ani de la declanºarea Marelui Rãzboi

Debutul Primului Rãzboi Mondial în fostul
Comitat Maramureº. Ruºii în Sighet
ºi în Slatina Marmaþiei (Solotvino-Ucraina) (I)
Motto: „…Austro-Ungaria era un stat multinaþional care se sprijinea pe
«…o armatã mergând de soldaþi, o armatã ºezândã de funcþionari, o armatã în
genunchi de popi ºi o armatã târãtoare de denunþãtori»”. (Zorin Zamfir)

1

început, aºadar, prin atacarea Serbiei de cãtre
Austro-Ungaria, iar de la acest moment declaraþiile de rãzboi au curs în funcþie de angajamentele politico-militare ale diferiþilor rivali
sau, dimpotrivã, aliaþi; cert este cã bilanþul
acestui cumplit experiment istoric, încheiat în
11, a XI, ora 11, a anului 1918 consemna:
„Astfel se încheie, dupã 52 de luni de bãtãlii
cumplite, un conflict ale cãrui cauze au fost
uitate de toatã lumea, dar care se soldeazã cu
distrugeri îngrozitoare: 8 milioane de morþi, 20
milioane de rãniþi ºi mutilaþi, o zdruncinare profundã a edificiului european”1.
Aºa cum se ºtie, cel de-al treilea comitat
al monarhiei bicefale Austro-Ungaria, respectiv
Maramureºul, fãcea parte din acest monstruos
imperiu care conþinea aproximativ 11 popoare.
În Maramureº, deci, sinistrul mãcel a debutat
prin ocuparea teritoriului de cãtre armatele
þariste, începând cu octombrie 1914, când au
reuºit sã punã pe fugã armata austro-ungarã.
Atmosfera halucinantã a acelor zile de
mobilizare pentru front de cãtre autoritãþile austro-ungare ne-a rãmas redatã foarte curat de
cãtre un român din Apºa de Jos (acum în
Ucraina), un om de o probitate moralã specialã
ºi care, pentru acest comportament s-a impus în
conºtiinþa sãtenilor ca „Mihai Dan al lui Ileº, a
lui Dumnezeu”. Acest þãran simplu, dar cu o
instrucþie primarã de ºase clase, care avea sã

Berstein, Serge, Milza, Pierre, Istoria Europei, vol. IV, Institutul European, Iaºi, 1998, p. 336.
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ncã de la cumpãna secolelor XIX-XX,
Europa trãia sub ameninþarea iminenþei unui rãzboi. Nori negri se adunau
deasupra bãtrânului continent, fiind magnetizaþi
de imensa energie de sorginte naþionalistã, acumulatã mai ales la sfârºitul secolului al XIX-lea,
secol numit „al naþionalitãþilor” de cãtre savantul german de origine austriacã, Leopold von
Ranke. În tabla de valori a umanitãþii îºi disputau
imensul capital de orgolii state deja angajate
militar, politic ºi strategic, grupate în cele douã
tabere geostrategice beligerante: Tripla Alianþã
(Germania, Austro-Ungaria, Italia, România,
Turcia, Bulgaria) – pe de o parte ºi Antanta
(Franþa, Marea Britanie, Rusia, Japonia, S.U.A.
ºi Grecia) – pe de altã parte. Nu mai puþin adevãrat este ºi faptul cã unele state au ezitat sã-ºi
decline opþiunea pentru o tabãrã sau alta sau
chiar sã ºi-o redefineascã, în funcþie, desigur, de
interesele specifice pe care fiecare le aveau.
În acest climat deosebit de tensionat intervine, la 15/28 iunie 1914, asasinarea, de cãtre
un student sârbo-bosniac (Gavrilo Princip), la
Sarajevo, a arhiducelui Franz (Francisc)
Ferdinand ºi a soþiei acestuia; principele fiind
moºtenitorul prezumtiv al tronului austro-ungar.
Îngrozitorul incident istoric avea sã devinã declanºatorul care a determinat izbucnirea, la 28
iunie 1914, a celui care avea sã devinã în istoriografie – Primul Rãzboi Mondial. Conflictul a

FILE DE ISTORIE

Dr. Ilie GHERHEª

FAMILIA ROMÂNÃ

FILE DE ISTORIE

110
„facã frontul” ºi care a ºi participat la Marea
Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918,
avea sã consemneze în jurnalul sãu, de curând
publicat, ca atare: „ªi cosând mai departe, cã
aveam ºi o coasã bunã de tot, deodatã vãd cã
trece pe drum cantorul ªteþ ºi mã strigã la el, cã
deºi eram eu tânãr de 30 de ani, dar pentru ºtiinþa
ºi purtarea aleasã ce o am avut, toþi cei bãtrâni ºi
învãþaþi mã iubeau. ªi îmi iau coasa pe umãr ºi
merg la el ºi-mi zice: «Þi-oi spune o veste, dar nu
prea bunã» ºi zice «Ieri l-au omorât pe moºtenitorul de tron în Saraievo ºi au fost mare pagubã
pentru noi, pentru Români. ªi sã ºtii cã a fi
rãzboi; sãracii de voi de cei mai tineri»”1.
Protagonistul acestor demne rânduri de
jurnal, dupã ce descrie lapidar starea de „jele
generalã” din satele maramureºene, surprinde
momentul anunþului încorporãrii pentru armatã:
„În zori de ziuã (1 august 1914 – n.n. I.G.) s-au
fãcut «Alarm» în sat, s-au strigat la biserici ºi pe
toate uliþele au umblat tisturile (ofiþerii, militarii)
satului cu boactãri (paznici), suflând în corn ºi au
vestit înfricoºat cã tot omul care au fost cãtanã sã
meargã la Canþelarie cã-i «Bãtaie».
Îndatã ce s-au vestit s-au strâns tot satul la
Canþelarie, n-au trebuit lucru nimãnui. Eu ºi care
ºtiam citi, citeam rânduiala de la Împãrat, scrisã
în Româneºte (s.l.n. I.G.) cu litere mari, roºii, ºi-i
îmbãrbãtam”2.
Cu multã corectitudine, cronicarul nostru
descrie apoi faptul cã toatã lumea ºi-a dat întâlnire la „crâºmã”, toþi cerându-ºi iertare unul de
la altul dacã ºi-ar fi greºit cândva, fiind cu toþii
convinºi „cã nu se vor vedea mai mult”. Apoi
continuã, observând cã „la nimeni nu trebuie
nimic”, iar unii îºi încheiau toate „socotelile cu
lumea”: „S-au fãcut multe testamenturi. Eu am
fãcut testament pe averea mea: femeii ºi Bisericii, dar tot sã foloseascã femeia mea pânã va
trãi. Ziua aceasta de mare durere a fost sâmbãtã,
care sâmbãtã nu se va uita în veci”3.
Deruta ºi îndoiala sporesc tot mai mult în
oraºul reºedinþã de comitat Sighet, deoarece
frontul era destul de aproape, iar în dreptul lunii
octombrie eroul nostru cvasianonim noteazã:
„Octombrie 1914. Dar toate trec… ºi nimic nu-i
asigurat, cã la 1 oct[ombrie] au venit Ruºii în
Maramureº, au învins pe ai noºtri (pe
1
2
3
4
5
6
7
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austro-ungari – n.n. I.G.) ºi-au trebuit sã las
Pecul [brutãria]. Apoi un cãpitan au ales 10
feciori de încredere ºi am bãgat multe
scump[eturi] în o pivniþã mare la Cadar [biroul
de recrutare], cã au fost de încredere cã ºi dacã
vor veni ruºii nu vor ºedea mult. Apoi am dus
din magazin la gheizãº [tren]: fãrinã, ovãz,
slãninã, conzerve ºi câte toate. Numai n-am dus
nici jumãtate, cã am fugit”4.
Acest tablou halucinant surprinde, totuºi,
prin credibilitatea ce o inspirã, chiar ºi atunci
când exprimã încrederea militarilor armatei
austro-ungare cã „ºi dacã vor veni ruºii nu vor
ºedea mult”. ªi totuºi, trufia lor istoricã avea sã
fie zdruncinatã deoarece: „În 2/X (1914 – n.n.
I.G.), într-o vineri desearã vãd cã fug trupele
noastre, husari, infanterie ºi trenurile, fug în jos
cât pot. Odatã comandantul nostru de la Pec dã
ordin sã fugim unde vom putea.
Au fost învãlmãºealã fãrã capãt, nu încãpeau a fugi carele pe toate uliþele prin Sighet. ªi
peste oameni treceau, multe spargeri se fãceau.
Noi am lãsat acolo 700 pite în cuptoare ºi 3.000
gata coapte ºi în magazin fãrinã, conzerve, þiboc
[drojdie]. ªi cine ºtie câte scumpeturi au rãmas
pradã la ruºi! Eu acasã n-am putut sã fug cã n-o
fost mod a mere în sus de unde veneau trupele
(de ruºi – n.n. I.G.), fãrã în jos”5.
Cu acelaºi spirit critic ºi analitic, dar deosebit de onest, apºanul nostru istorisitor ne anunþã cã a ajuns pânã într-o localitate din Ungaria,
iar aici a fost repartizat „socaci la o cuhne”,
adicã bucãtar la o bucãtãrie de companie (în
cazul lui), dar numai pentru douã luni.
În tot acest rãstimp era înºtiinþat ce se
întâmplase acasã, aºa cã putuse nota: „Ruºii au
fost în sat la noi, dar cu Românii nu au avut de
lucru, numai cu jidanii. Oamenii rãmaºi în sat
au fugit pe Dobric (un cãtun al Apºei de Mijloc
atunci, acum localitate de sine stãtãtoare, tot în
Ucraina – n.n. I.G.). Mai multe nu ºtiu spune cã
n-am vãzut ce o fost”6. ªi, cu acelaºi spirit
dezarmant de sincer îºi începe fila de jurnal pe
noiembrie 1914: „Ruºii au ºezut la noi 3 zile ºi
ai noºtri i-au împins, apoi am cãpãtat cãrþi
[scrisori] de acasã ºi pocuri [pachete]. Cãrþile au
fost scrise cu mare jele, cã tare mare spaimã au
avut de Ruºi, deºi n-au fãcut la nime nimic”7.

Dan, Mihai, Istoria ce am petrecut în crâncenul rãzboi, Editura Muzeului Sãtmãrean, Satu Mare, 2008, p. 9.
Ibidem, p. 11.
Ibidem, p.12.
Ibidem, p. 13.
Ibidem, p. 13-14.
Ibidem, p. 15.
Ibidem.
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Pãrãsind relativ pentru puþin aceastã sursã
„autobiograficã”, dar deosebit de fermecãtoare
ºi de ilustrativã din punctul de vedere al descrierii stãrii de fapt de la începutul Primului Rãzboi
Mondial în Maramureº, ne vom îndrepta, în continuare spre un document, descoperit relativ recent într-un fond arhivistic ascuns pânã de curând. Este vorba despre un raport al preotului
greco-catolic, Ioan Doroº din Slatina (azi Solotvino,
în Ucraina) care descrie exact momentul intrãrii
ruºilor în aceastã zonã a Maramureºului
Voievodal.
Cuceriþi poate prea mult de farmecul arhaic al graiului maramureºean de acum un secol
am recurs la aceastã redare fidelã a textului,
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pãstrând foarte mult frazarea, precizând cã în
documentul olograf se observã ºi mai mult influenþa paleografiei maghiare, atât în dictusul
grafemelor, cât ºi în punctuaþie. De asemenea,
am mai menþiona cã atunci când preotul fãcea
precizarea „ostaºii noºtri” se referea la oastea
austro-ungarã. Cu toate acestea, acelaºi preot
Ioan Doroº îi primeºte în „ornat bisericesc” pe
militarii austro-ungari ºi se pregãteºte în acelaºi
mod festiv sã-i întâmpine ºi pe ruºi. Ca un paradox al istoriei pânã ºi plebanul romano-catolic
Andreiu Boschetti din Sighet, evident, preot
maghiar, i-a primit pe ruºi tot în strai festiv
bisericesc, dimpreunã cu mulþimea maghiarã a
Sighetului.

1

Muzeul Judeþean de Istorie ºi Arheologie Maramureº, Baia-Mare, Fond Protopopiatul greco-catolic Sighet, Fond în
lucru.
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La începutul lunei Septembrie 1914 au fost nãvãlit foarte mulþi refugiaþi din Galiþia –
fireºte Ovrei cei mai mulþi, în Sziget – capitala Marmaþiei. S-au adãpostit însã – de aceia ºi în
Slatina. Am auzit cã între alalþi a poposit în Sziget ºi Episcopul Gr. Cat. din Stanislau carele a ºi
servit una sf. Liturgie în Biserica rutenã.
Rãzboiul deja început în luna August – între Austro-Ungaria ºi Russia a cãºunat
mulþimea refugiaþilor care au fãcut ºi oarecareva scumpete – în de ale traiului – pe la noi. Prea
cred cum cã aceºti refugiaþi din Galiþia, se fi dat unele informaþii despre oastea nãvãlitoare a
Russiei – spre noi, cã aceia executeazã omoruri, dehonesteazã verguri ºi muieri ºi cã fac jafuri
ºi furturi îngrozitoare. Apropierea oastei Ruºilor – de noi – cu aceºti refugiaþi, a zãmislit în
poporaþiune – ca ºi între inteligenþi una panicã – fricã – nedescriptibilã, – iar în urmã s-a
dezvoltat emigrarea.
Informaþiunile ziuoarelor, singuraticilor, ca ºi faptul cã ostãºimea dela linie ºi honvezimea aºezatã în Sziget – sã retrasese – de mult din oraº, ne dãdu-se la cunoºtinþã cã Ruºii
deja au intrat în Marmaþia ºi cã sunt la Frassin - Körösmezö, unde nu era ostãºime de a
noastrã, numai niºte glotaºi bãtrâni, neapþi ºi puþini pentru a da piept cu Oastea Ruºilor!
În zilele din urmã a lunei Septembre statul a dispus poporaþiunei trenuri gratuite tuturor
celor ce doresc a emigra! Deci, s-a fãcut emigrare foarte mare!
Toþi oficianþii dela diregãtoriile: judecãtorii, administraþie, oficiile silvanale ºi salinare,
magistratul orãºenesc, jandarmeria – s-au refugiat. În 2 Octobrie s-au refugiat ºi oficialii
poºtelor, perceptoratului, ca ºi cei dela tren – remãnând gara calei ferate goalã ºi deschisã. Tot
în 2 Octobrie s-a refugiat ºi notariul Slatinei, fiind transportatã familia lui mai înainte.
Ovreii din Slatina au emigrat mai toþi ºi numai sãrãcimea a remas. – Dintre credincioºii
mei – asemenea foarte mulþi s-au refugiat, mai ales: muierile cu pruncii minoreni ºi cu fetele
fecioare, luând frica deflorãrei ºi omorârei lor – ceea ce nu a fost!
În 2 Octobrie – vineri sara, a sosit vestea, cã ruºii au alungat pre ostaºii noºtri – dela
Bocicoiul mare, ºi cã toþi s-au refugiat spre Técsö-Teceu – în ruptul capului. Atunci sara, între
8-9 oare, a venit vreo 50 credincioºi ai mei sã primeascã sfat dela mine, ca: ce-i de fãcut?! Eu
le-am sfãtuit sã nu se refugieze ºi sã aºtepte în pace pe Ruºi; – dar totuºi, în aceia noapte s-au
retras – cei mai mulþi la dealurile tri Apºelor, ca abia remase câþiva în sat.
Sosirã ºi ziua grea de 3 Octobre; cam între 9-10 oare, cu cântece simfonice ruseºti, a
intrat oastea rusascã în Sziget ºi una parte de cãlãreþi – cazaci – ºi provizionanþi – cam 3-400 ºi
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în hotarul Slatinei! ºi s-au aºezat în grãdina lui Morgenthal, pe pãºunaria satului ºi pe stradele
Ocnaslatinei.
Conform primirei lor în Sziget, i aºteptam ºi noi, ca se-i întâmpinãm cu procesiune, iar eu
– în ornat bisericesc, – dar trecând preste sat ºi aºezându-se în locurile mai sus descrise, acolo
au fost primiþi de cãtre plebanul rom. cat. Andreiu Boschetti în ornat bis., au sãrutat toþi sfânta
cruce – întâmpinarea noastrã a remas.
Descãlecând ºi tocmindu-se spre poposire, au spart dugheanul Ovreiului refugiat:
Strulovitz, unde au gãsit tot felul de beuturi ºi articlii de vânzare – care le-au bãut ºi împãrþit
între proletarii curioºi ºi prezenþi.
Sãtenii ºi handalenii, ca toþi oamenii curioºi de vedenii îndatã au dat a se împretinoºa cu
ostãºimea, vorbind cu ei ruseºte ºi unii din ostaºi ºi româneºte – cei ce erau de prin Basarabia.
– Între alalte îmi spuserã poporenii mei, cã Românii din Basarabia solvesc amiatim Preotului
lor, câte 3 floreni lectical. Aceastã solvire este mai bogatã ca în Marmaþia.
Oficierii ostaºilor aºezaþi în preajma Ocnaslatinei s-au încartelat în cvartirele rãmase
goale a oficialilor refugiaþi erariali. În dupã amiaza zilei acesteia, între 3-4 oare, au început
spargerea caselor emigraþilor Ovrei ºi ºi a altora. – Aºa în de faþa mea, a ficei mele: Valeria ºi
a fiului meu: Titu, au intrat în ocolul curþii Dlui Constantin Pavel! ªi pânã a nu sparge uºile, cei
doi „haraciuitori” º-au tocmit revolverul – arãtând cã ei sunt înarmaþi, au împroºcat în uºã ºi
ambii au intrat în interiorul curþii. – Dupã petrecerea lor de un jumãtate de ciaº, aducând cu
sine ceva într-un sãculeþ, s-au depãrtat. – Asemenea au fãcut ºi la curtea lui Micail Pavel, dupã
cum se spune. – Preste douã oare - deja cam în de sarã au venit alþi „haraciuitori” ºi-au spart
uºa – pe de alta parte, ºi au început a scoate toate uneltele aflãtoare acolo, dându-le
proletarilor sã le poarte. – Când apoi curtea Dlui Constantin Pavel, în decursul nopþii a fost
deplin golitã.
Tot asemenea au fãcut ºi cu celea a Ovreilor. – Ba! au strâns ºi una mulþime de vite, care
erau pãscând prin þarinã; – între alalte ºi ale mele: trei, – pre cari, în ziua urmãtoare,
servitorul mieu, le-a furat, dintre a Ruºilor. – Pentru asta faptã am zis, cã ar merita sã fie: general la Ruºi!
La aprovizionarea cailor, au luat foarte mult fân, cucuruz ºi cartofi. Au dus de aici: 5 cai
ºi 7 vaci.
Tot în aceastã zi – 2.X. – sara, între 8-9 oare cu tãlmãcirea alor trei poporeni ai mei, au
venit doi ostaºi la mine. – Unul ceruse dreapta mea, spre sãrutare ºi i-o-am dat, – alalalt: º-a
fãcut cruce, înaintea mea, – la ce, eu, l-am binecuvântat. – Unul dintre aceºtia, a vizitat
de-amânuntul toatã locuinþa mea, prin toate unghiurile chilielor ºi dupã uºi. – Dupã puþinã
remânere – s-au depãrtat.
Spun, cei ce-au fost la 4 Octobre în oraº, cã între 11 ºi 12 oare, au fãcut Ruºii defilare
quasi oficioasã în mijlocul pieþiei ºi de pe balconul birtului „Coroana” comandantul: Maciunoff a proclamat cã: oraºul acesta – Sziget este al lor!, apoi a aclamat: pã þarul Rusiei ºi
ostãºimea rusascã!
În 4 ºi 5 Octobre, tot mereu au fãcut „haraciuieli” de spargerea caselor emigraþilor ºi
purtatul fânului unde numai au gãsit ºi au putut silnic a lua!
De ale mele, nu s-au atins – nici de cum!
Zice-sã cã au umblat ºi dupã muieri! Au încercat, la una muiere, a cãrui bãrbat este la
tabãrã, dar nu au reuºit! Au prins doi inºi, ºi una fatã, silindu-o la necurãþenie, – dar dupã
mãrturisirea ei nici aici nu a izbutit cãci fata una cu capul nu s-a lãsat! Astea mãrturisesc
despre moralul existente! Despre alte încercãri, nu am auzit.
În 5 Octobre sara, cam dela 6 oare – pânã cãtre 8 oare, s-a prezentat la mine un ostaº
rusesc, la povestiri, – ºi cu tãlmãcirea servitoriului meu, carele de obârºie este rus, am povestit
multe. – Zicea, cã el este de pe rîul Voga, cãsãtorit, – unde pe una parte a râului sunt colonizaþi,
pe alta „cazaci” – cãlãreþi, cu convenþiune erarialã, dându-li-se loc îndestulitor spre economie, unde sã prãºeºte ºi pãsatul. – Despre biruinþele lor în rãzboiu ºi afecta multã falã ºi
oarecareva dispreþ – despre ostãºimea noastrã. – Zicea, cã ei merg, la Pesta, – ªi cã deja au
cãlãtorit 400 kilometrii, – iar pânã la Pesta ar mai avea de cãlãtorit 300 kilometrii. – Ne

arãtasã ºi cartea de rugãtiune a ostaºului Rus, tipãritã – în ruseºte cu iconiþe de a rãscumpãrãtoriului ºi a Prea Curatei – la S. Petersburg, în anul: 1906.
Pe 7 Octobre – Mercuri, aveam sã mãrg spre deplinirea unei Sf. Liturgii în filiala
Ocnaslatinei ºi mã temeam de jefuirile lor! Am conszultat, în acest ostaº: cum aº putea dobândi
„salvus conductus”, ca sã pot trece printre ostãºimea lor, care era aºezatã de ambe pãrþile
drumului pe unde aveam sã mãrg. – Dupã ce mi-a priceput intenþiunea, mi-a fãcut: una
scrisoriþã – nesubscrisã prin el, ºi zise cã arãtându-o aceea voiu avea trecere liberã. – Aceastã
scrisoriþã o pãstrez de suvenire! De folosinþa ei nu am avut lipsã, – cãci, pe 7 Octobre deja au
fost fugãriþi!
Între povestirile noastre, cu acest ostaº i s-a amintit cã la Tecsö-Teceu: „sunã puºtile”; –
la aceasta, el cu dispreþ zise: „ºtiu”, dar nu-i mare necaz cã la Teceu isprãvim noi uºor, dar
vom avea luptã grea la Sãtmar cu „Nemþii”, înþelegând pe „Prusieni” ºi totuºi – pe la plinirea
alor 24 oare, trebuii sã se retragã – de nu a cãzut?!
În 5 Octobre – Luni, cei ce „haraciuiau” adicã fãceau: „risipã” purtând fânul din
grãdina Dlui Constantin Pavel, trecând pe lângã ei – doi credincioºi ai mei i-au oprit ºi sub
pretextul cã: „nu au oare arme” la sine, au gãsit în taºca unuia: patrusute (400) coroane ºi
le-au luat de la el. – Tot asemenea au fãcut cu alt un credincios, de la care au haraciuit
unasutãºasezeci (160) coroane.
Am sã remarc aici, cã în ziua intrãrei Ruºilor în Sziget ºi Slatina – 3 Oct. ºi pe fratele meu:
Nicolae Doroº preotul cooperator în Sziget l-au jefuit de ciasornicul avut. – Era pe una strada,
ºi „cazacii” trecãtori observându-l a întrebat ruseºte de „vreme”, ºi înþelegând fratele meu cã
întrebat de ciasuri, scoate ciasornicul sãu ºi le explicã cum ºtiu cam câte ciasuri sunt; – dar
„cazacul” arãtând cã el vrea sã vadã: câte sunt – a jefuit ciasornicul lui, cumpãrat cu multã
abnegaþiune pe când era cleric în seminariul domestic.
Am auzit, cã asemenea jefuiri, s-au comis mai multe în Sziget, despre care vorbesc cari le ºtiu.
Bieþii credincioºi – deja a treia zi de a rândul sã tânguiau cã oare pânã când vor fi pe aici
Ruºii, pentru cã ei – devin sãraci! Tãcere ºi rãbdare! Le rãspundeam.
De la sosirea lor, când sparse dughenile ovreilor ºi au împãrþit din rachia – risipa, le-am
dat de ºtire proletarilor, cã: „pot bea, dar sã nu se îmbete, cã cel ce se va îmbãta va meruii
«camciuca» sbiciul”. – ªi iatã, cã în ziua urmãtoare, – poate – un oficir, venind de la raportul
sãu din oraº a gãsit în birtul din sat, pe un sãtean ºi un ocnean destrãbãlaþi de beuturã, i-a
prins, ºi câte la unul i-a croit 25 de sbiciuri – pe fund!
De jefuirile, „haraciuielile”, de nesiguranþa noastrã, ne-a scãpat ziua de 6 Octobre –
Marþi, când încã din zorile acestei zile portau ostaºi ruºi fânurile sãtenilor, – iar la mine au
venit sã cearã „lapte” ºi „unt”, – lapte li s-a dat, observând cã din pricina nepoþilor mei orfani
„nu potem strange unt”, cã laptele se trece cu ei ºi cu cãsenii mei, … la signalul primit, cei de la
încãrcarea fânului au alergat cu carâle lor goale iar cei cu „laptele” – prea cred, cã nu la potut
mistuii în tihnã, – au plecat, la locul de bãtãlia!
În partea de pe ductul Tisei, dela noi, bãtãlia s-a început între 8-9 oare, în „dumbrava”
Apºei dejos, vecinãtatea imediatã cu Slatina. – Antâiu am auzit împuºcãturi din puºti când
colea antâiu au început a suna ºi tunurile. – Tunurile oºtireai noastre au fost aºezate pe dealul
Beerilor – Szm. Körtevélies, iar ale Ruºilor pe dealul deasupra Saraseu, – Szarvasszó. – Sunete
groiznice ºi electrizatoare! Dar când au sunat în direcþiunea mai aproape de noi, toþi câþi eram
în cemeteriul Bisericei noastre, ne-am retras – de fricã ca nu cumva sã ne ajungã ºi glonþul pe
lângã sunetul cel deasupra capetelor noatre. Din ambe pãrþile, în aceastã zi au descãrcat cel
puþin douãsute (200) de tunuri, – ºi apoi: cine poate calcula descãrcãturile puºtilor!
Când colo – cam între 4-5 oare, au revenit ceata „cazacilor” luptãtori între Saraseu ºi
Câmpullung retirând spre Sziget; – iar altã ceatã – mai micã a alergat preste podul Tisei dela
Slatina, de unde peste hotarul nost s-au retras în pãduri pe la Apºa de mijloc ºi de sus.
„Trei cazaci” au stat pe podul Tisei ºi vãrsând „benzinã” pe pod, l-au aprins ºi au
alergat ºi ei dupã alalþi la Apºe. – Aprinzãtura podului însã, o-au strâns sãtenii ºi a remas
folosiver, fãcându-i-se puþinã reparare – ulterior.
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În de cu sarã, au încetat, tot feliul de împuºcãturi, ºi toþi cercau, dupã locuri suterane, cã
sã nu-i ajungã plumbul tunurilor.
Eu, cu familia orfanã a ginerelui meu: Ioan c. Borca din temerea, ca ºi preste noapte va se
decurgã bãtãlia ºi eventual: sã ne ajungã casa parochialã – cu – tareva „shrapnel” – ne-am
retras spre dormire în celariul parochiei! Dar bãtãlia, în decursul nopþii, nu a fost.
În ziua urmãtoare – 7 Oct. dupã operaþiunile tunurilor ºi a puºtilor oºtirilor, 35 de inºi
s-au mãrturisit ºi cuminacat ºi preste 100 de inºi au fost de faþã la Sf. Liturgie!
Adeca: bãtãlia din „Dumbrava” Apºei ºi dela Saraseu – a fost biruinþa oºtirilor noastre,
prin cã cea au alungat pre toþi Ruºii de pe teritoriul Slatinei ºi a Szigetului. – În sara zilei
acestia, au intrat în Sziget oºtirile noastre biruitoare!
Asfeliu am scãpat noi din captivitatea de trei zîle, ca Iona din pântecele Chitului!
Tot în ziua urmãtoare de biruinþã – 7 Oct. îmi veni – cam cãtre 11 oare a zilei – idea
bizara cã sã cercetez „terenul de luptã” din apropierea noastrã.
Am plecat ºi la Ocnaslatinei, am întâmpinat oºtirea noastrã, care mergea – spre
alungarea Ruºilor mai departe. – Cei mai mulþi erau din Comitatul Sãtmariului ºi al
Sabolciului. – Mergea cu ei ºi artileria, cu 20 de tunuri, cãrora le-am gratulat succesului zilei
de ieri, care toþi zâmbeau ºi erau veseli.
Pe terenul de luptã, numai 10 cai ºi doi purcei periþi am aflat, – fireºte deºi cugetam cã va
fi ceva pârjoliturã mare pe huciuri ºi pãdure – nu am vãzut nimic! Dupã cum observasem unui
oficir de artilerie: „vãd, cã nu vãd – nimic”!
În 11 Octobre având a fi a servi în filia Ocnaslatinei, am cercetat pe cei bolnavi ºi am
ºtiticit dupã morþi. – Morþi, au fost: trei inºi de ai noºtri; dintre Ruºi nu s-a gãsit nici unul. –
Rãniþi erau vro 25 inºi, dintre cari, numai trei erau gravrãniþi, ºi vreo 12 morbulenþi. – Între cei
grav-rãniþi, era un „cazac” – rupt la piciorul stâng, – dar ºi acesta, dupã cum am auzit –
mergea spre bine.
Dintre aceºti membrii a ºpitalului aprovizionat în Ocnaslatinei, doi inºi s-au mãrturisit ºi
cuminacat în Biserica Slatinei fiind ei din „fiºcalitaºul” Baiei – mare.
Oºtirea noastrã mergãtoare – pre carea o-am întâmpinat eu – Mercuri dimineaþa – 7 Oct.
– sara au dat piept – cu oastea inimicã. – Cam dela 6 oare – sara – pânã în 8 Octobre la
amiazãzi au sunat tunurile spre rãsãrit – dela noi, – dincolo de Biserica albã ºi dela Vaºmort,
când apoi, în 8 Octobre ruºii au fost alungaþi ºi dela Bocicoiul mare spre Lunca ºi Gura Tisei.
Iar de pe acolo, ºi mai încolo, au fost alungaþi pânã dupã Frassin -Körösmezö – au fost
alungaþi ulterior, aºa, ca dupã cum auzim, azi, nu ar fi picior de Rus pe râul Tisa.
Când erau Ruºii, pe la noi, ºi când fãcuse jafuri ºi „haraciuieli”, au silit pre mai mulþi ca
sã poarte uneltele scoase de prin cãsuri. – Pentru asta faptã – a poporului, îndatã au devenit
sub cercetare criminalã, a cãreia judecatã – încã nu se ºtie!
Meritã a sã însãmna ºi pãþania prim curatorului bisericesc: Victor Ruja ºi a soþului sãu. –
Au jãfuit dela Curator un cal – dupã ce mai nainte luasã dela el: douã carã de fân, dela soþul
sãu: doi, – ºi au umblat ambii pe la Ruºi ca sã li plãteascã caii. – I-au tot trãgãnat – pânã ce i-au
revoltat, cã sã meargã la comanda Sziget ºi le vor plãti caii. – Mãrs-au – drept aceia în Sziget ºi
dupã ce au luat ºtirea, ca dupã ce umblã, i-au gonit afarã din casarmã,… fãcut-au pregãtiri
Ruºii de a-i prinde ºi luându-sã la fugã i-au persecutat cãlãreºt e ºi ajungându-i i-au sbiciut
amarnic.
Asta le-a fost plata rusascã, pentru trei cai ai lor!
Acestea le-am vãzut ºi pãþit în rãstimpul cât au fost oastea rusascã de su conducerea lui
Maciunoff, pe teritoriul ºi împrejurul Slatinei, dela 3 Octobre - pânã la 6 octobre n. 1914.
Falùszlatina – Sat Slatina la 9 Novembrie n. 1914.
Ioan Doroº
Parochul vprotopop surogat în districtul Szigetului.
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SÃ SCRIEM CORECT ROMÂNEªTE!
Probleme ale limbii presei româneºti
din Ungaria (I)
aceea, au apãrut doar câteva. Chiar dacã, eu nu
mi-am abandonat preocuparea, pe care mi-o
simþeam ca o vocaþie, ci am continuat sã scriu
redacþiei în scopul de a le fi de folos redactorilor
ºi corespondenþilor lor din satele româneºti ºi
din puþinele oraºe cu români. Cãci dorul meu cel
mai fierbinte (scuzaþi patetismul!), mai presus
de ambiþii publicitare, era ºi este (întrucât le
scriu mereu!) de a-i ajuta sã se orienteze printre
„capcanele limbii” ºi de a le fi ghid în a-ºi
limpezi, purifica ºi „dez-unguriza” gândirea ºi
scrierea, ghid în a-ºi standardiza o limbã românã corectã, cât mai apropiatã de limba literarã, în care trebuie sã tindã permanent sã se
exprime. Iatã una dintre acestea.
Deºi se zice cã rabdã – hârtia nu rabdã
orice!. ªi asta, pentru cã, „gramatica, mare
Cerber, se revoltã” când nu-i acordãm respect,
dezacordând, de pildã, predicatul de subiectul
sãu, fenomen prea frecvent în presa de limbã
românã de aici; exemplu tipic: „le place mult
excursiile, mai ales în România”. Dar, se revoltã frecvent ºi logica, afirmam, atunci când o
ofensãm, când falsificãm realitatea ºi-i dezinformãm pe cititori, relatând, de pildã, cum „tinerii bisericilor penticostale baptiste din
Micherechi3 au cântat strofe [magh.: strofa] lãudãtoare [!] de Dumnezeu în limba românã ªI
maghiarã [!]”4.
Strict formal, totul pare în ordine. Dar la o
analizã logico-semanticã eºafodajul se nãruie.

COMP-Press, (s.l.), 1994, 114 p.
Menþionez câteva: Foaia Româneascã, sãptãmânal al Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Gyula, 1951 º.u.;
Cronica, mensual al Autoguvernãrii pe þarã a Românilor din Ungaria (AÞRU), Gyula, 1994 º.u.; Lumina, publicaþie
a Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria, Gyula, 1990-1993; Jurnalul, publicaþie a „Asociaþiei pentru
Micherechi”(1999-2003) etc. (Apud. Cornel Munteanu, Românii din Ungaria. I. Presa, Editura Noi, 2006, 312 p.)
3 Cel mai românesc sat din Ungaria, judeþul Bekes, megieº cu judeþul Bihor.
4 Construcþii sintactice, de asemenea, tipice ºi foarte frecvente, chiar în Foaia Româneascã, dar ºi-n celelalte „foi”. O
„motivaþie” ar consta în influenþa maghiarei, care – precum se ºtie – nu cunoaºte genul gramatical, de unde derivã
ºi „dez-echilibrarea” legii acordului, atât de frecventã la românii din Ungaria.
1
2
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ste, cred, apreciabil faptul cã o parte
din lectorii de limba românã afiliaþi
unor institute de învãþãmânt superior din „strãinãtatea apropiatã”, cu români
„din afara graniþelor þãrii”, ºi-au asumat – pe
lângã obligaþiile lor curente, de catedrã – ºi
sarcina cultivãrii limbii românilor de acolo.
I. 1. Astfel, printre antemergãtorii subsemnatului (ca lector de românã în Ungaria) se
numãrã regretatul prof. dr. Victor Iancu (de la
Universitatea din Baia Mare), care a scris o carte
despre Cum vorbesc românii din Ungaria1.
Aceasta mi-a inspirat ideea de a ridica cercetarea la nivelul limbii scrise, concepând o seamã
de eseuri (pentru un posibil viitor volum) despre
cum scriu românii din Ungaria. ªi, fiindcã
sursa cea mai la-ndemânã mi-a fost presa româneascã ce apare acum în Ungaria2, m-am pus în
legãturã – imediat ce-am ajuns acolo – cu redacþia revistei Foaia Româneascã, pe departe
cea mai prestigioasã ºi cea mai cititã de etnicii
români. Este vorba despre un sãptãmânal cu o
graficã ºi ilustraþie pretenþioase, ajuns acum
(sub variate intitulãri: Libertatea Noastrã,
Foaia Noastrã, Noi. Românii din Ungaria) la al
LIX-lea an de apariþie neîntreruptã. Vârstã cu
care – sã recunoaºtem – nu multe periodice
(chiar ºi din þarã!) se pot mândri. Fiind, însã, o
revistã-magazin, de familie, Foaia Româneascã
nu avea printre obiectivele sale ºi nu prea putea
agrea/publica articole de ºtiinþa limbii; de
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Câte biserici penticostale ºi câte baptiste vor fi
existând într-un sat, din moment ce într-un stat
existã, de regulã, doar câte una: Biserica Ortodoxã Rãmânã din Ungaria, din România etc.;
Biserica Catolicã (scuzaþi cacofonia, – zice-se –
una dintre cele puþine „admisibile”!) din Ungaria,
din Polonia, din Italia etc., referindu-ne, nu la
numãr de zidiri, desigur, ci la instituþiile
religioase în sine! Putem admite, logic, existenþa mai multor biserici penticostale (diferite
ca instituþii religioase creºtine, ca doctrine!), a
mai multor biserici baptiste (diferite!) într-un
sat, ca Micherechi?! Dar într-un stat, ca Ungaria?!
Vom putea accepta dezinformarea cititorilor
servindu-le sintagma limba românã ºi maghiarã, cãlcând flagrant truismul conform cãruia o
asemenea limbã n-a apãrut pe mapamond, ele
existând (coexistând în Ungaria ºi-n Transilvania), doar ca douã limbi, distincte?!
3. (Alta-i situaþia sârbo-croatei, o
(singurã) limbã cu douã denumiri, fiind vorbitã
de douã popoare (sârbii ºi croaþii), în douã state
(acum) distincte (Serbia ºi Croaþia). În acest caz,
o formulare ca limba sârbã SAU croatã ar putea

fi, neconvenþional, consideratã acceptabilã, dar
nici aici: limba sârbã ªI croatã! De aceea s-a
încetãþenit, devenind termen tehnic, ºtiinþific ºi
oficial: sârbo-croata sau limba sârbo-croatã!
4. Rezumând, punem „diagnosticul” formulãrilor de mai sus (I.2, I.3): hiperacord gramatical (concept propriu, construit ad-hoc dupã
modelul termenului lingvistic hiperurbanism)1.
Cãci, într-adevãr, vãzut trunchiat, acordul gramatical este perfect în sintagmele: bisericilor
baptiste ºi limba românã, dupã cum – viceversa
– *bisericilor penticostalã ºi *limbile românã ar
apãrea ca „perfecte dezacorduri”! Vãzute, însã,
în integralitatea lor, în logica limbii, pliate pe
logica realitãþii obiective, pluralul regenþilor
(bisericilor ºi limbile), concatenat, adicã înlãnþuit2 cu singularul fiecãrui subordonat (penticostalã ºi baptistã, respectiv românã ºi maghiarã) se prezintã, nu „în dezacord”, ci într-un alt
tip de acord, logico-gramatical, superior celui
strict gramatical: (tinerii) bisericILOR penticostalÃ ºi baptistÃ; limbILE românÃ ºi
maghiarÃ.

* * *
II. În prezentul articol vom trata tocmai
despre aceastã suveranã logicã a realitãþii limbii, încercând mãcar ameliorarea, dacã nu eradicarea diagnosticului pus mai sus: hiperacordul gramatical.
1. Mã bucuram când întâlneam câte un
titlu în „Foaie”, ca: „ªefii diplomaþiilor românã ºi maghiarã la Timiºoara” (nr. 27/2005),
sau câte o frazã, ca: „Poeziile ºi cântecele în
limbile românã ºi maghiarã au tãlmãcit [magh.
tolmacsol]3 sentimentele celor mici” (ibidem)4,
sau: „(…) a vut loc o conferinþã a Camerelor de
Comerþ Românã ºi Maghiarã” (nr. 22/2005).
De aceea, le scriam mai cu sârg. ªi, astfel,
pentru moment, „dorul meu cel mai fierbinte…”
pãrea împlinit. Doar pãrea! Cãci apariþiile mai
recente ale „Foii” – dar ºi ale altor publicaþii
româneºti, care mi se trimit din Ungaria! – m-au
convins cã progresul era iluzoriu: ivindu-se doar
ici-colo, asemenea construcþii de limbã se
1

2
3
4

dovedesc întâmplãtor corecte. ªi – cum
îndeobºte se ºtie – ce-i întâmplãtor nu-i relevant!
2. Te-apucã amãrãciunea ºi disperarea
când vezi cã abundã necugetate „perle” ale comoditãþii de gândire ºi de exprimare: „spaþiul
culturii maghiare ºi franceze” (nr. 37/2004);
„plan cultural, ideologic ºi literar” (ibidem);
„muzeu care sã prezinte [!] minoritatea româneascã ºi slovacã” (nr. 11/2005); „întrepãtrundere între [sic!] cultura românã ºi maghiarã”
(nr. 24/2005); „studenþi ºi cadre didactice de
etnie românã, maghiarã, germanã ºi rromã”
(ibidem)! etc. etc.
Ca ºi cum am avea de-a face cu un (singur)
spaþiu ºi cu o (singurã) culturã; cu un (singur)
plan; cu o (singurã) minoritate, respectiv etnie!
Ce sã mai zicem de „recordul miraculos” al
anonimului autor, care în articolul „Zece alimente miraculoase” (ibidem) vorbeºte de „vitamina C ºi E”, „vitamina B.12 ºi B.2, „vitamina
E, P, Fe ºi K”!, autor pentru care „B.12 ºi B.2

V. DEX, s.v. HIPERURBANISM: „Fenomen care constã în crearea unor variante fonetice, forme gramaticale,
accentuãri sau grafii necorecte, datoritã intenþiei vorbitorului de a evita o exprimare sau o grafie presupusã
neliterarã […]. Din fr. Hyperurbanisme”.
V. lat.lit. „catena, -ae, s.f. 1. Lanþ, ºir, înlãnþuire […]” (Dicþionar latin-român, Editura ªtiinþificã, Bucureºti,
1962, s.v. catena,-ae, p. 105.)
Cã românii din Ungaria uzeazã de multe împrumuturi lexicale din maghiarã nu e, desigur, un fapt surprinzãtor.
Unde nu dãm altã sursã, ne referim la Foaia Româneascã.
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cea a orizontului economic!”, fãrã a jigni logica
realitãþii, fãrã „pauperizarea” mesajului ºi fãrã
a-l dezinforma pe cititor!
4. „Pluralizând”, însã, (am putea admite
acest termen ad-hoc „inventat” de noi!), el,
filozoful, ne-a facilitat (o datã cu economisirea
de cuvinte – un benefic deziderat al comunicãrii!) o mai rapidã, mai fluentã ºi mai adecvatã
înþelegere, fãrã nicio falsificare, a mesajului pe
care a dorit sã ni-l transmitã nouã, cititorilor!
Extrãgând esenþa cuprinsã în cele câteva cuvinte, înadins inserate în comentariu, ºi anume:
atesta, distinge, interpreta, recepta, reprezenta,
transmite, ajungem la un meritat câºtig ºtiinþific
(nu numai teoretic, ci ºi practic) din aceastã
analizã: adevãrul cã – prin scrisul nostru – trebuie sã transmitem CE, CÂT ºi CUM vedem
noi, CE distingem ºi CUM interpretãm noi,
transmiþãtorii, adevãrul/adevãrurile nostru/
noastre (mai mult sau mai puþin subiectiv/e)
despre realitatea obiectivã. Adevãruri care trebuie sã fie în cât mai mare mãsurã concordante
cu realitatea!
5. Sã ne oprim acum la comentarea unui
ultim exemplu, ce prezintã, în paralel, doi ºefi,
douã servicii diplomatice ºi o întrevedere:
– ºeful (1) diplomaþiei (1) române va avea
(1) o întrevedere ºi
– ºeful (2) diplomaþiei (2) maghiare va
avea (2) o întrevedere.
Spre o cât mai eficientã economisire de
cuvinte, adiþionãm ceea ce se poate, fãrã a falsifica logica realitãþii, ca într-o simplã operaþie
aritmeticã de adunare: ºeful (s1) + ºeful (s2) =
ºefii; diplomaþiei (d1) + diplomaþiei (d2) = diplomaþiilor. Ajungând la românã + maghiarã,
vom fi constrânºi sã acceptãm cã ele vor „refuza” operaþia, rãmânând „românã ªI maghiarã”, fiindcã – dacã e adevãrat cã avem doi
ºefi a douã diplomaþii – nu-i deloc adevãrat cã
acestea sunt, sincron, ºi române, ºi maghiare:
doar una (din douã) e românã ºi (doar) cealaltã e
maghiarã, „nu se adunã [sã ne amintim de glumiþa ºcolãreascã] merele cu prunele!”; va avea
(v1) + va avea (v2) = vor avea o întrevedere
(prefixul între-(+ vedere) presupunând ipso
facto o pluralitate de actanþi, participanþi la acþiune. Aºadar, pluralizând numai ceea ce permite logica, vom obþine:
– ºefii (s1 + s2) diplomaþiilor (d1 + d2)

Este evidentã, ºi aici, o influenþã a gramaticii limbii maghiare, care – paradoxal –, deºi posedã categoria gramaticalã
de plural, uzanþa acesteia este trunchiatã. Ex. ember - emberEK = „om – oameni ”; forint – forintOK = „forint –
forinþi ”; în prezenþa numeralului cardinal, însã, (în maghiarã nu este adjectiv, ca-n românã) pluralul este pur ºi
simplu „suspendat”, considerat superfluu: tiz ember, „zece om”; ezer forint, „o mie [de] forint”.
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sunt o [singurã] vitaminã”, autor pentru care
pluralul vitaminE nu existã1!
3. Vã invit acum sã ne punem în postura
cititorului, beneficiarul scrisului nostru. Citind
el fragmentul de informaþie: „[…] reprezentanþii
autoguvernãrii [singular!] române, germane
ºi... rrome” (Cronica, nr. 11/204), el, cititorul
român – strãin de plaiurile ungare sau autohton
– va înþelege stricto sensu cum cã „toate aceste
trei minoritãþi naþionale, luate la un loc, dispun
în Ungaria de astãzi de o anumitã formã de
autoadministrare, de autoconducere, numitã aºa
de frumos: autoguvernarea (una pentru toþi!),
alta decât guvernarea, care, evident, aparþine...
Guvernului Maghiar de la Budapesta”! Citind
el: „[…] spaþiul culturii maghiare ºi franceze”
(citat supra), el, cititorul (mai puþin informat),
poate fi foarte uºor „împins” înspre credinþa cã
autorul are în vedere (iar el, cititorul, la fel
trebuie sã „vadã”!) un (singur) spaþiu al unei
(singure) culturi: „spaþiul culturii”!, care spaþiu
ºi care culturã sunt – simultan –, ºi maghiar, ºi
francez (spaþiul), respectiv, ºi maghiarã, ºi
francezã (cultura)! De unde sã-ºi ia el, cititorul,
alte repere, alte argumente, care sã-i permitã
desolidarizarea de suficienþa autorului, spre a
interpreta altfel mesajul, spre a-l „corecta”,
multiplicând – fãrã teama de a falsifica „realitatea” – spaþiul ºi cultura în spaþiile celor
douã culturi?!
Dacã beneficiarului scrisului nostru
(cititorul) îi punem în faþã fragmentul de text:
„[…] linia de forþã a orizontului spiritual, politic ºi economic”, e absolut sigur cã acesta va
interpreta, pe bunã dreptate, cã autorul textului
atestã o (singurã) linie de forþã a unui (singur)
orizont; cã, ºi pentru el, cititor, ca ºi pentru
autor, spiritualul, politicul ºi economicul „reprezintã” un (singur) orizont, nu trei ! ªi, bineînþeles cã – dac-ar citi (în România liberã,
XXXVII, nr. 34/2004, p.11-12.) informaþia originarã ºi… originalã: „[…] Vulcãnescu traseazã
sociologic liniile de forþã ale orizonturilor spiritual, politic ºi economic” niciun cititor n-ar
pune la îndoialã evidenþa: filozoful Vulcãnescu
distinge (ºi, deci, ºi eu cititorul, la fel „vãd”!) în
fenomenele „trasate” liniile (nu linia!) de forþã a
trei orizonturi distincte! Sigur cã filozoful putea, detaliind, sã „traseze”: „linia de forþã a
orizontului spiritual, cea a orizontului politic ºi
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românã ºi maghiarã vor avea (v1 + v2) o întrevedere (a lui s1 cu s2).
De unde vom conchide cã putem urma
douã cãi de exprimare acceptabile:
– una, analiticã, mai stufoasã, mai pãguboasã din punctul de vedere al economiei de
cuvinte: ºeful diplomaþiei române va avea o
întrevedere cu omologul sãu, ºeful diplomaþiei
maghiare;
– alta, sinteticã, preferabilã din punctul de
vedere mai sus menþionat: ºefii diplomaþiilor
românã ºi maghiarã vor avea o întrevedere.
6. Dar pluralizând „contra naturii”, cum
vãzurãm exemple supra, adunând „mãrul cu
pruna”, falsificãm, contrafacem mesajul, dezinformându-l pe cititor, ca în textul-reper original:
„ªefii diplomaþiilor românE ºi maghiarE
vor avea o întrevedere oficialã” (nr. 39/2005).
De astã datã mesajul transmis se decodificã vicios de cãtre orice cititor, aºa cum vicios
l-a „informat” redactorul sãu: „existã mai multe
diplomaþii române ºi mai multe diplomaþii maghiare, ai cãror (mai mulþi! – câþi, oare?) ºefi vor
avea o întrevedere…”, ceea ce este total fals! ªi
aceasta-i o gravã culpã!, care ar putea fi chiar
consideratã, în anumite contexte, delict de presã! Majestatea Sa, Cititorul, a fost dezinformat!!
7. Extrapolând ºi rezumând, vom putea
afirma cã:
(1) va fi adevãratã ºi corectã afirmaþia,
esenþialmente similarã precedentei:
„ºefii Camerelor Parlamentare românE ºi
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maghiarE se-ntâlnesc…” (admiþând cã ºi Parlamentul Ungariei ar fi bicameral!). La fel,
varianta:
(1.1.) „ºefii Camerelor Parlamentare românE ºi MaghiarÃ… (dacã – precum se ºtie –
Parlamentul Ungariei e unicameral!).
(2) Nu vor fi corecte, nici adevãrate afirmaþiile:
(2.1.) * „ºefii Parlamentelor românE ºi
maghiarE admit cã…”;
(2.2.) * „Preºedinþii statelor cehE ºi slovacE refuzã sã…”.
(3) Corecte vor fi doar variantele ce prezintã singularizarea (alt termen conceput
ad-hoc!) atributelor ce definesc elementul etnic,
prin definiþie unic:
(3.1.) „ºefii diplomaþiilor românã ºi maghiarã…”;
(3.2.) „ºefii Parlamentelor român ºi maghiar…”;
(3.3.) „preºedinþii statelor ceh ºi slovac…”
etc.
(4) ªi – rotunjind demonstraþia – corectã
va fi propoziþia-reper din capul textului, cum
s-a vãzut supra (I. 2.), numai în varianta ce
prezintã pluralizarea regenþilor, concatenatã cu
singularizarea subordonaþilor (atribute):
(4.1.) „tinerii bisericILOR penticostalÃ ºi
baptistÃ din Micherechi au cântat imnuri de
laudã [!] Lui [cu majusculã!] Dumnezeu în
limbILE românÃ ºi maghiarÃ”.
Q.E.D.!1
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1

Varianta latinã abreviatã a formulei euclidiene de sfârºit al unei demonstraþii: Q(uod) E(rat) D(emonstrandum). V.
Mic Dicþionar Enciclopedic, ed. a III-a revãzutã ºi adãugitã, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1986,
inserþia (p. 944-945.): Expresii ºi locuþiuni, litera Q (p. XXV).
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Medalii aniversare la Baia Mare
cipiului Baia Mare, Ciceu Zamfir, preºedintele
Consiliului Judeþean Maramureº, ÎPS Iustinian
Chira, episcop al Maramureºului ºi Sãtmarului,
PS dr. Iustin Sigheteanul, episcop vicar, prof. Ana
Maria Moldovan, inspector ºcolar general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Maramureº, prof.
dr. Delia Ardelean, inspector ºcolar general adjunct,
prof. dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” Baia Mare ºi Gheorghe
Marcaº, preºedintele Camerei de Comerþ ºi
Industrie Maramureº.
Dintre cei cãrora li s-a acordat medalia jubiliarã au luat cuvântul domnii Anton Rohian, Cãtãlin Cherecheº ºi Teodor Ardelean.
Domnul Anton Rohian, prefectul Maramureºului aduce un elogiu dascãlului ºi aratã cã este
la curent cu înfiinþarea ºi evoluþia filialei Baia
Mare a Universitãþii „Vasile Goldiº”, pe care o
considerã onorantã pentru judeþ. Domnia Sa ar
dori ca toþi „cei care ies de pe culoarele Universitãþii «Vasile Goldiº» sã aibã un loc de
muncã”, iar cei cãrora li s-au înmânat medaliile
aniversare „sã demonstreze cã le ºi meritã”.
Domnul Cãtãlin Cherecheº, primarul municipiului Baia Mare, subliniazã cã, atât pentru
Domnia Sa, cât ºi pentru primãria municipiului,
conferirea medaliei aniversare este un gest onorant, care confirmã un parteneriat instituþional emblematic. Primarul considerã cã are o datorie de
suflet în a sprijini filiala din Baia Mare a Universitãþii „Vasile Goldiº”, întrucât tatãl Domniei
Sale a fost unul dintre fondatorii acesteia, deþinând
o perioadã ºi funcþia de prorector. În acest context,
considerând cã Universitatea „Vasile Goldiº” este
o instituþie importantã a ardelenilor, care ºlefuieºte caractere ºi formeazã personalitãþi, aduce
mulþumiri domnului prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, rectorul fondator al Universitãþii de
Vest „Vasile Goldiº” Arad, pentru „modul în care
s-a aplecat mereu asupra dezvoltãrii filialei din
Baia Mare ºi pentru faptul cã, fãrã nicio rezervã, a
acceptat o idee lansatã de domnul dr. Teodor
Ardelean ºi îmbrãþiºatã de conducerea primãriei,
aceea a punerii bazelor unei universitãþi metropolitane la Baia Mare prin unificarea celor trei
instituþii de învãþãmânt superior care funcþioneazã
aici: filialele Universitãþii „Vasile Goldiº”, Universitãþii „Bogdan-Vodã” ºi „ceea ce a mai rãmas
din Universitatea de Nord Baia Mare”. Domnul
primar considerã cã dezvoltarea unei asemenea
instituþii de învãþãmânt „ar putea califica ºi cer-
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n data de 20 ianuarie 2014, conducerea
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”
din Arad, a organizat la sediul filialei
din Baia Mare, o adunare festivã, în cadrul cãreia
unor personalitãþi ale locului le-a fost decernatã, în
semn de recunoaºtere a activitãþii desfãºurate în
beneficul acestei instituþii de învãþãmânt superior,
medalia jubiliarã „95 de ani de la Marea Unire”.
Festivitatea a fost deschisã de domnul Gavril
Ardelean, prof. univ. dr., directorul filialelor Baia
Mare ºi Satu Mare ale Universitãþii de Vest
„Vasile Goldiº”, care, anunþând scopul întâlnirii,
l-a invitat la cuvânt pe rectorul fondator al Universitãþii „Vasile Goldiº” din Arad, actualmente
preºedinte al Consiliului de administraþie al
acesteia, prof. univ. dr. Aurel Ardelean. Domnia
Sa a subliniat faptul cã, în baza unei hotãrâri a
senatului, Universitatea „Vasile Goldiº” din Arad
acordã medalia „95 de ani de la Marea Unire” ºi
brevetul aferent mai multor personalitãþi politice,
culturale, ºtiinþifice ºi religioase, dintre care a
amintit numele preºedintelui României, pe cele ale
prim-ministrului ºi ale patriarhului României. A
urmat un expozeu, în care domnul Aurel Ardelean
a accentuat importanþa actului Marii Uniri pentru
evoluþia în plan politic, economic, cultural ºi ºtiinþific a þãrii, act „care a deschis perspectivele
României de azi de a intra în Uniunea Europeanã”,
la pregãtirea, organizarea ºi derularea cãruia
Maramureºul, prin cei doi corifei ai sãi, George
Pop de Bãseºti ºi Vasile Lucaciu, a fost mereu
prezent. Distinsul vorbitor a reamintit celor de faþã
faptul cã patronul universitãþii, ideologul Marii
Uniri, vorbea încã în anul 1918 despre „statele
unite ale Europei” ºi despre dreptul fiecãrei naþiuni la autodeterminare, fiind astfel un veritabil
„vestitor al marilor prefaceri actuale”.
Referindu-se la perspectivele filialei din
Baia Mare a Universitãþii „Vasile Goldiº”, domnul prof. univ. dr. Aurel Ardelean a informat auditoriul cã se are în vedere înfiinþarea de noi specializãri (management rural, învãþãmânt preºcolar
ºi ºcolar etc.), atât la nivel de licenþã, cât ºi în ceea
ce priveºte masteratul. Domnia Sa a înmânat apoi
medalia „95 de ani de la Marea Unire” urmãtoarelor personalitãþi bãimãrene, cu care – direct
sau prin instituþiile pe care le conduc – Universitatea „Vasile Goldiº” are o colaborare intensã
ºi fructuoasã: Anton Rohian, prefectul judeþului
Maramureº, Cãtãlin Cherecheº, primarul muni-

VARIA

Dr. ªtefan VIªOVAN

FAMILIA ROMÂNÃ

VARIA

120
tifica municipiul Baia Mare ca un oraº universitar
autentic”, relansându-l în lumea academicã, iar
pentru tinerii din întreg judeþul, precum ºi pentru
mediul economic ar fi o mãsurã extrem de
binevenitã. De aceea, conchide Domnia Sa,
„trebuie sã facem paºi importanþi în aceastã direcþie, cu tot curajul, cu toatã determinarea, chiar
dacã unii s-au gândit mai mult la funcþiile lor, la
poziþiile lor ºi mai puþin la ceea ce înseamnã dezvoltarea comunitãþii noastre, aºa cum au fost cei
care au condus ºi conduc Universitatea de Nord”.
A luat apoi cuvântul domnul prof. dr.
Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu” Baia Mare, care a apreciat faptul cã
Universitatea „Vasile Goldiº” din Arad onoreazã
cu prezenþe selecte toate manifestãrile organizate
de filiala de la Baia Mare: evenimente ºtiinþifice,
culturale, deschideri de an universitar etc. Astfel,
la festivitatea de deschidere a anului universitar
2013-2014 a fost prezent rectorul în exerciþiu,
doamna prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, iar
rectorul fondator, domnul prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, actualmente preºedinte al Consiliului
de administraþie al Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº” Arad, participã frecvent la acþiunile iniþiate de universitarii filialei bãimãrene.
Referindu-se la acordarea de medalii jubiliare, domnul dr. Teodor Ardelean este de pãrere
cã un asemenea eveniment nu este unul oarecare,
ci, dimpotrivã, dispune de o fundamentare riguroasã, care constã, întâi de toate, în dreptul pe care
ºi-l rezervã Universitatea de Vest „Vasile Goldiº”
de a conferi însemne ºi elemente de autoritate
publicã în numele patronului – ideologul înfãptuirii Marii Uniri – persoanelor care se bucurã de
aprecierea Senatului acestei instituþii de învãþãmânt superior. „De aceea – continuã Domnia Sa –
ceea ce se întâmplã aici nu are nicio ºansã sã
alunece în registrul lucrurilor formale care se perindã pe coordonata timpului ºi care vor intra, mai
devreme sau mai târziu, într-o anumitã uitare oficialã. Nu se va întâmpla acest lucru pentru cã aici
este vorba despre elemente ce se constituie în
veritabile perspective”.
Fãcând un arc peste timp, domnul dr. Teodor
Ardelean aratã cã aºa cum Vasile Goldiº, George
Pop de Bãseºti sau Vasile Lucaciu au avut ocazia
sã sãvârºeascã în viaþã lucruri providenþiale, dintre
care cel mai de preþ este unirea tuturor românilor,
tot astfel ºi rectorul fondator al Universitãþii de
Vest „Vasile Goldiº”, domnul prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, a gândit lucrurile în stil providenþial
atunci când, în Arad, a întemeiat o instituþie de
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învãþãmânt superior, care poartã numele unei
personalitãþi ilustre „ºi ce bine e cã în toþi aceºti
ani nu s-au petrecut lucruri care sã umbreascã
figura luminoasã a acestui atât de mare bãrbat”.
Dimpotrivã, ea a devenit o universitate transilvãneanã prestigioasã, valorificând „substanþa academicã maramureºeanã”, dând posibilitatea unor
oameni valoroºi, „care au fost în stare sã exceleze
pe treptele propriei profesiuni, sã facã din profesie
vocaþie ºi sã urce ºtiinþific la titlurile de doctorand,
de doctor ºi apoi la cele universitare propriu-zise,
fiind astfel valorificaþi aici”. Universitatea
arãdeanã nu s-a invalidat, ci, dimpotrivã, s-a
dezvoltat extinzându-se, atât ca teritoriu, cât ºi ca
paletã de specializãri ºi forme de învãþãmânt, „în
ciuda jocului marilor universitãþi, care au vrut sã
trãiascã numai ele ºi care astãzi sunt obligate de
realitate sã recunoascã cã în spaþiul românesc
existã ºi trebuie sã existe nu doar universitãþi
foarte mari”.
Domnul Teodor Ardelean apreciazã bunele
relaþii pe care Universitatea de Vest „Vasile
Goldiº” le-a statornicit ºi le cultivã cu autoritãþile
locale, conferirea medaliilor aniversare venind
tocmai în întãrirea acestei afirmaþii, lucru confirmat de altfel ºi de rectorul fondator, domnul
prof. univ. dr. Aurel Ardelean, care a subliniat cã
atribuirea de medalii este nu doar un gest de înaltã
apreciere, ci ºi unul de recunoºtinþã pentru faptul
cã încã de la înfiinþarea filialei de la Baia Mare,
toate persoanele cãrora li s-au acordat distincþii au
manifestat înþelegere ºi au sprijinit proiectele de
dezvoltare a acesteia. În contextul acesta al preocupãrii autoritãþilor locale privind dezvoltarea cultural-ºtiinþificã a Maramureºului, domnul dr.
Teodor Ardelean mai introduce un element de
mare perspectivã: înfiinþarea la Baia Mare a unui
institut de cercetãri interdisciplinare ºi transfrontaliere, plasat din punct de vedere ºtiinþific sub
tutela Academiei Române, dar beneficiind de finanþare localã. Cercetãtorii acestei entitãþi ar urma
sã studieze aspecte cardinale privind istoria, graiul, etnografia, folclorul, arhitectura, mentalitatea
popularã, raporturile interetnice, fenomene etnoculturale ºi istorice transfrontaliere etc.
În cadrul manifestãrii, rectorul fondator al
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº” din Arad a
comunicat celor prezenþi cã Senatul acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt superior a decis sã
confere domnului prof. dr. Teodor Ardelean titlul de
Doctor Honoris Causa, ceremonia de înmânare a
înaltei distincþii academice ºi a însemnelor aferente
urmând sã se desfãºoare în luna martie a.c.
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La Runcul Salvei oamenii
au încãput într-o carte
Ioan NEAMÞIU
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Ardelean, care din Maramureº, de la Baia Mare,
a trimis carte pentru aceastã bibliotecã ºi, iatã,
astãzi avem, aº putea sã spun, un început de
bibliotecã; pentru cã runcanii au nevoie de o altã
salã, au nevoie de un alt spaþiu. Pentru cât am
primit noi de la dumneavoastrã [...] ºi am citit
din bibliotecile dumneavoastrã, uriaºe la vremea aceea pentru noi, noi trebuie sã redãm
Runcului o bibliotecã impunãtoare ºi acest lucru
sunt sigur cã se va întâmpla. E un început bun.
Acolo unde existã carte ºi cartea este cititã,
existã înþelepciune ºi existã cunoaºtere. De
astãzi încolo avem aici la Runc o bibliotecã,
deci, cu mic cu mare, puteþi sã o folosiþi, puteþi
sã citiþi din ea” – este mulþumirea ºi îndemnul
acestuia, atât în calitate de iubitor al cãrþii, cât ºi

*** Fabricat în Runcu Salvei: aspecte monografice (coordonatori: Vasile Lechinþan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase),
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013. Citatã în continuare: Monografia ...
În ziua de duminicã 8 decembrie 2013.
Cei care doresc sã vadã mai multe aspecte legate de evenimentul de la Runcul Salvei, ce a avut loc în data de 8 decembrie, anul
trecut, gãsesc (foarte) multe consemnãri pe internet. (Câteva surse ar fi:
http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=5&article=10932,
http://www.mesagerul.ro/2013/12/08/comuna-runcu-salvei-este-mai-sanatoasa-la-minte-si-la-suflet-decat-toata-romania,
http://www.timponline.ro/sarbatoare-a-cartii-la-runcu-salvei-monografie-cum-n-are-nici-parisul-si-biblioteca-noua-foto/,
http://www.rasunetul.ro/runcanii-au-monografie-si-biblioteca, etc.)
Florin Cilicã, sursa: https://www.facebook.com/runcu.salvei
Sursa: https://www.facebook.com/events/112993912181461/?ref=5
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Anchidim Pavelea, Ioan Pintea ºi Teodor
Ardelean, Runcul Salvei, 8 decembrie 2013

FAMILIA ROMÂNÃ

ste vorba de Monografia1 localitãþii,
lansatã relativ recent2, ocazie cu
care a fost inauguratã ºi Biblioteca
comunalã. Despre eveniment, în sine, ca spectacol, nu voi reþine în acest material (prea) multe
lucruri3, ci voi încerca sã surprind spiritul
acestor oameni iubitori de frumos ºi de culturã,
al unei comunitãþi cu oameni „de veselie, credincioºi ºi de-omenie”4, care – chiar de la intrarea în comunã – oferã disponibilitatea întru
ospitalitate în cinci limbi: „Comuna Runcul
Salvei. Bine aþi venit!”5.
Runcanii nu sunt diferiþi, de bunã seamã,
faþã de alþi oameni, în ceea ce priveºte viaþa
cotidianã ºi zbaterile de zi cu zi. Ce au ei, diferit
ºi, probabil, în plus, faþã de alþii, din alte comunitãþi, este un „fel aparte de a fi, cu un suflet
curat românesc, cu dragoste de obârºie, de baºtinã”, aºa cum spunea domnul Teodor Ardelean,
directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”
din Baia Mare, în discursul susþinut pe scena
Cãminului cultural. Domnia Sa a participat la
evenimentul, evocat mai sus, ca invitat special,
în calitate de cofondator al Bibliotecii comunale, alãturi de domnul Ioan Pintea, directorul
Bibliotecii Judeþene „George Coºbuc” din
Bistriþa, fiu al localitãþii, ºi de alþi binevoitori
întru punerea umãrului la temelia acesteia. Biblioteca porneºte la drum, aºteptându-ºi cititorii, cu aproape zece mii de cãrþi, dintre care
circa jumãtate venind de la Baia Mare. Existã
toate premisele pentru dezvoltarea acestei biblioteci, atât a colecþiilor, cât ºi a spaþiului de
care beneficiazã, în acest sens exprimându-se
domnul Ioan Pintea. „Mulþumesc lui Tedi
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de conducãtor de bibliotecã judeþeanã, cu rol de
for metodologic, ºi deci cu o grijã în plus faþã de
actul de lecturã publicã la Runcul Salvei.
Mai trebuie menþionat ºi faptul cã iniþiativa, ideea, înfiinþãrii acestei biblioteci a aparþinut domnului Teodor Ardelean, care, aºa cum
spune chiar Domnia Sa „cunoscându-i pe Vasile
George Dâncu ºi pe ministrul Dâncu ºi pe Pintea
ºi pe ceilalþi runcani, în decursul timpului, eu am
pus o întrebare: «bun, v-aþi desprins de comunã1, bibliotecã aveþi?», la care ei au rãspuns:
«pãi n-avem, dar vrem sã facem!», ºi când s-a
inaugurat Biblioteca din Bistriþa2, domnul preºedinte Radu Moldovan3, e cel mai straºnic
martor cã am spus-o, iar Pintea martor cã am
început a o face”. Acest lucru este apreciat de
gazde, iar un alt fiu al comunei/satului, amintit
mai sus, Vasile George Dâncu, artizanul principal al coordonãrii coordonatorilor monografiei,
directorul Editurii Eikon, care, când îl invitã la
cuvânt, pe domnul director, aminteºte de o fostã
posibilã unire a Maramureºului cu Nãsãudul, ce
a rãmas în stadiu de proiect, dar ca un arc peste
timp, din punct de vedere cultural, s-a întâmplat
acuma, cu aceastã ocazie. „Domnule director
Teodor Ardelean, bine aþi venit din Maramureº
[...]. În perioada interbelicã, la un moment dat,
când s-au discutat problemele administrative, era
o încercare sã se uneascã Nãsãudul cu
Maramureºul. Iatã cã acuma se uneºte la Runcul
Salvei!”, spune amfitrionul cultural al manifestãrii.
Revenind la monografia comunei Runcul
Salvei, tot domnul director Ardelean remarcã
faptul cã aceasta „este o minunãþie [...]. Este
modelul monografic al lui Dimitrie Gusti –
ªcoala sociologicã de la Bucureºti –, modelul
clasic românesc, pe care îl respectã ºi aceastã
carte; dar, de la respectul grilei ºi pânã la imaginaþia pusã în operã, ca dintr-o comunã ca
aceasta, cum spunea ºi domnul ministru Dâncu,
unde datele se gãsesc foarte greu, sã poþi face un
aºa triumf al ideilor cum este aceastã carte e un
drum foarte lung ºi foarte greu. Numai cine scrie
cãrþi cu þinutã monograficã ºtie cât este de greu.
Meritul este al coordonatorilor ºi pânã la urmã
meritul este, evident, al autorilor care au rãspuns
acestor comenzi ºi s-au încadrat în formatul de
carte pe care ºi l-au dorit ºi care este interesant
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chiar ºi prin titlu, este chiar ºocant: Fabricat în
Runcu Salvei”. O descriere sumarã a acestei
monografii ar fi cea prezentatã de Radu Sîrbu:
atent elaboratã de un colectiv condus de reputaþii istorici Vasile Lechinþan ºi Adrian
Onofreiu, precum ºi de recunoscutul etnolog
Mircea Prahase, Fabricat în Runcu Salvei are
883 de pagini, sistematizate pe 17 capitole. Cercetarea monograficã a avut în vedere datinile,
obiceiurile, tradiþiile, învãþãmântul, bisericile
comunei, precum ºi istoria secularã a runcanilor.
Nu lipsesc portretele, oamenii ºi faptele lor,
fiind cel mai important tezaur cuprins în monografie. Aceasta are imagini sugestive despre localitate ºi ne oferã în plus sunetele vestitului ceteraº Dumitru Cilicã, cuprinse într-un CD aflat
într-un „buzunar” al cãrþii4.
Ajungem, astfel, la miezul conþinutului
acestei cãrþi. „Aceastã carte nu este o carte
obiºnuitã; este o carte plinã de oameni, este o
carte plinã de suflet, o carte plinã de istorie ºi
este cea mai frumoasã monografie pe care am
vãzut-o vreodatã”, a spus un fiu de vazã al satului, Vasile Sebastian Dâncu, fost ministru ºi
senator, un om care a plecat „la 14 ani din sat cu
un geamantan de carton în mânã” ca sã cucereascã lumea5, dar care a dus cu el prin lume
amintirea satului natal. Domnia Sa, a vorbit cu
ocazia lansãrii monografiei în calitate de sociolog – „eu sunt sociolog ºi cu asta mã ocup, cu
monografii ºi cu alte lucruri” –, dar ºi de fiu al
localitãþii, scoþând în evidenþã complexitatea
demersului fãcut de autori ºi riscul asumat, în
condiþiile în care este destul de dificil sã accesezi toate sursele ºi resursele documentare în
vederea monografierii unei localitãþi. ªi Domnia
Sa achieseazã la aprecierea fãcutã de domnul director Teodor Ardelean – cãruia îi mulþumeºte,
ºi el, pentru „trenul, vagonul de cãrþi” aduse
pentru biblioteca din Runcul Salvei – cã meritul
apariþiei acestei cãrþi aparþine coordonatorilor ºi
autorilor menþionaþi pe aceasta, cu sublinierea
faptului cã evenimentele descrise acoperã întreaga perioadã a existenþei comunitãþii: „cei
care au fãcut aceastã carte sunt runcanii noºtri,
care de ºapte sau opt secole [...] au reuºit sã stea
ºi sã nu plece dintre aceste dealuri, cum zice
tata; au fãcut ºanþuri de susul în josul dealului ca
ºi apele, drumuri care se vãd ºi acuma [...]. Sunt

Referire la comuna Salva de care a aparþinut satul Runcul Salvei pânã în anul 2005, când a redevenit comunã.
Este vorba de inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Judeþene „George Coºbuc” din Bistriþa, care a avut loc la data
de 28 mai 2013.
3 Preºedintele Consiliului Judeþean Bistriþa-Nãsãud.
4 Sursa: www.mesagerul.ro/2013/12/08/comuna-runcu-salvei-este-mai-sanatoasa-la-minte-si-la-suflet-decat-toata-romania
5 Vasile Sebastian Dâncu, Politica inutilã, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2007, p. 62.
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2

Monografia..., p. 11.
Ibidem, p. 68.

aceastã monografie, dacã ai rãdãcinile în localitate sau doar ai avut/ai tangenþã cu ea; îþi
creeazã un sentiment de apartenenþã la comunitate ºi o adeziune la valorile promovate de
aceasta. Sub acest aspect, al rapiditãþii cu care
au etalat evenimentele, autorii au reuºit sã consemneze (ºi) gestul nobil fãcut de directorul
bibliotecii bãimãrene: „în biblioteca din localitate existã la aceastã datã un numãr de aproximativ 10.000 de volume, dintre care, majoritatea titlurilor de carte au fost donate de
Biblioteca Judeþeanã «Petre Dulfu» Maramureº,
avându-l ca director pe neobositul Teodor

Ardelean, fost senator ºi membru de vazã al
ASTREI, intelectual cu vastã experienþã în domeniul conducerii bibliotecilor”2. Deci, monografii au reuºit sã consemneze, la zi – oamenii,
faptele ºi evenimentele – pânã la momentul lansãrii ei, care aºa cum am menþionat a avut loc în
aceeaºi zi cu inaugurarea bibliotecii. Cam acesta
este „felul aparte” al runcanilor: te adoptã, te considerã din echipa lor, te considerã prietenul lor,
oferindu-þi ocazia de a te adãposti la umbra „mândriei de a fi runcan” care a devenit deviza coagulãrii
sentimentelor de ataºament faþã de comunitate.
Da, la Runcul Salvei oamenii au încãput
într-o carte. Toþi, sau aproape toþi, ºi din toate
timpurile, astfel cã în aceastã monografie cele
trei dimensiuni ale timpului: trecut, prezent ºi
viitor s-au îngemãnat într-un mod cât mai plãcut
ºi eficient, dând posibilitatea întâlnirii generaþiilor. Astfel a ieºit o carte, o monografie care
„va face carierã de carte”. „O carte care va face
carierã în lumea cãrþilor, pentru cã este un tip de
monografie aparte” a spus domnul director
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foarte mândru cã m-am nãscut aici ºi cã aceºti
oameni au rãmas aici; pentru cã nu trebuie sã le
mulþumim celor care au plecat, ci sã le mulþumim celor care au rãmas, cã ei ne-au þinut
comunitatea vie. Noi, ceilalþi, ne-am risipit prin
lume, dar ei au rãmas aici ºi ne-au pãzit mormintele pãrinþilor ºi ne pãzesc mormintele pãrinþilor ºi lucreazã aici. Ei sunt autorii principali
ai monografiei”. Astfel, în viziunea domnului
Dâncu, unii au fãcut posibilã scrierea monografiei prin statornicia „între aceste dealuri”, iar
alþii – coordonatorii ºi autorii – prin scrierea
efectivã a acesteia. Primii au scris, i-au scris
paginile cu viaþa lor, pe parcursul mai
multor secole, iar autorii cu condeiul,
pe parcursul mai multor ani, dupã
laborioase ºi acribioase cercetãri. Toþi
meritã, deopotrivã, aprecieri din partea
Domniei Sale ºi a tuturor celor care se
apleacã asupra paginilor acestei cãrþi –
o monografie pe care „nici Parisul nu o
are” ºi asta pentru cã a beneficiat de
„un colectiv de autori cum n-am putea
sã aducem nici dacã am face monografia Clujului”.
Aºadar, rãsfoind paginile acestei
monografii, vom descoperi cã ea este,
aºa cum s-a spus, „plinã de oameni”.
Toate capitolele sunt însufleþite; bogãþia de fapte ºi acþiuni au la bazã omul
în plenitudinea manifestãrilor ºi trãirilor sale. Din acest punct de vedere cartea este
foarte concretã, prezentând la nivel de detaliu
pulsul vieþii runcane. Excede spaþiului acestui
material o recenzare a ei ºi nici nu mi-am propus
aceasta, dar meritã zãbovit asupra câtorva capitole, care o aratã, într-adevãr, ca pe o carte de
excepþie. Mã refer la acele capitole – cataloage
le-am putea numi – care, în ordine alfabeticã,
prezintã situaþia persoanelor care au fost, care au
plecat, care s-au reîntors (dupã terminarea studiilor) ºi mai ales „satul care a rãmas” – unde
sunt menþionate toate familiile existente în comunã, dupã capii de familie ºi numãrul de casã.
Fiii de vazã ai satului/comunei beneficiazã – în
cuprinsul cãrþii – de pagini generoase, meritate,
þinând cont de faptul cã „graþie tinerilor noºtri,
cu multã dragoste de carte, absolvenþi ai institutelor de învãþãmânt de prestigiu, ajunºi specialiºti în diverse domenii de activitate, a fost
posibilã cunoaºterea în exterior a localitãþii
noastre”1, aºa cum spunea primarul Anchidim
Pavelea. Mi se pare flatant sã fii menþionat în
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Teodor Ardelean, ca un specialist al cãrþilor ºi,
pe cale de consecinþã, ca un cunoscãtor al destinului cãrþilor, dar în cazul de faþã ºi într-un chip
profetic, deoarece a trecut scurt timp de la lansarea acesteia ºi deja sunt semnale cã a ºi început cariera ei. Astfel monografia a fost nominalizatã pentru premiile Asociaþiei Scriitorilor
din Bistriþa-Nãsãud, a fost luatã ca model pentru
o posibilã monografie a judeþului ºi, mai mult,
constituie (ºi) un pretext de dezbatere pentru
satul românesc1. ªi, bineînþeles, superlativele
nu se opresc aici.
Referitor la viitorul care se prefigureazã la
Runcul Salvei, domnul Vasile Sebastian Dâncu
a fãcut un studiu sociologic – consemnat în monografie2 – al „stãrii de spirit” a comunitãþii ºi
s-a constatat cã localitatea are viitor, pentru cã
are potenþial, astfel cã în contrast cu multe comunitãþi rurale, care sunt pe cale de dispariþie,
cea din Runcul Salvei se va consolida ºi va prospera, aceasta ºi datoritã faptului cã „comuna
Runcul Salvei este mai sãnãtoasã la minte ºi la
suflet decât toatã România!”3. În condiþiile în
care „în zilele noastre se constatã o crizã a satului românesc, atât din punct de vedere practic,
cât ºi spiritual. Astãzi, satul românesc este oarecum rãstignit între idealizare nostalgicã ºi
abandonare practicã, între identitate tradiþionalã
ºi supravieþuire precarã”4. O prezentare sinteticã a metamorfozãrii satului este cuprinsã în
urmãtoarele fraze: „toate semnele aratã cã satul
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românesc e pe cale de dispariþie, cel puþin în
forma în care s-a consacrat ºi în care a fost
cunoscut pânã de curând. A dispãrut portul, dispar tradiþiile, s-au nãruit casele vechi, se rãresc
animalele din curþi ºi dispar ºi oamenii. Þãranii.
Mai rãmân doar locurile, dacã nu sunt prinse ºi
ele în reorganizãri administrative, comasãri, fuziuni ºi alte asemenea. Oricum, rãmân locuri cu
altã faþã. Cu internet ºi canale TV din toatã
lumea. Cu strãzi asfaltate. Cu fabrici ºi cu toatã
modernitatea pe care o poþi gãsi ºi la oraº. Un sat
în satul global”5. Or la Runcul Salvei viitorul
sunã bine, în sensul cã, îmbinând tradiþiile cu
modernismul, comunitatea ºi-a regãsit identitatea ºi pãºeºte cu paºi siguri înainte. Ca atare,
îndemnul ºi invitaþia localnicilor este „visit
Runc!”6, deoarece vizitând Runcul Salvei vizitezi Transilvania, pentru cã „Runcul Salvei
este chiar Transilvania, in nuce”7.
În fine, monografia, care devine „Biblia
sufletului nostru!”8, se recomandã a fi cititã, ºi
recititã, dincolo de alte îndemnuri, prin ea însãºi, prin valoarea intrinsecã a ei. Deºi amuzant,
urmãtorul îndemn poate deveni antologic, din
acest punct de vedere, fiind al unei persoane
care recomandã citirea acesteia: „vã spun cu
mâna pe inimã cã nu-mi place sã citesc, urãsc
cartea, dar aceastã carte Fabricat în Runcu
Salvei m-a fascinat total încã de la titlu. O recomand tuturor cititorilor pentru cã meritã! 900
de pagini de aventurã ºi curiozitate”9.
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Sursa: https://www.facebook.com/fabricatinruncusalvei?fref=ts
Paginile 819-834.
Vasile Sebastian Dâncu, cf. www.mesagerul.ro/2013/12/08/comuna-runcu-salvei-este-mai…
Din cuvântul inaugural al Preafericitului Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit cu ocazia
primirii titlului academic de Doctor Honoris Causa din partea Universitãþii „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, miercuri,
7 decembrie 2011. Sursa: ziuadecj.realitatea.net/.../arbtm_Patriarh%20Daniel-Discurs%20DHC%20...ý
Septimiu Avram, Satul românesc îºi cautã viaþa dupã moarte.
Sursa: http://transilvaniareporter.ro/esential/satul-romanesc-isi-cauta-viata-de-dupa-moarte/
Monografia..., p. 651 º. u.
Ibidem.
Vasile Sebastian Dâncu, cf. http://www.mesagerul.ro/2013/12/08/comuna-runcu-salvei-este-mai…
Sursa: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.588873867832896.1073741828.164794790240808&type=1
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Lansarea la Baia Mare revistei de culturã urbanã
Oraºul (Cluj-Napoca) ºi a cãrþii lui Titus Popescu,
Estetica urbanã, Editura „Ecou Transilvan”,
Cluj-Napoca, 2013
„Ecou Transilvan” ºi, nu în ultimul rând, cunoscutul jazzolog ºi diplomat român dr. Virgil
Mihaiu, poet, profesor de estetica jazzului, primul
director al Institutului Cultural Român de la
Lisabona, între anii 2006-2012, perioadã în care a
îndeplinit ºi demnitatea de ministru consilier pe
lângã Ambasada României din Portugalia.
Nu este de mirare, aºadar, cã directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, dr. Teodor Ardelean,
amfitrion select ºi moderator avizat, a plasat întâlnirea sub imperiul semantic al unei ziceri foarte
dragi Domniei Sale: Homo doctus in se semper
divitias habet. – Omul învãþat are întotdeauna
averea la el. ªi a avut multã dreptate, cãci toþi cei
care au cuvântat – oaspeþi sau gazde – au etalat cu
generozitate ºi doctitudine temeinice cunoºtinþe
aferente temelor puse în discuþie.
Într-un preambul sentimental, dar presãrat
cu multe elemente ce definesc esenþa unei dezbateri de substanþã, dr. Teodor Ardelean a evocat
câteva acþiuni ºi întâmplãri care au cimentat prietenia dintre Domnia Sa ºi arhitectul Ionel Vitoc,
ambii personalitãþi de seamã ai culturii transilvane, intelectuali cu acutã vocaþie de întemeietori.
Dupã aceastã „punere în temã”, menþionând cã
întâlnirea-dezbatere a adunat un numãr aºa de mare
de valoroºi intelectuali clujeni ºi maramureºeni,

Istvan Ludescher, dr. Teodor Ardelean, Ionel Vitoc, dr.Virgil Mihaiu, dr. ªtefan Viºovan (foto
stânga), dr. Titus Popescu, Nadia Baciu Fãrcaº (foto dreapta). Baia Mare, 9 ianuarie 2014
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rintre cele mai reuºite acþiuni organizate de Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” Baia Mare se înscrie, fãrã îndoialã, evenimentul menþionat în titlul prezentãrii
noastre ºi derulat, cu participarea unui public elevat, numeros, avizat ºi interesat, în data de 9 ianuarie 2014. A fost o adevãratã dezbatere, ancoratã
în realitatea societãþii româneºti actuale, cu bunele
ºi relele ei, cu evoluþiile ei adesea elucubrante în
planul concretizãrii unor aºa-zise impulsuri de
culturã urbanã contemporanã. În vederea acestui
eveniment specialiºtii bibliotecii au amenajat ºi o
expoziþie interesantã care pune în luminã aspecte
esenþiale din evoluþia arhitecturii naþionale ºi internaþionale.
Clujul a descins la Baia Mare cu o echipã de
intelectuali rasaþi, din rândul cãrora nu au lipsit,
fireºte, principalii actori ai acestei întâmplãri de
înaltã þinutã intelectualã ºi civicã: distinsul arhitect Ionel Vitoc, director fondator al revistei
Oraºul, cea mai importantã revistã a municipiului
de pe Someº, ºi scriitorul Titus Popescu, doctor în
esteticã, autor a peste treizeci de cãrþi din cele mai
diferite domenii, dar având toate drept numitor
comun exigenþa faþã de cuvântul scris, acribia ºi o
vastã culturã. Au fost prezenþi, de asemenea,
doamna Nadia Baciu Fãrcaº, directoarea Editurii
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tocmai pentru cã aceºtia simt nevoia de a se
„înscrie permanent în registrul relaþiilor culturale,
forumuri, entitãþi, instituþii, asociaþii, organizaþii
cu scop de cunoaºtere”, directorul Teodor
Ardelean a þinut sã familiarizeze auditoriul cu o
serie de chestiuni legate de conceptul de culturã
urbanã ºi cu evoluþia acesteia în spaþiul românesc.
Domnia Sa apreciazã cã elementele de culturã
urbanã apar la noi „în perioada primului val de
emancipare, când gânditorii români vin în contact
cu Occidentul”. Este vorba despre generaþia contemporanã cu Vasile Alecsandri ºi Alecu Russo,
cei doi angajându-se chiar într-o „primã dezbatere
asupra modelelor clasice de occidentalism ºi autohtonism, ca apoi, în vremea lui Mihai Eminescu
ºi Lovinescu, sã se lanseze discuþii despre criticism ºi sincronism, iar, mult mai târziu, din perioada interbelicã pânã spre noi, sã asistãm la
pertractãri despre protocronism ºi rezistenþa prin
culturã”. Dr. Teodor Ardelean este de pãrere „cã
în ceea ce priveºte sfera ºi conþinutul conceptului
de culturã urbanã, presa de specialitate înregistreazã derapaje majore, alarmante chiar, fapt ce
denotã nu doar lipsã de profesionalism, ci ºi dificultate în a înþelege ºi a defini corect un fenomen
atât de complex, cum se prezintã acesta la ora
actualã”. Atunci când enunþurile care-ºi propun sã
defineascã sfera ºi conþinutul conceptului de culturã urbanã apeleazã la un vocabular în care abundã sintagme ºi termeni de tipul: „ONG-uri, stiluri
de vopsire a cutiilor poºtale sau recipiente de colectare, teatru pe asfalt, poeme pe întuneric, valorificare deºeuri, culori stridente pe spaþii indecente, educaþie gastronomicã, tapetaj în metrou
(nu cã nu ar fi firesc, dar metroul este un produs al
arhitecturii deja), recitaluri cu „must în pahare”,
party-uri, festivãlealã, muzicã electronicã, palier
design, piese ritualice, nopþi albe ale pãpuºilor,
picnicuri stradale, transmedia, filme sub cerul liber (nimic de condamnat, dar înþelegeþi despre ce-i
vorba…), parcãri de artã contemporanã, nopþi de
dat din buric, parade gay, obiecte decorative suprarealiste, ritmuri în sticle de bere, boxe duduinde, fantezii erotice, showbiz, teatru dement, târguri de obiecte cool, tatuaje, societãþi secrete,
kitsch, baloane calde, teatru de rulotã, orãºele fantomã, Halloween, manele, role, fan-cluburi, puzzle-uri, tutoriale, sex shopuri ºi multe, multe altele, nu poþi decât sã te îngrijorezi ºi sã te revolþi
totdeodatã” – afirmã domnul dr. Teodor Ardelean,
care este nu numai un fin observator al evoluþiei
cotidianului nostru sociopolitic, ci ºi un intelectual
responsabil, care nu rãmâne indiferent faþã de
cursul pe care îl urmeazã societatea româneascã
actualã. Extrem de grav este în opinia Domniei
Sale faptul cã „unii prezumã lucrurile doar în acest
registru, iar alþii se rezumã numai la aceste formule când comenteazã cultura urbanã”. În acest
climat confuz, marcat de incertitudini conceptuale
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ºi de grave deficienþe de percepere a aºa-ziselor
curente noi ce se manifestã în peisajul cultural
naþional, directorul Teodor Ardelean considerã salutarã prestaþia revistei Oraºul, „care þine cont de
faptul cã orice culturã urbanã este culturã, nu subculturã ºi cã ea începe cu limba ºi literatura ºi
continuã cu istoria ºi memoria locului, cu personalitãþi, cu artã ºi stil arhitectural, chiar cu modul de consum ºi distracþie, cu cel de amenajare ºi
de utilizare a spaþiilor publice, cu muzica ºi vestimentaþia, dar remarcându-se, mai ales, prin capacitatea de a armoniza detaliile arhitecturale
într-un peisaj urban modern”.
Domnul Teodor Ardelean considerã cã sunt
nu doar binevenite, ci ºi necesare discuþiile despre
cultura urbanã, mai ales dacã se urmãreºte identificarea motoarelor de constituire a acesteia, tot
atât de importante fiind însã ºi dezbaterile ce privesc acceptarea modernitãþii ºi racordarea la valorile ei reale, evitarea mimetismului „necritic”
care se manifestã tot mai agresiv în ultima vreme
etc. Peste toate acestea este necesar sã treacã,
asemenea unui fir roºu, recunoaºterea rolului de
principal pilon al arhitecturii în „jocul” complex al
culturii urbane, cu atât mai mult, cu cât astãzi
„aceasta e tot mai aproape de conceptul de habitus,
fiind, în sens antropologic, o creaþie a unei aºezãri
umane stabile, deci sedentare în timp ºi spaþiu,
care dezvoltã un sentiment de apartenenþã, ilustrat
în modul de îngrijire ºi cultivare a spaþiilor”.
Domnul dr. Teodor Ardelean stabileºte un
diagnostic extrem de grav ºi îngrijorãtor pentru
cultura urbanã din România, afirmând cã ea este
„precarã, impregnatã de prostie, demagogie, ipocrizie ºi kitsch, cotropitã de însemnele politicului
ºi de o duplicitate demagogicã ºi agresivã ”, plasându-se, din aceste motive, într-o evidentã opoziþie faþã de cultura adevãratã ºi trebuind sã gãseascã rapid metodele prin care sã se distanþeze,
atât de elementele suburbane, care sunt produsul
ratat al vieþii oraºelor, cât ºi de cultura nonurbanã,
instituind totodatã adevãrate ierarhii, pe de o parte, pentru domenii, iar pe de alta, pentru persoane,
promovând un elitism activ, temperat ºi recunoscut ca factor esenþial în însãnãtoºirea societãþii.
Domnia Sa considerã cã în acest proces nu se
impune o apropiere urgentã de unele studii de
culturã urbanã ce fac val în Statele Unite, Canada
sau Australia, care încearcã sã impunã street
dance-ul, muzica hip-hop, rapul, muzica house,
muzica techno etc., ca singure manifestãri autentice care diferenþiazã cultura urbanã de alte culturi,
chiar dacã unii, din pãcate, au ajuns la aceastã
interpretare.
„Din aceste consideraþii sumare – conchide
domnul dr. Teodor Ardelean – am îndrãgit revista
clujeanã dintru începuturi, cãci ea încearcã, în
acest format de comunitate de intelectuali ce se
adunã în jurul unei idei-pivot, idei-forþã, sã ser-

multã lume ºi anume acela cã ambientul este, la
urma urmei, nu doar cadrul natural în care se
deruleazã viaþa omului ºi pe care l-a primit ca atare
de la Dumnezeu, ci ºi acela pe care ni-l creãm noi
înºine prin munca, priceperea ºi eforturile noastre.
Fundaþia Culturalã Carpatica a fost aºezatã
dintru începuturi pe niºte coordonate ambiþioase,
dar realiste ºi urmãreºte sã orienteze cãtre fãgaºul
ei normal o lume în care toþi au început sã înveþe
cum sã fugã dupã bani, o lume în care nimeni nu
are dorinþa de a restitui societãþii câte ceva din
ceea ce câºtigã, ignorând faptul cã, într-un fel sau
altul, individul datoreazã tocmai acestei societãþi
situaþia de prosperitate la care a ajuns. Domnia Sa
este de pãrere cã în România, la un interval foarte
scurt de la prãbuºirea unui sistem politic, mulþi
inºi, îmbogãþindu-se, au întors spatele unor relaþii
interumane fireºti, necesare ºi, din pãcate, aºteptate în zadar. În aceste condiþii pare ridicol sã pui
bazele unei fundaþii care îºi propune nici mai mult
nici mai puþin decât îndreptarea unei societãþi aflate în derivã. ªi totuºi, fãrã a se compara cu fundaþiile marilor companii ºi trusturi apãrute dupã
1989, Fundaþia Culturalã Carpatica ºi-a fixat
scopuri, pe cât de nobile, pe atât de îndrãzneþe,
devenind în scurt timp o prezenþã remarcabilã, nu
doar la nivelul Clujului, ci în toatã Transilvania.
Ea acþioneazã pe patru paliere, primul dintre acestea fiind asigurarea unui cadru propriu de comunicare, concretizat în revista „Oraºul”, care, la
ora actualã, se prezintã drept cea mai importantã
revistã de culturã din Cluj-Napoca ºi printre
puþinele reviste de culturã urbanã din România.
Fundaþia a creat, în paralel, condiþii prielnice de
manifestare pentru marile valori intelectuale, culturale ºi ºtiinþifice clujene, iniþiind cicluri de conferinþe, lansãri de cãrþi, expoziþii tematice etc.,
care se organizeazã în aºa-numita „Casã a Artelor”, spaþiu pus cu generozitate la dispoziþie de
domnul arhitect Ionel Vitoc. Participanþii la aceste
evenimente, în esenþã culturale, nu sunt indiferenþi
faþã de evoluþia social-politicã ºi economicã a þãrii,
atitudine reflectatã în lansarea unor idei-întrebãri
de tipul: România încotro? Încotro ne ducem?
Oare ºtim încotro ne ducem? Bineînþeles cã nu
întotdeauna se primesc rãspunsuri concrete, clare,
credibile la asemenea întrebãri, dar, precizeazã
domnul Ionel Vitoc, „oamenii care vin în acest
spaþiu (în „Casa Artelor” din Cluj-Napoca – n. n.):
profesori universitari, mari politicieni, alþi oameni
cu responsabilitãþi multiple etc. prezintã idei care
ne preocupã pe toþi. Sunt oameni nu numai titraþi,
ci ºi cu pregãtire ºtiinþificã de înalt nivel, care stau
de vorbã cu un auditoriu ºi el, la rândul sãu, elevat
ºi interesat, preocupat de problemele cetãþii”. În
spatele acestor personalitãþi stã un trecut adeseori
frãmântat, o experienþã care s-a condensat ºi clarificat în timp. Mulþi dintre ei nu au putut spune
înainte ceea ce gândesc, dar fac acest lucru acuma,
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veascã cauza nobilã a vieþii spirituale a unui oraº,
care nu este orice oraº, ci este oraºul amiral al
culturii transilvãnene, care s-a chemat odatã
oraºul luminã; este oraºul ce se întemeiazã la 124
era noastrã ºi se reîntemeiazã în perioada feudalã,
sub Sigismund de Luxemburg ºi sub alte domnii
autoritare, dar care i-au construit ºi i-au creionat
un destin frumos. Este oraºul care a luat un avânt
excepþional dupã Marea Unire din 1918, dupã
înfiinþarea Universitãþii Daciei Superioare, dupã
mobilarea sa instituþionalã de rang naþional ºi european. Este oraºul în care se manifestã mai acut
decât oriunde în þarã rolul ºi rostul marilor personalitãþi, al personalitãþilor cardinale, vocaþionale,
despre care revista scrie în mod constant, punându-le cu abilitate ºi eleganþã în valoare”.
Domnul dr. Teodor Ardelean a întreprins
apoi un excurs asupra tematicii abordate de revista
Oraºul în cele 29 de numere apãrute din anul
2006, când a fost fondatã, pânã în prezent, fãcând
comentarii pertinente în legãturã cu subiectele
abordate, confirmându-ºi încã o datã talentul oratoric ºi vasta-i erudiþie ºi constatând cu satisfacþie,
atât prezenþa în paginile ei a unor semnãturi celebre – academicieni, oameni de ºtiinþã, profesori
universitari etc., cât ºi tratarea multor aspecte de
culturã urbanã sau de culturã la modul general
care depãºesc cu mult limitele municipiului
Cluj-Napoca, cãpãtând importanþã ºi anvergurã
transilvãneanã sau chiar naþionalã. Revista urmãreºte „aºezarea în paginile sale a unor lucruri care
înseamnã pecetluirea evenimenþialã în formulã
perenã; evenimentele vin ºi trec, dar, dacã nu le
perenizãm într-un format sau altul, ele scapã din
registrul memoriei”.
În concepþia domnului dr. Teodor Ardelean,
revista „Oraºul” întemeiatã ºi condusã de domnul
arhitect Ionel Vitoc este o adevãratã emblemã a
Clujului, oraº care, prin cele douã reviste ale sale –
„Tribuna ºi Steaua, a atins , într-o vreme, vârful
culturii române, dupã care cele douã publicaþii au
cãzut în dizgraþie de mentorat, de mecenat ºi au
ajuns unde au ajuns, au apãrut, nu au mai apãrut,
apar în anumite formate, servesc numai o cauzã
limitatã ºi nu mai sunt reviste pur ºi simplu de
culturã, sunt de literaturã, apar sporadic ºi cu
multe probleme”. În schimb revista Oraºul, apãrutã pe structurã de ONG, reuºeºte sã-ºi asigure
periodicitatea, aflându-se deja ala cel de-al douãzeci ºi nouãlea numãr ºi servind cu succes cauza
importantã a culturii urbane, dar dezvoltându-ºi o
structurã tematicã largã, mereu actualã ºi impunându-se cu tot mai multã autoritate în spaþiul
transilvan.
Arhitectul Ionel Vitoc a vorbit despre Fundaþia Culturalã Carpatica pe care Domnia Sa a
întemeiat-o la Cluj-Napoca cu scopul de a accentua conºtiinþa de sine a transilvãnenilor ºi de a le
îndrepta atenþia cãtre un fapt ignorat de foarte
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lãsând deoparte aspecte care conduc uneori la oarecare disperare de tipul: „Poþi vorbi, dar vorbeºti
degeaba”. În „Casa Artelor” nu se vorbeºte degeaba, dimpotrivã, aici se formeazã ºi se consolideazã caractere.
A treia modalitate de manifestare a Fundaþiei Culturale Carpatica, aratã în continuare
domnul Ionel Vitoc, „este organizarea unor expoziþii de artã: picturã, sculpturã, artã fotograficã,
istorie, geografie, seri de poezie acompaniate de
muzicã etc., care se succedã permanent la Casa
Artelor, îmbrãcând o formã complexã, sincreticã,
pretenþios-elevatã, dar, în schimb, cât se poate de
prietenoasã. Cine a participat la aceste manifestãri
la Casa Artelor din Cluj-Napoca nu a plecat de
acolo cu senzaþia cã a fost la vreo ºedinþã sau la o
lansare seacã de carte, ci cã fost la o întâlnire
prietenoasã, iar sala este aproape întotdeauna arhiplinã”.
O altã formã (cea de-a patra) prin care fundaþia s-a fãcut remarcatã este organizarea de-acum
a cunoscutei tabere pentru copii de la Vãlenii
ªomcutei, în Maramureº, aflatã deja în pragul cele
de-a ºasea ediþii ºi care ºi-a îmbogãþit an de an
experienþa, ºi-a diversificat activitãþile, devenind
tot mai atractivã, astfel cã de la ºase copii, câþi au
participat la prima ediþie, s-a ajuns în anul 2013 la
optsprezece. Copiii provin din Vãlenii ªomcutei
în primul rând – fiind localnici, apoi din Baia
Mare, Satu Mare, Cluj-Napoca sau Bucureºti, dar
vin aici ºi copii ai unor români din strãinãtate – din
Canada, Statele Unite ale Americii, Danemarca,
Germania – copii care se întâlnesc destul de rar
sau deloc cu peisajul românesc. Dacã la început,
atât cetãþenii din Vãlenii ªomcutei, cât ºi administraþia localã au avut rezerve ºi-ºi exprimau
oarecare neîncredere faþã de ceea ce se petrecea în
tabãrã, considerând-o mai mult un loc de joacã ºi
îndoindu-se de utilitatea ei, la ora actualã, înþelegându-i corect rostul, tabãra este doritã de toþi.
De fapt nu vorbim despre o tabãrã în sensul clasic
al cuvântului, despre o tabãrã specializatã pe o
direcþie anume – desen, picturã, sculpturã, de
exemplu. Este o tabãrã în care copiii învaþã, în
primul rând sã descopere spaþiul în care trãiesc, sã
se descopere pe sine. Aici li se dezvoltã capacitãþi
intelectuale elevate, care pot marca personalitatea
ºi traseul lor instructiv-formativ, li se accentueazã
elemente de ordin vocaþional, li se deschid noi
orizonturi de cunoaºtere, li se ºlefuieºte gândirea,
li se dezvoltã vocabularul, li se perfecþioneazã
dicþia ºi li se stimuleazã talentul oratoric, le sunt
antrenate ºi puse în valoare capacitãþile de comunicare etc., etc. Nu greºim deloc afirmând cã
tabãra de la Vãlenii ªomcutei este unicã în þarã
prin orientare, prin diversitatea activitãþilor derulate ºi, nu în ultimul rând, prin modalitãþile eficiente de influenþare a evoluþiei profesional-morale ºi a conduitei civice a copiilor.
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Revenind la revista Oraºul, domnul arhitect
Ionel Vitoc a subliniat greutatea profesionalã,
ºtiinþificã, culturalã, academicã chiar, a membrilor
colectivului de redacþie, care nu figureazã acolo
doar cu numele, ci publicã efectiv, numãr de numãr, articole importante, dovedindu-ºi, odatã în
plus, înaltul profesionalism ºi implicarea activã în
viaþa urbei, a Ardealului ºi a þãrii întregi. În paginile revistei s-au lansat idei ºi iniþiative interesante, cu real impact asupra dezvoltãrii urbanistice a Clujului ºi asupra promovãrii renumelui
sãu de oraº-pilot al vieþii social-politice, economice ºi culturale a þãrii. Meritã amintite în acest
cadru douã dintre ele. Prima se referã la amenajarea unui muzeu al municipalitãþii clujene, al
dezvoltãrii urbane – idee ce poate fi preluatã de
toate primãriile. Nu este vorba despre un muzeu de
istorie propriu-zisã, acesta avându-ºi rosturile ºi
importanþa lui ºtiinþificã demonstratã ºi susþinutã
de specialiºtii în domeniu. Muzeul la care fãcea
referire domnul arhitect Ionel Vitoc vizeazã, întâi
de toate, prezentarea sugestivã, prin planºe, schiþe,
tabele, machete, imagini ºi texte traseul urban al
comunitãþii, istoria urbanã a acesteia, el putând fi
organizat în incinta primãriei sau într-una din clãdirile aferente. Cealaltã idee, asupra promovãrii
cãreia insistã de o bunã bucatã de vreme revista
Oraºul, este aceea a declarãrii municipiului
Cluj-Napoca drept capitalã culturalã europeanã.
Aceastã idee a fost lansatã în anul 2008, dupã care
revista a organizat un sondaj în rândul marilor
personalitãþi clujene privind importanþa ºi oportunitatea declarãrii Clujului capitalã culturalã
europeanã. Desigur, s-au înregistrat opinii pro ºi
contra, dar toatã lumea este de acord cã cel mai important oraº al Ardealului ºi întreaga societate
transilvanã au mari ºanse sã se dezvolte ºi sã se
afirme ºi mai pregnant prin culturã. În virtutea
acestui adevãr, în anul 2011, domnul arhitect Ionel
Vitoc a pus bazele unei societãþi care ºi-a propus
tocmai promovarea ideii declarãrii Clujului
capitalã culturalã europeanã, idee care câºtigã tot
mai mulþi susþinãtori în rândurile intelectualitãþii
ºi ale lumii academice. Ceea ce introduce domnul
Ionel Vitoc, ca element de noutate, în acest demers
este cã, pentru a avea câºtig de cauzã, Clujul
trebuie sã se extindã ca arie culturalã, înglobând ºi
zonele vecine, adiacente: Alba, Bistriþa-Nãsãudul,
Maramureºul ºi Sãlajul. Ideea este interesantã ºi se
susþine, cum corect argumenteazã distinsul arhitect, prin aceea cã municipiul Cluj-Napoca s-a
constituit încã de multã vreme într-un veritabil
centru de unde cultura iradiazã constant, reverberându-se ºi propagându-se în zonele limitrofe
amintite prin intelectualii locului care au venit la
Cluj sã ia luminã, iar dupã ce ºi-au apropriat-o,
hrãnindu-ºi minþile ºi inimile cu ea, au purces
îndãrãt, pe meleagurile natale, devenind ei înºiºi
surse de luminã ºi înþelepciune pentru conjudeþenii

„Petre Dulfu” – n. n), se declarã onorat sã ajungã
în nordul României, în Maramureº, spaþiu pe care
Domnia Sa îl considerã privilegiat ºi cu care a
þinut mereu o legãturã virtualã încã din perioada
când era directorul Institutului Cultural Român de
la Lisabona, unde primea în mod regulat revista
Familia Românã, care se bucura acolo de un real
succes ºi al cãrei director executiv ºi redactor-ºef
este domnul dr. Teodor Ardelean. Consumator,
dar în aceeaºi mãsurã creator de culturã de cel mai
înalt nivel, pedagog ºi formator de opinie, dr. Virgil
Mihaiu constatã, fireºte cu o dozã considerabilã de
amãrãciune, cã românii „au o tendinþã incredibilã
de autodepreciere absolut aberantã în cazul în care
e evident cã sunt una dintre naþiunile cele mai
dotate pentru culturã ºi însãºi întâlnirea noastrã
este de o asemenea demonstraþie. Nu cred cã mai
gãsiþi în Europa un grup public ca acesta, capabil
sã renunþe la un prânz ca sã stea sã asculte «trãncãneala unor indivizi puºi aici la o masã»”. Este
aici o dovadã evidentã a capacitãþii de atracþie a
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lor. Este aici o logicã simplã, dar profund adevãratã, cãci nimeni nu poate contesta faptul cã
marea majoritate a elitei intelectualitãþii transilvane s-a format ca atare la Alma Mater Napocensis.
A urmat apoi lansarea cãrþii Cultura urbanã
a scriitorului ºi eseistului Tinu Popescu, doctor în
filologie, apãrutã la Editura „Ecou Transilvan” din
Cluj-Napoca în anul 2013. În cuvântul Domniei
Sale, autorul a þinut sã precizeze cã volumul care
face obiectul lansãrii este rodul unei frumoase
reîntâlniri dintre Domnia Sa ºi arhitectul Ionel
Vitoc, cu care se cunoaºte de prin anii ’70, când, în
Sibiu, unul era arhitect-ºef al municipiului, iar
celãlalt secretar general de redacþie la revista
Transilvania. Drumurile li s-au despãrþit o vreme,
domnul Tinu Popescu plecând în Germania în
anul 1987 ºi locuind acolo douãzeci ºi cinci de ani.
Revãzându-se la Cluj-Napoca, au pus bazele unei
fructuoase colaborãri, stimulate de preocupãri comune, domnul Tinu Popescu fiind autor al mai
multor lucrãri de esteticã ºi având un doctorat în
domeniu luat la Universitatea din
Bucureºti, iar domnul Ionel Vitoc înfiinþase deja revista de esteticã urbanã
Oraºul.
Asociindu-se punctului de vedere exprimat de domnul dr. Teodor
Ardelean în legãturã cu precaritatea
culturii noastre urbane, domnul dr.
Tinu Popescu explicã fenomenul în
discuþie ºi prin locul secundar pe care
l-a ocupat aceasta în preocupãrile
filosofilor ºi marilor gânditori ai þãrii,
care au acordat prioritate culturii rurale, considerând-o fundamentalã în
definirea specificului naþional. Astãzi,
lucrurile par a se fi inversat, cultura
ruralã intrând într-un con de umbrã ºi
instalându-se „într-un fel de muzeu al
conºtiinþei noastre”, în timp ce cultura urbanã se
aflã într-un plin proces de expansiune, adesea
agresiv ºi de cele mai multe ori neselectiv. Constatând discrepanþa care se instaleazã tot mai insistent între valorile ridicate pe care estetica le aºazã
în faþa comunitãþii ºi comportamentul precar al
multora dintre membrii acesteia, domnul dr. Tinu
Popescu îºi propune sã precizeze prin cartea
Domniei Sale conþinutul conceptului de culturã
urbanã, insistând totodatã asupra „ceea ce se aºteaptã
de la oameni prin asimilarea culturii urbane”.
Doamna Nadia Baciu Fãrcaº a prezentat,
pe scurt, instituþia pe care o conduce, subliniind
buna colaborare pe care Editura „Ecou Transilvan” o are cu revista „Oraºul” ºi cã în intenþia ei
este promovarea culturii scrise, atât în þarã, cât ºi
în strãinãtate.
Domnul Virgil Mihaiu, doctor în americanisticã, impresionat de edificiul ctitorit de domnul dr. Teodor Ardelean (Biblioteca Judeþeanã
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culturii, iar Domnia Sa considerã cã dacã nu ne
putem lãuda cu realizãri materiale de excepþie sau
cu o clasã politicã de înaltã þinutã, dispunem, „în
schimb, de o multitudine de atuuri spirituale puternice ºi acest tezaur e cel mai important punct de
export al þãrii noastre”. În calitatea de profesor
universitar la Academia de Muzicã „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca, domnul Virgil Mihaiu
participã la Festivalul de Jazz organizat în fiecare
an, în luna septembrie, la Chiºinãu, cu care ocazie
a constatat cã, ori de câte ori merge acolo, face
cunoºtinþã cu o nouã generaþie de talente: muzicieni ºi dansatori, fapt ce pune în luminã posibilitãþile culturale inestimabile ale „provinciei româneºti numite Basarabia care trãieºte pur ºi
simplu din export cultural”. Chiar dacã acest export este fãcut cu forþa ºi printr-o exsangvinare a
acelei pãrþi din Moldova, domnul dr. Virgil Mihaiu
condamnã vehement comportamentul unora, care,
confundând factorul cultural cu cel de civilizaþie,
iau în derâdere aceastã provincie cu un potenþial
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cultural inimaginabil, care i-a dat pe cei mai mari
poeþi ºi compozitori români. Spre deosebire de
Moldova, existã þãri fabulos de dezvoltate, dar
care trãiesc într-o atmosferã anostã ºi plicticoasã,
apreciazã Domnia Sa.
În ceea ce priveºte revista Oraºul, domnul
dr. Virgil Mihaiu este de pãrere cã aceastã publicaþie are „o mare importanþã pentru cã reuºeºte
sã mute centrul de greutate asupra arhitecturii,
artã, care, din pãcate, în România este aproape la
statutul de neglijare pe care îl are ºi coregrafia – în
mod complet injust”. Acest fenomen straniu face
sã treacã neobservate niºte cartiere clujene, cum
sunt Grigorescu sau Andrei Mureºanu, despre care
specialiºti din Lituania, Polonia, Danemarca sau
Ungaria afirmã cã în orice þarã normalã ar fi valorificate cu totul altfel decât la noi, întrucât reprezintã un adevãrat tezaur ºi meritã declarate
puncte UNESCO sau veritabile rezervaþii arhitecturale. Domnul dr. Virgil Mihaiu îi mulþumeºte
domnului dr. Teodor Ardelean pentru empatia
magnificã faþã de Cluj, dar considerã cã aspectele
privind capitala culturalã europeanã sunt deja
tranºate în sensul cã, orice om obiectiv va recunoaºte cã nu trebuie sã te lupþi pentru un lucru pe
care probabil cã-l vei rata. Este în afara oricãrei
îndoieli faptul cã Clujul este capitalã culturalã
veritabilã la ora actualã. Vorbim despre un oraº cu
douã opere, cu cea mai tare orchestrã simfonicã,
despre un oraº unde se produc pe bandã rulantã
talente artistice incredibile, despre un oraº în care
a luat fiinþã Echinoxul – revistã ºi miºcare culturalã de prestigiu, izvor de elite naþionale, între
care ºi o micã confrerie maramureºeanã (Ioan
Groºan, George Achim, Tiberiu Alexa, Ion Pop
etc.). Însã, în ciuda acestor factori deosebit de
puternici (ºi a multor altora), care ar putea înclina
în mod decisiv balanþa în favoarea Clujului, domnul dr. Virgil Mihaiu are temeri în legãturã cu
conferirea titlului de capitalã europeanã oraºului
de pe Someº. ªi asta pentru în aceastã competiþie
se þine, cont ºi de alte elemente... Domnia Sa
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evocã o discuþie interesantã avutã cu unul dintre
cei mai mari dirijori ai lumii, Lawrence Foster,
cãruia Academia de Muzicã Gheorghe Dima din
Cluj-Napoca i-a conferit titlul de Doctor Honoris
Causa. Acest celebru dirijor, evreu de origine românã, care continuã sã se considere român american, a condus orchestra din Marsilia la deschiderea festivitãþilor prilejuite de declararea acestui
important oraº francez capitalã culturalã europeanã. Domnul Lawrence Foster i-a declarat domnului dr. Virgil Mihaiu cã municipiul Cluj-Napoca
este „mult mai tare decât Marsilia” ºi a repetat
acest lucru de cinci ori! Singurul element care,
într-adevãr, îi lipseºte Clujului este concretizarea
unui proiect privind Centrul Cultural Transilvan,
care se vrea o entitate culturalã etalon, ce va
îngloba instituþii culturale de prestigiu, precum
Academia de Muzicã, Filarmonica etc., înlãturându-se în felul acesta o carenþã mai veche, aºa
cum au fãcut, bunãoarã, toate þãrile din fosta
Iugoslavie, la Skopje, Zagreb, în Bosnia-Herþegovina, în Muntenegru existând deja de multã vreme
asemenea centre. Faptul cã în Cluj-Napoca nu
fiinþeazã încã o astfel de instituþie nu þine de probleme ce vizeazã baza materialã sau lipsa talentelor, ci mai degrabã de o incapacitate administrativã, pe care Domnul dr. Virgil Mihaiu sperã sã
o înlãture oameni ca domnul Ionel Vitoc sau
Teodor Ardelean.
Întâlnirea de la Baia Mare a continuat apoi
cu o dezbatere densã privind arhitectura urbanã ºi
importanþa declarãrii municipiului Cluj-Napoca
capitalã culturalã europeanã, pe parcursul cãreia
au avut intervenþii pertinente, cu observaþii interesante, propuneri etc. domnul Ilie Tudor, consilier municipal, preºedintele Comisiei de urbanism din cadrul Primãriei Baia Mare, domnul
Istvan Ludescher, viceprimarul municipiului Baia
Mare, domnul Edmund Füto, arhitectul-ºef al municipiului Baia Mare, domnul dr. Mirel Giurgi,
Oxana Florescu, fost arhitect-ºef al judeþului
Maramureº etc.
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Un „ambasador” al românilor în Germania,
Mirel Giurgiu, a conferenþiat în Baia Mare
Anca GOJA
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irel Giurgiu, medicul român (care hiei ºi instaurarea regimului comunist.
a lucrat ani buni în Maramureº, Freiburg-ul este un oraº de circa 200.000 de
ca stomatolog) stabilit în Germa- locuitori, nãscut dupã 1200, când s-a pus piatra
nia, puternic implicat în promovarea culturii ro- de temelie a domului în jurul cãruia s-a dezmâne în strãinãtate, colaborator de ani buni al voltat apoi urbea. Universitatea din Freiburg a
cotidianului Graiul Maramureºului ºi al revistei fost ridicatã la 1457. Revenind la instituþia care
de culturã ºi spiritualitate Familia Românã, a ne intereseazã, aceasta are în prezent circa
susþinut, luni, 13 ianuarie a.c., la
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu”
din Baia Mare, o conferinþã.
În faþa publicului format din
membri ai familiei, prieteni, cunoscuþi, dar ºi diverºi iubitori de culturã
din Maramureº, directorul instituþiei-gazdã, dr. Teodor Ardelean, a
þinut sã exprime aprecierea ºi recunoºtinþa colegilor din bibliotecã ºi
de la revista Familia Românã oferindu-i lui Mirel Giurgiu o diplomã
de onoare „Cel mai bun partener”
pentru „contribuþia sa specialã la
editarea revistei ºi implicarea sa totalã în viaþa culturalã a românilor
din Sud-Estul Germaniei”, precum
Mirel Giurgiu a primit aprecierea ºi recunoºtinþa colegilor
ºi trofeul „Cel mai bun colaborade la Baia Mare, pentru contribuþia sa specialã la editarea
tor”. Dr. Ardelean l-a numit pe
revistei „Familia Românã” ºi implicarea sa totalã în viaþa
Mirel Giurgiu „ambasadorul nostru
culturalã a românilor din sud-vestul Germaniei
cãtre o parte specialã a Europei”.
În prelegerea sa, oaspetele a vorbit despre 85.000 de cãrþi ºi manuscrise; bazele bibliotecii
Biblioteca Românã de la Freiburg, despre Ci- au fost puse de Virgil Mihãilescu, el cãutând un
mitirul eroilor români din Primul Rãzboi Mon- loc unde sã adãposteascã multitudinea de cãrþi
dial de la Soultzmatt, precum ºi despre paralela strânse în apartamentul unde stãtea ºi care amepe care o traseazã istoricii francezi Abel Douay ninþau, prin greutatea lor, integritatea clãdirii.
ºi Gerard Hertault între Napoleon III ºi Mergând în vizitã la Institut, Mircea Eliade a
Alexandru Ioan Cuza, în cartea lor Napoleon III vrut sã dea o mânã de ajutor, astfel cã a trimis
scrisori românilor din întreaga lume pentru a-i
et la Roumanie.
convinge sã trimitã la Freiburg câte o copie din
O oazã româneascã la superlativ
fiecare cercetare sau lucrare de doctorat ai cãrei
Mirel Giurgiu ºi-a început prelegerea cu o autori sunt. La doar 7 ani de la înfiinþarea Instimãrturisire: aceea cã peste tot pe unde a umblat tutului, în 1956, s-a organizat Sãptãmâna roîn strãinãtate nu a fãcut decât sã îºi caute patria, mâneascã la Freiburg, care a fost un mare succes.
pe care a gãsit-o, la fel ca Nichita Stãnescu, în Pe lângã cãrþi, aici se regãsesc costume populare
limba românã.
din Muscel, Moldova sau Transilvania, unele
Vorbind despre Institutul de la Freiburg, purtate de Carmen Sylva sau Regina Maria; maacesta a fost fondat în 1949 de un grup de oa- nuscrise ale unor personalitãþi precum Enescu,
meni care au pãrãsit þara dupã cãderea monar- Eminescu, Blaga, Rebreanu, Brâncuºi; colecþii
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de icoane vechi, monede; mobilier vechi ºi covoare româneºti; picturi de Tonitza, Grigorescu,
Camil Ressu. Printre oamenii importanþi care au
vizitat Institutul de la Freiburg se numãrã Eugen
Coºeriu, cel mai mare romanist român, muzicianul Alexandru Busuioceanu, scriitorii Vintilã
Horia, Horia Stamatu, ªtefan Baciu etc.
Printre activitãþile la care participã în mod
constant grupul de intelectuali din jurul Institutului de la Freiburg sunt ceremoniile în memoria eroilor români cãzuþi în Primul Rãzboi
Mondial, organizate la Cimitirul de la Soultzmatt.

Aici sunt îngropate osemintele a 687 prizonieri
români.
O paralelã între Napoleon III
ºi Alexandru Ioan Cuza
Anul trecut s-au împlinit 140 de ani de la
moartea a douã personalitãþi istorice: Napoleon
III ºi Alexandru Ioan Cuza. În acest context,
Mirel Giurgiu a prezentat câteva dintre ideile
cuprinse în cartea Napoleon III et la Roumanie,
de Abel Douay ºi Gerard Hertault, a cãrei noutate constã nu doar în faptul cã realitãþile româneºti sunt privite ºi analizate de doi strãini, ci
ºi în acela cã autorii traseazã o paralelã între Napoleon III ºi Alexandru Ioan Cuza. Autorii gãsesc mai multe asemãnãri între aceste douã personalitãþi: faptul cã niciuna nu era prea
cunoscutã în þara sa atunci când a ajuns la putere; faptul cã atât Napoleon III, cât ºi Al.I. Cuza
au organizat câte un plebiscit, întrebând poporul
dacã îi vor ca ºi conducãtori; implementarea
unor reforme (secularizarea averilor mãnãstireºti; împroprietãrirea þãranilor; reorganizarea
sistemului de impozite; obligativitatea învãþãmântului general etc. – în cazul lui Cuza; drept
de vot pentru toþi bãrbaþii; dreptul la grevã – în
cazul lui Napoleon III); faptul cã ambii ºi-au
sfârºit viaþa în exil.
(Publicat în cotidianul Graiul Maramureºului)
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C. Belemace: Dimãndarea pãrinteascã
dintre care esenþiale ne apar cele privind ivirea
lui pe lume (Tache Papahagi în Antologie Aromâneascã, Bucureºti, 1922, p. 196 fixa luna
iulie 1848, iar Hristu Cândroveanu în Introducere în volumul Un veac de poezie aromânã,
apãrut la Editura Cartea Româneascã, 1985, p.
19 consemneazã tot anul 1848) ºi trecerea lui în
nefiinþã: anul 1934 (nu 1932 cum apare la Hristu
Cãndroveanu, op. cit. p. 22, deºi la p. 19 acelaºi
autor înregistra drept an al morþii lui C.
Belemace 1934). Aºadar, Constantin Belemace
a trãit 88 de ani.
Însemnãtatea volumului de faþã este deosebitã din cel puþin patru motive: mai întâi, el
înmãnuncheazã între coperþile sale întreaga operã editã ºi ineditã a celui care ºi-a câºtigat faima
de autor al „Marceillesei” aromânilor, contribuind astfel la cunoaºterea completã a moºtenirii pe care ne-a lãsat-o primul poet cult aromân, în ordine cronologicã; în al doilea rând
prin integrarea Autobiografiei ºi a poemului
Exilul a Meu, volumul dobândeºte ºi o valoare
istoricã, în aceastã parte a cãrþii autorul înregistrând o serie de informaþii foarte preþioase
privitoare la viaþa aromânilor (în primul rând a
familiei sale) de la mijlocul secolului al
XVIII-lea pânã spre apusul zilelor sale; în al
treilea rând în acest volum, în Cuvântul editorului se fac propuneri pentru normele de scriere unitarã în vederea publicãrii integrale a operelor autorilor aromâni; în al patrulea, dar nu în
ultimul rând, volumul îmbogãþeºte atestãrile
unor forme ºi cuvinte aromâne sau impune altele
necunoscute pânã acum, neintegrate nici de Dicþionarul dialectului aromân general ºi etimologic al lui Tache Papahagi.
În cele de mai jos nu ne oprim prea mult
asupra operei scriitorului aromân, vom consemna doar cã, aºa cum afirma Hristu Cândroveanu,
„lirica lui e curatã ca apa de izvor a munþilor sãi,
o prelungire, parcã uºor stilizatã, a folclorului
local, ce i-a fost dascãlul lui adevãrat”.
Tematica poeziilor sale nu se deosebeºte
esenþial de a celorlalþi poeþi culþi aromâni mai
vechi ºi mai noi. Ca ºi aceºtia, el cântã viaþa
pãstoreascã, transhumanþa, pendularea între
munte ºi ºes în funcþie de vãratic ºi iernatic a
turmelor de oi, cãrvãnãritul, pustiirea satelor
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n adevãrat eveniment literar ºi cultural a constituit apariþia în 1990, la
Editura Cartea Aromânã din Syracuse, New York, a volumului Dimãndarea
pãrinteascã de Constantin Belemace, primul
poet cult nãscut în mijlocul celei mai numeroase
populaþii româneºti sud-dunãrene care vorbeºte
aromâna, dialect al limbii noastre. Consemnãm,
de asemenea, cu satisfacþie ºi cu recunoºtinþã
faptul cã aceeaºi editurã a publicat anterior alte
patru volume din operele unor scriitori aromâni
ºi anume: Pãrãvulii adicã Anecdote de Nicolae
Batzaria, Zghic di Moarti, în dacoromânã Þipãt
de moarte, de Dina Cuvata, Puizii de Nushi
Tulliu ºi Bair di Cãntic Armãnesc, adicã ªirag
(baier) de cântec aromânesc, de George Murnu,
de numele cãruia se leagã ºi cea mai reuºitã
traducere în limba românã a epopeilor homerice
Iliada ºi Odiseea, superioarã multor altor traduceri ale capodoperelor literaturii Greciei antice în alte limbi, dupã cum ne încredinþeazã
George Cãlinescu în monumentala sa Istorie a
literaturii române de la origini pânã în prezent.
Volumul pe care îl prezentãm se deschide
cu o Prefaþã ºi continuã cu un Cuvânt al editorului în englezã, ambele reluate ºi în aromânã:
Prifatsã ºi Zbor di la editor. Urmeazã câteva
Ânsimnãri de Dina Cuvata ºi câteva Adutseri
aminti ale lui Vasile Negrea, ginerele lui Constantin
Belemace, transpuse în dialectul aromân tot de
Dina Cuvata.
Opera propiu-zisã, apãrutã la acea datã
pentru prima oarã integral, a lui Constantin
Belemace, cuprinde o Autobiografie (p. 1-62),
amplul poem Exilul a meu (p. 63-141) ºi culegerea Puizii (p. 145-213), care debuteazã cu
Dimãndarea pãrinteascã, piesã de rezistenþã a
creaþiei sale care a împrumutat ºi titlul întregului
volum.
Constantin Belemace (ºi nu Belimaci,
cum greºit a fost notat pânã acum numele poetului, informaþie datoratã fiicei trubadurului aromân) s-a nãscut pe 1 august 1844, în Muloviºte,
o mare ºi bogatã localitate aromâneascã din
Republica Macedonia, pe atunci încorporatã
Imperiului Turcesc. Odatã cu publicarea volumului de faþã se corecteazã unele date referitoare la viaþa ºi activitatea lui C. Belemace,
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aromâneºti, prin emigrãri în lumea largã, în
urma violenþelor continue ce s-au abãtut asupra
lor, cântã gloria strãbunã de altãdatã etc.
Aºa cum am mai spus, el rãmâne, înainte
de toate, trubadurul popular al aromânilor prin
aceastã piesã de mãrgean care este Dimãndarea
pãrinteascã, publicatã pentru prima datã în 1888
în revista aromâneascã Macedonia, poezie ce
clocoteºte de indignare ºi de blesteme împotriva
celor ce uitã limba strãbunilor, însemnul cel mai
de seamã al naþionalitãþii (H. Cândroveanu).
Cântecul acesta a fost acceptat neoficial de în-

DIMÃNDAREA
PÃRINTEASCÃ
Pãrinteasca dimãndare
Nispergiurã cu foc mare
Fraþi di mumã si di-un tatã
Noi, Armâni di eta toatã.
Di sum plocili di morminþî
Strigã-a noºtri buni pãrinþî!
„Blastem mari s-aibã-n casã,
Cari di limba lui s-alasã.

treaga aromânime ca Imnul naþional al aromânilor, contribuind la deºteptarea naþionalã a
acestora. Cum se va vedea din redarea lui mai jos
ºi din transpunerile în dacoromânã datorate Kirei
Iorgoveanu (Diata pãrinteascã) ºi lui Hristu
Cândroveanu (Diata veche), reproduse din antologia Un veac de poezie aromânã, cântecul
acesta a însemnat pentru aromâni ceea ce pentru
întregul neam românesc a însemnat Rãsunetul lui
Andreu Mureºanu de-a lungul timpului ºi Limba
noastrã a lui Alexei Mateevici pentru românii
dintre Prut ºi Nistru ºi nu numai pentru ei.

Arzã-l para focului,
Sã se zbatã viu, pe loc
ªi sã-i ardã limba-n foc.
El în vatra pãrinteascã,
Pruncii nu ºi-i fericeascã,
Nunþi sã nu le deie sorþii,
Sã nu-ºi legene nepoþii.
Cei ce fug de-ale lor mume
ªi de pãrintescul nume
N-aibã harul Domnului
ªi dulceaþa somnului”.
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(Transpunere de Kira Iorgovean)
Care-ºi lasã limba lui,
S-lu-ardã pira focului,
Si-s-dirinã viu pri loc,
ªi-l’ i si frigã limba-n foc.
El, in vatra-l’i pãrinteascã
Fumeal’ia s-nu-ºi hãriseascã;
Di fumel’i curuni s-nu baºe,
Nat în leagãn ºi nu-nfaºe.
Cari fudze de-a lui mumã
ªi di parinteasca-l’i numã,
Fuga-l’ doara Domnului
ªi dulþeamea somnului!”
DIATA PÃRINTEASCÃ
Pãrinteasca rugã mare
Porunceºte cu-nfocare
Fraþi de mamã ºi de tatã,
Aromâni din vremea toatã!
De sub lespezi de morminþi
Strigã-ai noºtri buni pãrinþi
„Blestem greu sã aibã-n casã
Cine limba lui îºi lasã.
Cine-ºi lasã limba lui,

DIATA VECHE
Din adâncuri ne rãsunã
Diata veche ºi strãbunã –
Poruncã, sã dãinuiascã
Limba noastrã, româneascã.
De sub lespezi de morminte,
Strigã bunii: „Luaþi aminte, –
Crunt blestem sã aibã-n casã
Cel ce graiul lui ºi-l lasã.
Cine-ºi uitã limba lui –
Arzã-l para focului,
Viu, topeascã-se pe loc,
Limba sã i-o frigã-n foc.
Nicãieri, în niciun loc,
Sã n-aibã de-ai sãi noroc;
Sã n-aibã lege ºi crez,
Nici cununi ºi nici botez.
Care-ºi uitã numele –
Sã-l blesteme mumele,
Piarã-i harul Domnului
ªi dulceaþa somnului”!
(Transpunere
de Hristu Cândroveanu).
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vatrã, termen comun cu alb. vatrë, vatër în dialectul tosc, votër în dialectul gheg.
De remarcat este faptul cã ar. fumeal’e,
provenit din lat. familia, unde înseamnã „casã,
familie”, pãstreazã acest sens pe lângã care l-a
dezvoltat pe cel de „copil” ºi de „grup de familii
care în transhumanþã fac un popas”, pe când, la
noi, termenul moºtenit a evoluat la femeie „persoanã adultã de sex feminin” (cel neologic,
familie, este mai apropiat, atât fonetic, cât ºi semantic de etimon).
Atragem atenþia ºi asupra derivatului dulþeame „dulceaþã” format din adj. dulþe „dulce”
(< lat. dulcis) ºi sufixul -ame (< lat. -amen), care
printer altele, are ºi sens colectiv: armâname
„mulþi aromâni”, bãrbãtame „grup de bãrbaþi”,
mul’irame „muieret”, ºi pe care îl întâlnim ºi în
Banat, spre exemplu, în copilame „mulþi copii”
sau chiar colãceame „mulþi colaci”, pe care l-am
auzit la Vãliug, lângã Reºiþa.
Notã: Aromâna, unul din cele patru dialecte ale limbii române, se vorbeºte în Grecia,
Albania, Iugoslavia, Bulgaria, România (Dobrogea), izolat în Canada, S.U.A., Australia,
America Latinã.
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Nu putem încheia înainte de a face un
scurt comentariu lingvistic al textului. Referindu-ne la componenþa etimologicã a lexicului
poeziei, vom observa cã ea cuprinde aproape în
întregime cuvinte de origine latinã sau formaþiuni pe teren românesc din fondul latin. În afara
elementelor comune cu dacoromâna (pãrinteascã, foc, mare, fraþi, mumã, tatã, noi, toatã, murminþi, strigã, blãstem, casã etc.) apar ºi câþiva
termeni de origine latinã necunoscuþi de varianta româneascã din nordul Dunãrii: dimîndare, substantiv provenit din infinitivul lung al
verbului dimîndu, „poruncesc” (<demando, -are);
sprigiur, verb însemnând „conjur”(<experiuro,
-are), dirin, verb, „(mã), zbucium” (<deliro, -are),
baº, verb, „sãrut” (<basio, -are), nat, substantiv,
„copil” (<natus), pe care îl gãsim în locuþiunea
pronominalã bãnãþeanã tot natu „fiecare”.
Împrumuturile din limbile strãine sunt puþine: etã „timp” (< alb. jetë „viaþã, secol, veac,
lume”), hãrisescu, verb, „mã bucur”, doarã,
„har”, pirã, „flacãrã”, toate de origine neogreacã ºi ploace, plural ploci, „lespede, placã”, de
origine slavã veche (ploèa).
De origine autohtonã, traco-dacã, este

Bãrbaþi aromâni. Sursa www.proiectavdhela.ro
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etaforicã sau doar pleonastã, formula de mai sus mi-a fost sugeratã de o carte a istoricului
polonez Grzegorz Jawor, despre care mã simt
îndatorat sã scriu câteva rânduri.
Nãscut în 14 martie 1960, în oraºul
Lublin, din partea rãsãriteanã a Poloniei, cu studii secundare ºi universitare în oraºul natal,
Grzegorz Jawor s-a preocupat de comunitãþile
rurale din spaþiul ruteano-polonez de la sfârºit
de Ev Mediu ºi în câþiva ani a întocmit o tezã de
doctorat cu subiectul Ludnoœæ ch³opska i spo³ecznoœci wiejski w województwie lubelskim w
póŸnym œredniowieczu (schy³ek XVI – pocz¹tek
XVI wieku) [Populaþia þãrãneascã ºi comunitãþile rurale din voievodatul Lublin la sfârºit de
Ev Mediu (sfârºit de secol XIV- început de secol
XVI)], susþinutã în 1989 la Universitatea „Maria
Curie-Sk³odowska” din Lublin ºi publicatã în
acelaºi oraº, în 1991.
Cum în cercetãrile sale a dat peste un
subiect foarte interesant, pomenit în documentele medievale poloneze ca „jus walachicum”,
prof. dr. Grzegorz Jawor a prezentat apoi (în
anul 2000) o tezã de abilitare Osady prawo
wo³oskiego i ich mieszkañcy na Rusi Czerwonej
w póŸnym œredniowieczu, susþinutã la Universitatea „Maria Curie-Sk³odowska” din Lublin ºi
publicatã patru ani mai târziu. Lucrarea s-a tipãrit recent ºi în limba românã, Aºezãrile de
drept valah ºi locuitorii lor din Rutenia Roºie în
Evul Mediu târziu, traducere de Gabriela
Gavril-Antonesei, prefaþã de Victor Spinei, apãrutã sub egida Facultãþii de Istorie a Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza” Iaºi ºi a Institutului de Arheologie al Academiei Române,
filiala Iaºi, în Editura Universitãþii „Alexandru
Ioan Cuza” Iaºi, 2012 (274 p., inclusiv hãrþile) ºi
contribuie în mod substanþial la cunoaºterea ºi
înþelegerea unui fenomen social definitoriu pentru
bejenia românilor dincolo de graniþele statelor medievale Moldova, Muntenia sau Transilvania.
Spaþiul geografic care face subiectul studiului este Rutenia Roºie (Russia Rubra sau Ruœ
Czerwona), cuprinzând þinuturile Sanok, Przemyœl,
Lwów, Halici ºi Che³m, formând voivodatul rutean, care se învecina la nord, nord-est cu
Polesia ºi Volânia, la est, cu voievodatul

Cracoviei ºi al Sandomierzului, la vest cu Podolia,
iar la sud, pe cumpãna apelor din Carpaþii
Nordici, cu Ungaria ºi Moldova. (p. 9)
În timp, cercetãrile prof. Grzegorz Jawor
au avut în vedere intervalul dintre a doua jumãtate a veacului XIV-lea ºi începutul secolului
al XV-lea, când procesul de asimilare economicã, juridicã ºi etnicã diminueazã „dreptul valah”, de care se bucuraserã coloniºtii români,
aºezaþi îndeosebi în þinuturile împãdurite, mlãºtinoase, cu teren înþelenit ºi firav populate.
Documentaþia d-lui Grzegorz Jawor s-a
desfãºurat mai întâi peste istoriografia consacratã subiectului (despre care au scris ºi câþiva
români – Ion Bogdan, Ioan Caragiani, M. P.
Dan, Silviu Dragomir, Th. Holban, ªtefan Meteº,
D. D. Mototolescu, Gr. Nandriº, Ion Nistor,
Mara Pop), apoi asupra actelor publicate în
Polonia, dar nu numai ºi, în sfârºit, în arhive (din
Varºovia, Che³m, Lublin, Przemyœl, Cracovia,
Lwow) cu manuscrise rãmase încã inedite (cea
mai mare parte în limba latinã!!!), ceea ce alcãtuieºte o adevãratã piramidã investigativã, demnã de înfãþiºat ca model pentru tinerii cercetãtori
(ºi români!!!) care vor avea curajul sã îmbrãþiºeze acest domeniu absolut… fabulos.
Cuprinsul cãrþii lui Grzegorz Jawor este
bogat ºi incitant mai cu seamã pentru cititorul
român. Dupã prefaþa istoricului ieºean Victor
Spinei, Jus Valachicum în prospectarea lui
Grzegory Jawor (p. 9, cu versiune ºi în limba
francezã, p. 14), urmeazã un Cuvânt înainte
(p. 19) al autorului (cu precizãri ºi mulþumiri de
rigoare) ºi cele ºase capitole: I. Aspecte etnice
ale migraþiei românilor pe teritoriul Regatului
Polonez în perioada cuprinsã între jumãtatea
secolului al XIV-lea ºi începuturile secolului al
XVI-lea, pe fundalul þãrilor învecinate (p. 27);
II. Elemente ale vieþii nomade ºi ale celei sedentare în istoria colonizãrii româneºti (p. 55);
III. Cauze militare ale extinderii colonizãrii româneºti în perioada medievalã (p. 75); IV. Aria
teritorialã ºi caracterul economic al colonizãrii
româneºti în Rutenia Roºie, în secolul al
XIV-lea ºi începuturile secolului al XV-lea
(p. 97); V. Organizarea satelor de drept valah ºi
funcþionarea lor socialã (p. 151); VI. Integrarea
ºi asimilarea colonizãrii româneºti de cãtre

sluji”, cãruia suveranul îi dãruia Câmpul lui
Holde (din maghiarã hold, astãzi Halde
Szklarskie, în þinutul Sanok) „cu pãdurile,
dumbrãvile ºi câmpia ce este acolo, acea pustie
cnezeascã, ca sã facã sat dupã «dreptul valah» ºi
l-am dat lui în veci ºi copiilor lui cu toate înconjurimile ºi cu toate hotarele, ce din veci le
are acea pustie…, cu pãºunile ºi cu râurile ºi cu
bãlþile ºi cu toate pescãriile ºi cu toate foloasele
ce le poate avea, liber este sã le vândã, liber este
sã le schimbe cu o egalã valoare ºi cu cnezia-i
liber, iar pentru aceasta cneazul are sã slujeascã
cu 3 arcaºi”. (Akta grodskie i ziemiskie, vol. VII,
Lvov, 1868, p. 22, dupã ªtefan Meteº, Emigrãri
româneºti din Transilvania în secolele XIII-XX
(cercetãri de demografie istoricã), Editura
ªtiinþificã, Bucureºti, 1971, p. 36)
Istoricul polonez identificã în Rutenia Roºie
305 aºezãri, întemeiate dupã „jus valachicum”,
pe care le putem confrunta cu satele înregistrate
în ultima lucrare româneascã pe acest subiect, a
istoricului ªtefan Meteº, în capitolul II Emigrãri
ale românilor din Transilvania în Polonia (p.
25-43), unde satele sunt înºirate în ordine
alfabeticã pentru fiecare þinut: 2 în preajma
Cracoviei; 112 în Sanok; 87 în Sambor; 17 în
Halici; 72 în Przemysl; 21 în Belz; 6 în Sabecz;
6 în Lubacow; 2 în Biecki; 52 în Lvov; 9 în
Chelm; 5 în Kaminonka; 2 în Grodek; 1 în
Lesajsl; 3 în Luboml; 11 în Skala (Podoli); 4 în
Os’urecimski; 3 în Zamech ºi 2 în Sandomir.
Ceea ce dã un total de 418 aºezãri de drept
valah, atestate de prin anul 1330 ºi sfârºind pe la
1565, adicã pe durata a douã veacuri ºi jumãtate.
„Jus valachicum” în spaþiul polonez aratã
cã românii bejenari, plecaþi în alte þãri spre a-ºi
cãuta spaþiu de vieþuire statornicã sau temporarã, nu sunt nomazi, nu sunt doar pãstori, ci
pãstori, agricultori ºi meseriaºi aºezaþi în þinuturi strãine în virtutea unor legi care implicã un
contract între proprietarul pãmântului – rege, senior, bisericã – ºi azilant, în termenii cã pentru
libertatea de a se aºeza, de a cultiva terenul
primit în stãpânire, satul sau cnezia cu „jus valachicum” avea obligaþia, la vreme de rãzboi sau
primejdie, de a trimite în armata regelui sau a
seniorului un numãr anume de oºteni. Un studiu
cuprinzând recompensele acordate de regele
Poloniei pentru fapte de vitejie unor luptãtori
proveniþi din aºezãri cu „drept valah” ar dovedi
cã dimensiunea rãzboinicã a colonizãrilor româneºti infirmã aserþiunea „nomadismului”
despre cei ajunºi în Rutenia Roºie.
De altfel, în aceastã privinþã, prof.
Grzegorz Jawor trage concluzia hotãrâtã: „Nu
ne convinge de asemenea teza despre profilul
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mediul local, la începutul secolului al XVI-lea
(p. 195) ºi Încheiere (p. 213)
Bibliografia, cu aproape 350 de studii
edite – în limbile polonezã, germanã, românã,
ucraineanã – ºi numeroase manuscrise, poate
descuraja la o repede ochire pe cercetãtorul român, însã un rezumat în limba francezã
(p. 239-243) ºi un indice cu numele localitãþilor
pomenite în lucrare, 12 hãrþi cu þinuturile având
aºezãri de „drept valah” (o mai lesnicioasã lecturã a hãrþilor prin numerotarea aºezãrilor „de
drept valah”, în conformitate cu tabelul de la
p. 271-273, unde totuºi satul „nr. 234. Jamma”
va trebui corectat Jamna, de la care provine [?]
patronimul românesc Jemna, dacã nu cumva chiar
ºi cel din Cãlineºtii lui Cuparencu: Jamnowicz Jaminowicz), limpezesc dimensiunea geograficã a fenomenului social.
Faþã de studiile anterioare pe acest subiect
– numeroase în istoriografia polonezã, dar mai
puþine în cea româneascã –, Grzegorz Jawor
aduce o viziune holomericã asupra fenomenului
investigat, întrucât instrumentul comparaþiei se
extinde ºi în alte spaþii (Slovacia, Cehia, Peninsula Balcanicã), în care au pãtruns coloniºti români în Evul Mediu. Desfacerea obiectului cercetat în pãrþile constitutive spre a le afla ºi
analiza cauzele, structura ºi consecinþele social-juridice îi permite cercetãtorului sã infirme
unele opinii exprimate anterior fãrã temei documentar.
Acribia documentarã a studiului, ascunsã
cu modestie în cele 867 de trimiteri infratext,
culese cu font 10, provoacã invidia frãþeascã ºi
admiraþia colegialã a multor istorici, poate cã nu
ºi a câte unuia, care, dupã formula „zece istorici
în unul”, îndatã ce foileteazã un fond prãfuit de
documente din podul unei primãrii cãtunale sau
colporteazã oarece informaþii arhicunoscute, se
bate cu pumnu-n pieptul de aramã coºcovitã cã a
descoperit mãrgica urgisitei gãinuºe din povestea lui Ion Creangã.
Un prim exemplu de „jus valachicum”
împãmântenit în Polonia este ilustrat de „druzina” cu care se aºazã fraþii maramureºeni Drag
ºi Sas, dupã descinderea lui Bogdan de Cuhea în
Moldova, adicã dupã anii 1345, urmaºii legendarului Dragoº primind pãmânt, mai multe sate,
din partea regelui polon ºi chiar titluri nobiliare
(cf. L. Wyróstek, Ród Dragów-Sasów na
Wegrzech i Rusi Halickiej, „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego”, vol. XI, 1932).
Dreptul valah a fost stipulat cât se poate de
limpede prin zapisul cu care Wladislaw Oppeln
rãsplãteºte, în decembrie 1377, pe Ladomir Valahul „care ne-a slujit credincios ºi încã ne va
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strict pãstoresc al aºezãrilor cercetate, de vreme
ce, atât în zonele lor de baºtinã, cât ºi în cele în
care au migrat, românii reuºeau în mod eficient
sã combine îndeletnicirile pãstoreºti cu cele
agricole. Aceastã împletire a elementelor unei
economii bazate pe creºterea animalelor cu agricultura este vizibilã în epoca studiatã în aproape
toate coloniile de drept valah”. (p. 213). Între
argumente, autorul studiului invocã prezenþa
morilor ºi a pivelor, care sunt oriunde probe ale
unei populaþii statornice, chiar ºi în cazul în care
preponderentã ar fi creºterea animalelor.
De asemenea, cercetãtorul polonez infirmã opinia „rãspânditã în literatura de specialitate” cã bejenarii români ar fi urcat la altitudini
mai mari, pentru cã documentele din a doua
jumãtate a veacului XIV-lea ºi prima jumãtate
din urmãtorul localizeazã aºezãri „destul de îndepãrtate de zona montanã”, în spaþiul subcarpatic, unde se practica ºi agricultura ºi pãstoritul. Pentru cã, în chip firesc, nu întreg satul
mergea cu oile la pãºunat, ci doar cel mult 15-20
de bãrbaþi rãspândiþi prin câteva stâni diferite.
Dreptul valah se exercita asupra unei pãrþi
dintr-un sat, asupra unui sat întreg sau chiar
asupra a douã sate, cu statut de cnezie, ori asupra
mai multor sate apropiate, care formau o crainã.
Autorul diferenþiazã competenþele cneaz-ului
român de cele ale so³tys-ului german ori ale
tywun-ului (wataman-ului) rutean ºi ajunge la
concluzia cã diferenþele se estompeazã în timp.
Astfel încât, începând cu secolul al XVI-lea,
„aºezãrile de drept valah îºi pierd complet individualitatea juridicã, economicã ºi etnicã”, dar
„urmele elementelor de drept valah, pãstrate
pânã în zilele noastre în sfera lingvisticã ºi în
cultura materialã ºi spiritualã” încã mai provoacã „discuþii aprinse ºi… interpretãri extrem
de diferite”. (p. 215).
Motive din care ar fi nevoie de studii monografice pentru câte un spaþiu geografic distinct, precum se preconizeazã pentru voievodatul Cracoviei, în temeiul documentelor din
tomurile S³ownik historyczno-geograficzne wojewódza krakowskiego w œredniowieczu, a cãror
editare se va încheia în curând.
Dupã cum scrie istoricul român Victor
Spinei, în prefaþa traducerii româneºti, „reverberaþia cercetãrilor lui Grzegory Jawor a fost
nesemnificativã” ºi e mare pãcat mai cu seamã
pentru istoria Moldovei ºi pentru sugestiile pe
care le poate da studiul istoricului polonez ºi
anume:
1. Monografia unui sat cu „drept valah”
din Rutenia Roºie spre a se ºti tradiþiile pãstrate
de familiile românilor, ce cântece ºi poveºti au
avut – în românã, în polonã, în ucraineanã? –, ce
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expresii idiomatice au folosit în limbajul cotidian, ºtiut fiind faptul cã rugãciunile ºi
înjurãturile sunt cele mai statornice remanenþe
din limba maternã în condiþiile bilingvismului.
Cântecul ucrainean despre oastea lui
ªtefan-Vodã s-ar putea sã fie cules de la un
guslar provenit dintr-un sat cu „drept valah”,
unde amintirile voievodului moldav ar fi fost
încã proaspete la anul 1571, când filologul Jan
Blahoslav din Boemia, include în Gramatica
limbii cehe un Cântec slovenesc de la Veneþia,
manuscrisul gramaticii tipãrindu-se la Viena în
1857 (Cf. Petru Caraman, Vechiul cântec popular ucrainean despre ªtefan Voievod, Ediþie îngrijitã ºi cuvânt înainte de Ion H. Ciubotaru,
Editura Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”,
Iaºi, 2005). Precizarea cântãreþului ascultat de
Jan Blahoslav (dacã nu cumva gramaticul ceh
era chiar de origine valahã!) cã este de loc din
„Veneþia” s-ar explica printr-un toponim de sorginte româneascã, dintr-un sat Venecka sau Venata,
adicã Vânãta sau Albastra din Rutenia Roºie.
Negreºit cã a existat o sporadicã, dar fermã comunicare între cei bejeniþi ºi cei rãmaºi la
baºtinã despre mersul traiului de zi cu zi într-o
parte sau cealaltã, de vreme ce spaþiul acesta din
marginile celor douã þãri învecinate s-a transformat într-o adevãratã ecluzã demograficã
(pentru a prelua sugestia din romanul prozatorului român Radu Mareº, Ecluza, Editura
Aula, Braºov, 2006). Fenomenul se cere aprofundat asupra istoriei interferente a popoarelor
polon ºi român, care, de-a lungul timpului, s-au
rãzboit, s-au împãcat, s-au ajutat, fãrã nicio angoasã revanºardã, cu acte de solidaritate în faþa
duºmanului comun, cu fapte de bravurã ºi sacrificiu, cu înþelegere ºi ospitalitate reciprocã.
Ba chiar, asemenea ecumenism de duratã între
un popor slav ºi altul romanic, unul de confesiune romano-catolicã ºi celãlalt în tradiþie
ortodoxã, pare sã fi fost motivul princeps care
i-a determinat pe naziºtii germani ºi pe comuniºtii sovietici sã ºteargã graniþa comunã dintre
Polonia ºi România. Pactul Ribbentrop-Molotov rãvãºea Europa în 23 august 1939, rãºluind
înainte de toate vecinãtatea dintre poloni ºi români. ªi nedreptatea a rãmas în vigoare ºi dupã
trei sferturi de veac!!!
2. Mulþi români din satele cu „drept valah” se întorc în þara lor de baºtinã, fie dupã
trecerea celor douãzeci de ani de slobozenie –
cãci, întorcându-se în Moldova, ei primesc aici
acelaºi „drept valah” în satele în care se aºazã ºi
sunt scutiþi de biruri vreme de alþi douãzeci de
ani, ceea ce oferã o perspectivã economicã destul de promiþãtoare –, fie dintr-o pricinã
extraeconomicã precum un rãzboi mai de

ºi de omenii lor, nime întru nimic sã nu-i învãluiascã, nici bucatele lor pentru alþii sã nu li sã
tragã, cã cinie s-ar ispiti a le face ori cãt de puþin
val peste carte domnii mele, unii ca aceea trebuie sã ºtie cã vor fi de mare certare de la
domniea me, într-alt chip n-a hi. Aceasta scriem.
U Ias l[et] 7225 iulie 7.
Io Mihai Rãcoviþã voievod.”
(Teodor Bãlan, Documente bucovinene,
VIII, nr. 164, p. 227-228. Originalul se aflã la
Muzeul Bucovinei din Suceava, nr. 1599, hârtie,
cu pecete micã, roºie, octogonalã.)
De la un nepot al pomenitului Vasile
Cupariu, devenit proprietar al unei pãrþi din satul Cãlineºti de lângã Suceava, se trage numele
satului Cãlineºtii lui Cuparencu, în care s-a stabilit peste câþiva ani bãrbatul Vasile Iaminovici
– cu nevastã, mamã, nepot ºi mãtuºã –, angajat
dascãl în biserica satului prin 1800 ºi…, ºi devenit, peste jumãtate de veac, bunicul viitorului
poet Mihail Eminescu.
Stilul expunerii, sobru, academic, al cercetãtorului Grzegorz Jawor înlesneºte înþelegerea problematicii economice ºi juridice din satele cu „drept valah” din Polonia medievalã,
urmând ca o abordare suplimentarã sã lãmureascã statutul bisericii ortodoxe din aceste aºezãri ºi libertatea religioasã de care s-au bucurat
coloniºtii români în acele þinuturi ºi timpuri,
întrucât printre greco-catolicii din scriptele oficiale nu se departajeazã în niciun chip credincioºii de rit ortodox.
Un cuvânt de cinstitã apreciere trebuie
amintit ºi despre traducerea fãcutã de doamna
prof. dr. Gabriela Gavril-Antonesei, ºefa Lectoratului de limbã ºi literaturã românã de la Universitatea Jagiellonã din Cracovia, care a gãsit
echivalenþe româneºti adecvate ºi oferã cititorului
român ºi câteva glose pentru termeni administrativ-juridici uzuali în Polonia medievalã.
De asemenea, condiþiile grafice în care
Editura Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaºi s-a îngrijit sã aparã acest volum sunt
excelente ºi hãrãzesc autorului o frumoasã rãsplatã pentru efortul sãu asupra unui subiect de
mare importanþã pentru istoria românilor, ilustrând cum nu se poate mai limpede condiþiile în
care românul îºi cãutã un loc de trai mai lesnicios, dar sub auspiciile unor legi drepte ºi
statornice. La urma urmei, cartea prof. Grzegorz
Jawor ar trebui premiatã de Academia Românã ºi
înscrisã în lectura obligatorie a celor ce încearcã,
de peste douã decenii, sã guverneze România,
fãrã nici un strop de „jus valachorum”…
Dar, trãind ºi nemurind, sã sperãm cã
mintea românului de pe urmã se va învrednici ºi
de urma strãmoºilor….
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duratã, o molimã, secetã sau alte calamitãþi
naturale.
Români din sate cu „drept valah” ar fi de
bãnuit ºi în numele unor familii ca Andrievici de
la Dragomirna, Bucevski din Iliºeºti, Bileþchi de
la Opriºeni, Go³êbiowski de la Suceviþa,
Cehovski de la Sadova, Coºtiug de la Capul
Câmpului, ca sã nu luãm în discuþie decât vreo
câteva cazuri bine cunoscute în Bucovina. O
cercetare a patronimiei din satele poloneze cu
„drept valah” ºi a împrejurãrilor repatrierii unor
bejenari ne-ar putea oferi date concrete. Cãci, la
Mãnãstirea Suceviþa, ctitoria Movileºtilor pribegiþi în Polonia, care era dependentã de Schitul
cel Mare de la Maniava, în martie 1786 erau
doar 25 de cãlugãri veniþi din Galiþia, Ucraina
(de la Schitul cel Mare), Polonia ºi Muntenia, 20
dintre ei vorbind doar ruseºte, 3 moldoveneºte ºi
ruseºte, monahul Nil Teodorovici, în vârstã de
72 de ani, din Muntenia, ºtiind moldoveneºte,
ruseºte ºi turceºte, iar egumenul Areta Hugarovici de la Schitul cel Mare din Ucraina, moldoveneºte, ruseºte ºi latineºte. (Dimitrie Dan,
Mânãstirea Suceviþa, Cu anexe de documente
ale Suceviþei ºi Schitului celui Mare…, Tipografia Bucovina, Bucureºti, 1925, p. 47-48).
3. Cel puþin o familie de români reveniþi
din Polonia ar trebui urmãritã în ce aºezãri s-au
bucurat de „jus valachicum” în þara streinã, întrucât Io Mihai Racoviþi voevod Bojiu milostiu,
gospodari Zemli Moldavscoi, în 7 iulie 1777,
dã, în Iaºi, urmãtorul zapis pentru Miron, fiul lui
Vasili Cupariu:
„Scriem domniea me la boieri ºi la toþi
slujitorii carii veþi îmbla ori cu ce fel de slujbe a
domnii mele la þinutul Cernãuþilor, facem ºtire
tuturor pentru Miron, feciorul lui Vasile
cupariu, ºi cu fraþii lui carii, fiindu locul lor de
câtãva vreme înstreinat de la locurile sale în
Þara Leºeascã ºi tãmplãndu-i-sã moarte acolo,
acum copiii trãgînd ca sã viea în þarã la moºia
pãrintelui lor. Domniea me încã m-am milostivit
ºi i-am ertat de toate dãrile ºi angheriile oricãte
are ºi pre alþii în þara domniei mele, de toate sã
fie în pace ºi scutialã, nimãrui nimic sã nu de.
Aºijdere m-am milostivit domniea me ºi
pentru desetina de stupi ºi goºtina de mascuri ºi
de oi încã sã fie în pace, sã nu de nici sã le ea
nime cai de olac ºi sã fie în pace ºi de podvozi ºi
de altele de toate, la nimic nime sã nu-i supere.
Aºijderea m-am milostivit domniea me ºi
pentru patru omeni ce º-ar aduce ii din Þara
Leºascã, omeni streini, sã nu fie de þarã, încã sã
fie în pace ºi în scutiealã, nimãrui nimic sã nu
de, ce numai sã le fie pentru slujba casãi lor.
Pentru aceea toþi dacã viþi vede carte
domnii meale, toþi sã aveþi a vã feri de acei copii
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Canalul morþii. Martor, prozã-document,
Bucureºti, Editura Fundaþiei Academia Civicã, 2013
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iarist de profesie (a fost reporter,
înainte de 1989, la unele ziare din
epocã: Scânteia, România liberã,
Teleormanul, a trecut ºi pe la Radiodifuziunea
românã, s-a oprit pentru mai multã vreme la
România pitoreascã, colaborând în acelaºi timp
la Viaþa studenþeascã, Presa noastrã, Tribuna,
Steaua, Luceafãrul, România literarã, Viaþa
româneascã), creaþia literarã de dinainte de Revoluþie a lui Valentin HossuLongin se compune dintr-un
volum de povestiri, (prozã
scurtã), intitulat Trenul de flãcãri ºi apãrut în anul 1981, patru
volume de reportaje (Þara
Lotrului,1972, Prin þara trandafirilor, 1979, Omul pentru
Om, 1977, Soarele din poartã,
1989) ºi un roman (Cel cãzut,
1980). Dupã 1989 devine senior
editor al ziarului Ziua ºi publicã
volumele Monarhia româneascã (1994), Clipe de eternitate
(1995), A doua Românie, (1999),
textul albumului Maramureº –
þarã veche (2006) ºi un volum
de prozã-document, cum îºi clasificã Domnia Sa
însuºi ultima carte.
Canalul morþii. Martor, apariþie editorialã
a Centrului Internaþional de Studii asupra Comunismului, se bazeazã pe douã surse. Pe de
parte este vorba despre documente concrete,
certe, consultate de autor cu migalã ºi tenacitate,
poate ºi ca un omagiu adus pãrintelui Domniei
Sale, specialist de primã mãrime în domeniul
mecanicii, cãzut victimã unei politici imbecile ºi
iresponsabile a statului comunist ºi maºinaþiilor
stupide ale lui Stalin – tãtucul de tristã amintire
al popoarelor. La acestea se adaugã discuþiile ºi
corespondenþa cu aparþinãtorii unora dintre
victimele înscenãrii actelor de sabotaj. Pe de altã
parte, întreaga odisee a inginerului Emilian
Hossu este evocatã prin mintea ºi ochii copilului
de 12-13 ani sau, mai apoi, prin cele ale unui

adolescent în formare – autorul însuºi –, supus
unor privaþiuni, hãituieli ºi traume permanente,
ca fiu al unui aºa-zis duºman al poporului. Cele
douã paliere în care este redactatã proza-document de faþã se interpãtrund, se succedã, alterneazã ºi sunt marcate de o intensã implicare
afectivã, care, pe alocuri, genereazã momente
de subiectivism excesiv sau de intelectualism
greu de controlat, poate tocmai din cauza vastei
informaþii ºi a erudiþiei care-l
caracterizeazã pe autor ºi pe
care, fãrã sã vrea, le transferã cu
obstinaþie copilului sau adolescentului Valentin. Lectura cãrþii-document, mai ales în zona
ei memorialisticã, reproduce
discuþii sofisticate, replici filosofice, judecãþi de valoare etc.,
rostite de unele personaje (mai
ales de unchiul autorului, dar ºi
de el însuºi), care, iertatã ne fie
observaþia, par a fi o creaþie recentã, dacã nu cumva tânãrul
Longin o fi þinut cu strãºnicie
un jurnal secret, în care sã fi
înregistrat convorbiri, confesiuni, dialoguri purtate de el însuºi sau la care a
asistat în diverse împrejurãri ºi pe care a gãsit de
cuviinþã sã le împãrtãºeascã publicului cititor
abia acum, dupã peste ºaizeci de ani… De altfel,
în penultimul capitol al cãrþii, în care autorul
încearcã sã motiveze de ce a scris „aceastã
carte-document tocmai acum” (Ibidem, p. 228),
ni se aminteºte de un caiet pãstrat de mama
Domniei Sale, „caiet” de care dumnealui,
autorul, uitase, dar pe care acum îl considerã
drept martor al celor petrecute în urmã cu mai
bine de o jumãtate de veac.
În ceea ce priveºte documentele de arhivã
– în principal procese-verbale întocmite de torþionari sau de alte unelte ale inchiziþiei comuniste,
Valentin Hossu-Longin le incrimineazã în mod
constant nu doar conþinutul terifiant, ci ºi aspectul gramatical, scoþând în evidenþã cultura
precarã ºi agramatismul anchetatorilor.

nit, de fapt, canalul morþii, cãci, aºa cum aratã
Valentin Hossu-Longin, pe baza documentelor
la care Domnia Sa a avut acces, în acest gulag
românesc ºi-au gãsit sfârºitul mii de oameni,
care erau „mânaþi acolo ca vitele de povarã,
bãrbaþi ºi femei, tineri ºi vârstnici, ofiþeri ºi
preoþi, studenþi ºi chiaburi, politicieni ºi profesori, funcþionari ºi muncitori, negustori ºi industriaºi, unii dintre ei scoºi din închisorile supraaglomerate, alþii luaþi direct din case”. (p.18).
Dintre cei concentraþi la canal, „cercetãtorii au
identificat 839 de morþi, cu forme legale, cãrora
li se adaugã 1300 de dispãruþi fãrã urmã… Toþi
purtau stigmatul de duºmani ai poporului, fie cã
nu-ºi plãtiserã cotele la stat, se opuneau colectivizãrii sau, pur ºi simplu, fuseserã denunþaþi cã
ascultã posturi de radio reacþionare ºi nutreau
speranþa venirii americanilor”. (Ibidem).
Canalul Dunãre-Marea Neagrã a devenit,
chiar din momentul deschiderii, un „simbol al
terorii comuniste la începutul anilor ‘50. Dupã
numai câteva luni de existenþã, ºantierul prezentat de propaganda epocii ca o mândrie a
întregului popor muncitor ºi ca o dovadã a ajutorului multilateral ºi dezinteresat al Uniunii
Sovietice avea sã devinã „Canalul morþii”. Dupã
ce puºcãriile nu mai fãceau faþã ºi oficial se
clama reabilitarea prin muncã, canalul era menit
sã stârpeascã tot ce însemna burghezo-moºierimea din România. Majoritatea celor aduºi în
uriaºul lagãr, cu 14 colonii de exterminare, nici
mãcar nu aveau hotãrâre judecãtoreascã. Mulþi
ºi-au gãsit sfârºitul în gropi comune ºi fãrã cruci
la cãpãtâi”. (Ibidem, p. 18).
Odatã primitã de la Moscova dispoziþia de
sistare a lucrãrilor la canalul Dunãre-Marea
Neagrã, trebuiau gãsite motive plauzibile pentru
aceasta, iar în vremurile terorii de atunci, cel
mai la îndemânã motiv era crearea, prin torturã,
a unor aºa-ziºi sabotori ºi diversioniºti, care,
chipurile, au irosit, prin neglijenþã, rea-voinþã ºi
acþiuni duºmãnoase banii ºi munca poporului,
compromiþând astfel edificarea unei construcþii
care se dorea emblematicã pentru socialismul
european. S-a declanºat un proces absurd ºi criminal, dupã modelul sovietic oferit de însuºi
Stalin, o adevãratã vânãtoare de vrãjitoare, pe
parcursul cãreia criteriile de selecþie a „sabotorilor” erau „apartenenþa la o anumitã structurã
ideologicã, religioasã sau culturalã, clasa
socialã devenind hotãrâtoare pentru a-i învinovãþi”. (Ibidem, p. 19). Aºa a început tragedia
familiei Hossu. Cãci tatãl autorului fusese unul
dintre ºefii ªantierului 23 August de la Poarta
Albã, un inginer destoinic, care, înainte de rãzboi, s-a numãrat printre realizatorii „motorului

VARIA

Partea documentarã a cãrþii pune în luminã evenimente dramatice petrecute în prima
parte a deceniului al ºaselea, când are loc o
mascaradã juridicã, în cadrul cãreia numeroºi
oameni valoroºi ºi cinstiþi, specialiºti desãvârºiþi, sunt declaraþi sabotori ai celebrului canal
Dunãre-Marea Neagrã, unii fiind chiar executaþi, alþii primind pedepse de închisoare pe viaþã
sau muncã silnicã pe perioade cuprinse între opt
ºi douãzeci ºi cinci de ani. Autorul, extrem de
bine documentat, prezintã, în pagini de un impresionant realism, istoria canalului, asupra
cãreia insistãm ºi noi, în câteva fraze, în cele ce
urmeazã. Aflãm astfel cã ideea construirii unui
canal Dunãre-Marea Neagrã este veche ºi aparþine lui Ion Ionescu de la Brad, care a lansat-o în
anul 1844, „preluând o ipotezã a diplomatului
englez David Urquhart care, în 1837, avea în
vedere posibilitatea tãierii unui canal la Rasova,
evitându-se ocolul ºi neajunsurile navigaþiei
prin Gurile Dunãrii”. (p. 26). Ion Ionescu de la
Brad considera cã un astfel de canal „între
Cernavodã ºi Constanþa ar scurta navigaþia între
fluviu ºi mare cu 150 de leghe franceze, ar
fertiliza Dobrogea ºi ar contribui la dezvoltarea
portului Constanþa”. (Ibidem). Englezii erau interesaþi în reducerea duratei de parcurgere a
distanþei dintre Dunãre ºi Marea Neagrã, cãci,
între anii 1857 ºi 1860, o firmã de-a lor construieºte calea feratã Cernavodã-Constanþa, fapt
ce scoate din actualitate ideea canalului. Ea este
reluatã de mai multe ori în anii ce au urmat, dar,
din motive financiare, s-a tot amânat punerea ei
în practicã. Dupã încheierea Primului Rãzboi
Mondial, problema construirii canalului se acutizeazã, întrucât dictatorul Iosif Visarionovici
Stalin, urmãrind sã asigure controlul Rusiei asupra bazinului Mãrii Negre, plãnuieºte ca, sub
paravanul canalului, sã amplaseze în zonã, la
Capul Midia, o puternicã bazã de submarine. Ca
atare, în anul 1947, îl convoacã la Moscova pe
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ordonându-i sã înceapã construcþia ºi sugerându-i sã-i concentreze acolo pe toþi opozanþii regimului comunist,
canalul urmând sã devinã în felul acesta ºi un
centru de exterminare a acestora. În anul 1952,
aflând cã americanii deja „dãduserã în exploatare efectivã o bazã de submarine în, malul stâncos al Anatoliei, pentru un numãr mult mai mare
de piese”, Stalin renunþã la proiect ºi-i cere lui
Gheorghiu-Dej sã abandoneze construcþia, care,
iniþial, pãrea sã devinã cea mai mare realizare a
socialismului în România, concentrând la înfãptuirea ei peste 20.000 de persoane.
Încã de le deschiderea magnificei construcþii, canalul Dunãre-Marea Neagrã a deve-
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de avion de vânãtoare care se încãpãþâna sã facã
o anumitã concurenþã nemþilor. Aºa a ajuns sã
conducã, în 1942, o fostã uzinã constructoare de
tractoare, în Odessa, ºi sã o transforme în fabricã
de reparaþii ºi asamblare pentru toate avioanele
germane ºi româneºti aflate în luptã împotriva
Uniunii Sovietice”. (Ibidem, p. 13). Dacã adãugãm la acestea faptul cã inginerul Emilian
Hossu provenea dintr-o familie cu adânci tradiþii greco-catolice ºi cã a fost membru al Partidului Þãrãnesc Democrat, condus de N. Lupu, ºi
al Partidului Naþional-Creºtin, în cadrul cãruia a
deþinut ºi importante funcþii de conducere, fiind,
printre altele, numit comandant al Tineretului
Naþional-Creºtin din judeþul Sãlaj, avem deja în
faþã profilul de sabotor, de diversionist, de
duºman al poporului, creat de securitatea anilor
‘50 pentru a anihila orice încercare de opoziþie
faþã de puterea comunistã, instalatã nelegitim în
România în urma farsei electorale din anul
1946. Începea calvarul familiei inginerului
Emilian Hossu. Era, de fapt, o continuare mai
perfidã, mai diabolicã ºi mai distrugãtoare a
unor fapte abominabile sãvârºite de teroarea
roºie: deportare, arestare, interogatorii, anchete,
schingiuri, bãtãi, ameninþãri cu distrugerea familiei prin scoaterea din serviciu, eliminarea
copiilor din ºcoli, interzicerea accesului în instituþii de învãþãmânt superior etc., etc.
Dupã întocmirea listei de aºa-ziºi sabotori, diversioniºti ºi duºmani ai poporului, inventaþi spre a justifica în faþa opiniei publice
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abandonarea lucrãrilor de la canal, autoritãþile
comuniste ºi-au pus cãlãii la lucru, cerându-le sã
stoarcã – prin orice mijloace – mãrturisiri, autodenunþuri, autoincriminãri, regrete în legãturã
cu fapte care nu au fost niciodatã sãvârºite. Au
fost fabricate în felul acesta douãzeci ºi cinci de
dosare, iar Tribunalul Militar Teritorial
Bucureºti a pronunþat sentinþe neînchipuit de
drastice, cãznindu-se sã confere astfel acþiunii
lor mizerabile gravitate ºi credibilitate. Au fost
condamnaþi la moarte patru ingineri ºi un
mecanic, dintre care doi ingineri ºi mecanicul au
fost executaþi, celorlalþi doi ingineri comutându-li-se pedeapsa capitalã cu muncã silnicã pe
viaþã ºi alãturându-se astfel altor cinci ingineri
condamnaþi din start la muncã silnicã pe viaþã.
Au fost condamnate la câte douãzeci ºi cinci de
ani de muncã silnicã ºapte persoane: trei ingineri, un subinginer, un expert contabil, un referent tehnic ºi un mecanic; trei mecanici au fost
condamnaþi la câte douãzeci de ani de muncã
silnicã, trei ingineri la câte cincisprezece ani de
muncã silnicã, un mecanic la zece ani de muncã
silnicã ºi un inginer la opt ani de muncã silnicã.
La anii de muncã silnicã s-au adãugat, fireºte,
ani mulþi de degradare civicã, de suspendare a
unor drepturi etc. Cu riscul de a extinde peste
anumite limite prezentul material, redãm mai
jos, dupã Valentin Hossu-Longin, numele
acestor martiri, despre a cãror tragedie, suntem
convinºi, multã lume nu ºtie nimic sau aproape
nimic.

1. Bercescu Vincenþiu, inginer; condamnat la cincisprezece ani de muncã silnicã
2. Butoianu Dinu, mecanic; condamnat la douãzeci ºi cinci de ani de muncã silnicã; a murit
executându-ºi pedeapsa la mina din Baia-Sprie
3. Cernãtescu Petre, inginer, condamnat iniþial la moarte, apoi pedeapsa fiindu-i comutatã
la muncã silnicã pe viaþã
4. Coropciu Mircea, inginer; condamnat la muncã silnicã pe viaþã
5. Crãciun Gheorghe, inginer; condamnat la muncã silnicã pe viaþã
6. Dãnilã Constantin, expert contabil; condamnat la douãzeci ºi cinci de ani de muncã silnicã
7. Dimancea Florea, mecanic; condamnat la douãzeci de ani de muncã silnicã
8. Farmache Menelas, referent tehnic; condamnat la douãzeci ºi cinci de ani de muncã silnicã
9. Frangopol Nicolae, inginer; condamnat la muncã silnicã pe viaþã
10. Garofeanu Gheorghe, inginer; condamnat la muncã silnicã pe viaþã
11. Georgescu-Topazlãu Gheorghe, inginer; condamnat iniþial la moarte, apoi pedeapsa
fiindu-i comutatã la muncã silnicã pe viaþã
12. Hossu Emilian, inginer; condamnat la muncã silnicã pe viaþã
13. Ionaº Constantin, mecanic; inginer; condamnat la zece ani de muncã silnicã
14. Ionescu Opriºan, inginer; condamnat la douãzeci ºi cinci de ani de muncã silnicã
15. Lipan Constantin, mecanic; condamnat la douãzeci de ani de muncã silnicã
16. Naghel Nicolae, subinginer; condamnat la douãzeci ºi cinci de ani de muncã silnicã
17. Nichita Dumitru, mecanic; condamnat la moarte ºi executat
18. Ninulescu Ioan, inginer; condamnat la cincisprezece ani de muncã silnicã
19. Niþescu Constantin, inginer; condamnat la douãzeci ºi cinci de ani de muncã silnicã
20. Rozei Aurel, inginer; condamnat la moarte ºi executat
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minaþi pentru fapte care nu s-au petrecut, pentru
sabotaje care, în condiþiile de atunci – ale unei
pseudodictaturi securisto-comuniste – e greu de
presupus cã ar fi putut avea loc, li s-au fabricat
dosare trase la indigo, în care, în mod obligatoriu, trebuiau sã aparã cuvinte din familia lui
a sabota, rostite, fireºte, de cei acuzaþi, ca indiciu
suprem al recunoaºterii faptelor nesãvârºite de
ei. Aceastã recunoaºtere, precum ºi o întreagã
serie de autoacuze ce vizau simpatii faþã de formaþiunile politice istorice, legãturi cu strãinii,
speranþa salvãrii þãrii de cãtre americani, lipsa
prosternãrii în faþa tehnicii strãlucitoare a Rusiei
sovietice etc., erau smulse prin cele mai cumplite torturi coordonate ºi executate de fiare cu
chip de om, care, din pãcate, au rãmas nepedepsite pânã astãzi. Aceste „proceduri”, anchetele ºi interogatoriile nocturne, schingiuirile ºi
bãtãile nesfârºite au lãsat urme de neºters nu
numai pe trupurile ºi sufletele acestor vinovaþi
fãrã vinã, ci ºi în inimile tuturor membrilor familiilor acestora, iar condamnarea în sine ºi stigmatul de urmaº al unui „duºman al poporului”,
aºa cum pe bunã dreptate subliniazã autorul, a
planat toatã viaþa asupra evoluþiei lor profesionale, întunecându-le copilãria ºi adolescenþa,
traumatizându-le existenþa ºi contorsionându-le
identitatea.
Canalul morþii. Martor este o carte care
completeazã bibliografia ororilor comunismului
cu date cutremurãtoare despre o perioadã întunecoasã a istoriei noastre, când pentru satrapii
aflaþi la conducerea þãrilor din estul Europei,
omul nu însemna nimic în faþa doctrinei ºi a
setei de putere, iar cãlãii regimurilor totalitare
dovedeau un zel sãlbatic, furibund chiar, în a
fabrica vinovãþii, a schingiui oameni, a smulge
mãrturisiri asupra unor fapte care nu au avut loc
etc., etc. – totul pentru a susþine un sistem odios,
care avea în centru omul, dar nu pentru a-l cultiva ºi respecta, ci pentru a-i strivi demnitatea ºi
a-l distruge.
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„Procesul bandei celor 25 de sabotori ºi
diversioniºti de la Canalul Dunãre-Marea Neagrã (august-septembrie 1952), iniþiat de cãtre
Gheorghiu-Dej ºi pus în operã de cãtre Securitate, se înscrie perfect în ºirul samavolniciilor
justiþiei populare de tip stalinist din aºa-zisul
„obsedant deceniu”. Exceptându-i pe cei trei
condamnaþi la moarte ºi executaþi, suma anilor
de detenþie dictaþi într-o sãptãmânã ºi ceva de
cãtre completul de judecatã însumeazã 500 de
ani-muncã silnicã, plus alte sute de ani de degradare civicã, plus confiscarea averilor… O
jumãtate de mileniu, pentru crime închipuite ºi
sabotaje inventate”! (Ibidem, coperta IV).
În pagini de mare valoare documentarã,
scrise cu incontestabil talent scriitoricesc, cu
implicare ºi sensibilitate, Valentin Hossu- Longin
evocã momentele pline de dramatism cu care a
fost presãratã existenþa familiei sale, asupra
cãreia, imediat ce inginerul Emilian Hossu a fost
arestat, a fost aruncat stigmatul de duºman al
poporului. Scena ridicãrii de cãtre securitate a
tatãlui sãu, percheziþia violentã, comportamentul inchizitorial, bestial al tuturor acelora pe care
se sprijinea regimul terorii comuniste, suferinþele mamei, nesiguranþa, starea confuzã ºi durerea tânãrului al cãrui tatã fusese încarcerat pe
nedrept, solidaritatea familialã, dar ºi cea a intelectualilor de bunã-credinþã sunt doar câteva
dintre elementele ce compun substanþa cãrþii.
Pentru iresponsabilii regimului nu a contat faptul cã, dupã ce ºantierul Dunãre-Marea
Neagrã devenise un adevãrat cimitir, un loc sinistru, unde oamenii mureau pe bandã rulantã,
parcã programaþi, prin sistarea lucrãrilor la comanda Moscovei, mai aruncau în ghearele disperãrii douãzeci ºi cinci de familii ale unor intelectuali valoroºi, ale unor specialiºti care nu au
sabotat în niciun fel derularea „mãreþei construcþii” a canalului, dar au cãzut victime unei
cumplite ºi cinice înscenãri, pe care autorul o
numeºte sugestiv stalinisto-dejistã. Celor incri-
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21. Stãnescu Alexandru, inginer; condamnat la cincisprezece ani de muncã silnicã
22. Strãistaru Boris, inginer; condamnat la cincisprezece ani de muncã silnicã
23. Vasilescu-Colorado Nicolae, inginer; condamnat la moarte ºi executat
24. Vieru Petru, mecanic; condamnat la douãzeci de ani de muncã silnicã
25. Zgurã Ion, inginer; condamnat la douãzeci de ani de muncã silnicã
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Vendeta, codul nescris al rãzbunãrii
în Þara Oaºului
Anca GOJA
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D

espre lucrarea Þara Oaºului. Lumea tradiþionalã ºi vendeta a bãimãreanului (nãscut în Borºa
Maramureºului) Nicoarã Mihali, apãrutã la Editura clujeanã Limes, s-au purtat multe discuþii în
contradictoriu referitoare la dilema dacã scrierea a pãstrat linia obiectivitãþii ºtiinþifice sau a
alunecat înspre literaturã, înspre eseu, fapt explicabil prin aceea cã autorul este un scriitor
talentat. Concluzia o poate
trage fiecare cititor în parte,
dar cert este faptul cã aceastã
carte, bazatã pe teza de doctorat a autorului, reuºeºte,
prin forma ºi conþinutul ei, sã
devinã interesantã, atât pentru
specialiºti, care gãsesc în ea
începutul unor dru muri neexplorate pânã acum de cercetãtori, cât ºi pentru cititorul obiºnuit, care va fi atras
de curgerea frumoasã a frazelor, precum ºi de epicul micilor poveºti de viaþã realã.
Cultura crimei în Þara Oaºului
În Oaº, alãturi de cântece tradiþionale ºi
obiceiuri, s-a dezvoltat ºi cultura crimei. Din
mândrie, pentru dragoste, pãmânt sau onoare,
oºenii scot cuþitul fãrã sã stea prea mult pe
gânduri ºi îºi fac singuri dreptate. În trecut, scrie
Nicoarã Mihali, numãrul crimelor din localitatea Bixad din Þara Oaºului era aproape egal cu
numãrul naºterilor pe parcursul unui an. Oºenii
se obiºnuiesc cu prezenþa cuþitului încã din leagãn, când mama îi trece pruncului prin faþã aceastã armã, bucurându-se cã va ºti sã se apere.
Mai târziu, în copilãrie, unii oºeni jurã, cu cuþitul în mânã, deasupra mormântului pãrintelui
ucis, rãzbunare. S-ar putea crede cã o astfel de
armã prinde viaþã doar în mâinile bãrbaþilor puternici. Nici pe departe; din contrã, în cadrul
unor conflicte, întotdeauna cel mai mic atacã
mai repede, mânat de sentimentul de fricã.
Portretul criminalului din Oaº
Nicoarã Mihali schiþeazã, într-unul dintre
capitolele cãrþii, portretul criminalului de penitenciar. Conform informaþiilor sale, majo-

ritatea celor care ucid în Þara Oaºului au între
1,50 ºi 1,65 metri, nu au ºcoalã multã ºi sunt
tineri, cu vârste între 18 ºi 24 de ani. Periculoasã
este ºi „tinereþa a doua”, cuprinsã între 35 ºi 45
de ani, vârsta când se plãtesc poliþele, vârsta
vendetei. Oºenii spun cã cei care îºi fac singuri
dreptate sunt însemnaþi; Nicoarã Mihali descrie
câteva dintre semnele particulare ale criminalilor: piciorul stâng mai scurt cu 5 cm, lovituri la

antebraþul stâng, un neg sub pleoapa ochiului
stâng, varice la piciorul stâng, patã pe obrazul
stâng, negi la tâmpla dreaptã, la barbã ºi la gât, o
cicatrice în creºtetul capului, deget ciuntit, tatuaj
pe mâna dreaptã, urmã de împuºcãturã etc. Se
observã predominanþa semnelor particulare aºezate în partea stângã a corpului.
„Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”
în Oaº ºi Albania
Nicoarã Mihali oferã cititorilor sãi explicaþia din DEX a termenului de „vendetã”, care
înseamnã un act de rãzbunare sângeroasã pentru
o injurie, un omor, divulgarea unui secret, frecvent în Corsica ºi Sicilia, care se extinde ºi se
transmite tuturor rudelor victimei, obligate sã se
rãzbune cu orice preþ, urã puternicã, sete de
rãzbunare nestãpânitã. Cel ce a fãcut o greºealã
trebuie sã primeascã o rãzbunare prin vãrsare de
sânge, conform expresiei „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.
Deosebit de interesantã este paralela pe
care o traseazã autorul între vendeta oºeneascã
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Interesant este ºi capitolul în care Nicoarã
Mihali urmãreºte felul în care s-a reflectat, de-a
lungul timpului, Þara Oaºului în literaturã, în
arta plasticã, în film ºi muzicã. El gãseºte „esenþa Þãrii Oaºului” în volumul lui George Vulturescu, Linie purã cuþitul: „Cuþitul curãþã rana,
cuþitul are putere de lege, el este în agerimea
tinereþii, dar, în acelaºi timp, este în osul maturitãþii depline ca un echilibru asupra lumii. (...)
George Vulturescu a ajuns la faza unde se decanteazã esenþe, precum parfumul care e stors
din seva florilor – parfumul cu mirosul îmbietor
al morþii, pentru cã magnoliile înflorite pe lama
cuþitului nu înseamnã decât semnul sângelui”,
opineazã Mihali.
Aproape irealã este povestea realizãrii filmului documentar Nunta în Þara Oaºului de
Elisabeta Bostan, în anul 1960. Realizatoarea a
gãsit destul de repede „actriþa” din rolul principal, o fatã foarte frumoasã din Certeze, dar a
cãutat timp de douã sãptãmâni mirele, gãsind,
pânã la urmã, „un fecior care striga ca nimeni
altul la horã lângã ceterã ºi avea douã crestãturi
de cuþit pe frunte”, îºi aminteºte Elisabeta Bostan,

„Mi-a cântat cucu cu dor/
Ca sã mor tânãr fecior”
Un alt film analizat în lucrare este realizat
chiar de Nicoarã Mihali, împreunã cu Doru
Filipaº. Se intituleazã Vendetta ºi a fost prezentat la Festivalul de Film Antropologic de la
Sibiu, în 2008. Mihali îºi aminteºte de primul
sãu contact cu lumea oºeneascã, în adolescenþã,
când a fost fascinat de culoarea roºie a portului
ºi de muzica primitivã. Prima oarã a ajuns în Oaº
la vârsta de 14 ani, atenþia fiindu-i reþinutã de
câteva versuri: „Sãraca centura me/ Trei cuþâte
zac în ie/ Unul plânge, unul râde/ Unul zâce c-a
be sânge”. Tânãrul Mihali s-a înscris într-un alai
care petrecea spre garã doi feciori ce plecau în
cãtãnie. Doi ani mai târziu (1980), unul dintre
aceºtia, întorcându-se acasã, în timp ce cobora
din autobuz, a fost înjunghiat ºi a murit pe loc.
El a trebuit sã plãteascã pentru faptul cã, în
timpul serviciului militar, s-a comportat sadic
cu alþi camarazi din zonã. Pãrinþii s-au dus la
Sãpânþa ºi i-au fãcut o cruce în genul celor
lucrate de meºterul Stan Ioan Pãtraº. Astãzi, în
curtea bisericii din Negreºti-Oaº, se aflã singura
cruce tipicã Sãpânþei, crucea lui Baros Vasile,
pe care stã scris: „ Mi-a cântat cucu cu dor/ Ca sã
mor tânãr fecior/ În loc de cãsãtorie/ Moartea
mi-a fost datã mie/ Din armatã am liberat/ ªi
acasã am plecat/ A venit un blãstãmat/ Cu cuþitu
m-a tãiat/ ªi viaþa mi-o luat”. În filmul lui Mihali
apare mama tânãrului, Nuþa lui Baros, a cãrei
ranã nu s-a cicatrizat, dupã 27 de ani.
„O carte de identitate
a Þãrii Oaºului”
Dupã ceremonia de susþinere a tezei de
doctorat, coordonate de prof. univ. dr. Ioan
Godea, la Oradea, cartea a apãrut la Editura
Limes ºi a fost lansatã mai întâi la Negreºti-Oaº,
apoi la Borºa ºi la Cluj-Napoca. Evenimentele
nu se vor opri, însã, aici, lucrarea urmând sã fie
lansatã ºi în alte oraºe, inclusiv la Paris. Printre
cei care au vorbit despre carte ºi autor cu aceste
ocazii s-au numãrat: prof. univ. dr. Ioan Godea,
dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare, dr. Mihai
Dãncuº, fostul director al Muzeului Maramureºului din Sighetul Marmaþiei, poetul ºi jurna-
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Þara Oaºului
în literaturã ºi în film

cu ocazia unui interviu. Când s-a filmat scena
cununiei, o bãtrânã a mers la realizatoare, spunându-i: „Doamnã, pe dumneata Dumnezeu te-a
trimis ca sã-i uneºti pe cei doi tineri”. Pentru cã
cei doi chiar ar fi trebuit sã se cãsãtoreascã în
viaþa realã, însã pãrinþii miresei i-au aranjat
acesteia mãritiºul cu un fecior înstãrit din sat.

FAMILIA ROMÂNÃ

ºi codul de legi al albanezilor, Kanunul, care
prevede cã rãzbunarea merge pe toþi bãrbaþii
familiilor în conflict, pânã când aceºtia sunt
uciºi. Singura modalitate prin care bãrbatul
poate scãpa de rãzbunare este sã stea închis în
casã; tocmai de aceea, casele albanezilor sunt
adevãrate fortificaþii, prevãzute cu o camerã –
kula – unde bãrbatul se poate adãposti. Kula este
adesea un turn. În cazurile de vendetã, în timp ce
bãrbatul se ascunde în turn, femeia preia rolul în
gospodãrie. În Albania de Nord, doar 30%
dintre bãrbaþi mor de bãtrâneþe, restul fiind asasinaþi. În codul albanezilor, la fel ca în Oaº, o
moarte nu poate fi compensatã decât cu o altã
moarte. Obiectul rãzbunãrii trebuie sã fie neapãrat un bãrbat, tatã, fiu sau frate; la rândul lor,
ei vor fi rãzbunaþi, nãscându-se între familii alte
vrajbe sângeroase. Familia unei victime este
obligatã sã ia viaþa ucigaºului; dacã acesta se
ascunde, va fi omorâtã o rudã apropiatã.
Codul nescris al rãzbunãrii celor din Þara
Oaºului se aseamãnã cu Kanunul albanezilor.
Fenomenul vendetei din Þara Oaºului nu a dispãrut odatã cu migrarea masivã a tinerilor în
strãinãtate. Ei duc peste graniþe ºi obiceiul de a
ucide cu cuþitul. Deºi în trecut se ucideau oºenii
între ei ºi foarte rar rãzbunarea ajungea un bãrbat dintr-o altã zonã, astãzi ºi aceastã interdicþie
de a ucide strãinii a fost încãlcatã.
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intelectual care a simþit pentru Oaº o „chemare
matricialã”, însã a subliniat ºi câteva scãpãri ale
autorului, între care lipsa rigorii ºtiinþifice sau
publicarea unor referate de susþinere, la care ar fi
fost preferabil sã se renunþe.
O cercetare care obligã generaþiile
urmãtoare de specialiºti
Etnograful Remus Vârnav a vorbit despre
problema omorurilor în Oaº, cunoscutã în toatã
þara, dar care a fost abordatã, pânã acum, mai
mult de ziariºti, cercetãrile ocolind-o. El a definit vendeta ca fiind „crima care are ca origine
duºmãnii vechi între familii ºi care se þin minte”
ºi a prezentat succint sursele de documentare ale
lui Nicoarã Mihali, de la tratate de psihologie ºi
criminologie, la dosare ale Tribunalului Satu
Mare. În urma unei documentãri care a durat 3
ani, Mihali a reuºit sã facã o clasificare a tipurilor de omoruri, pornind de la motivaþia lor, ºi
sã scrie o lucrare care iniþial avea 600 de pagini,
ºi care, în opinia lui Vârnav, deschide un drum
pe care „cei ce vor veni dupã noi sunt aproape
obligaþi sã meargã mai departe”.
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listul Gheorghe Pârja, etnograful Remus Vârnav,
directorul Muzeului Þãrii Oaºului din NegreºtiOaº, poetul sãtmãrean George Vulturescu, prof.
univ. dr. Ioan Chirilã, clujean prin adopþie, dar
de loc din Mãgoaja lui Pintea Viteazul, conf.
univ. dr. Vasile Timiº, fost secretar de stat în
Ministerul Culturii, prof. univ. dr. Petru Iluþ din
Cluj-Napoca.
Dr. Ioan Godea a povestit cum l-a întâlnit
pe Nicoarã Mihali la Sighetul Marmaþiei ºi cum
i-a propus acestuia sã urmeze un doctorat pe o
temã pe care scriitorul o abordase, deja, într-un
film documentar – moartea de cuþit. El i-a spus
lui Mihali cã tratarea temei trebuie sã aibã douã
componente, „cea a marii tale iubiri, care este
literatura, eseul ºi componenta ºtiinþificã”, pentru
aceasta din urmã fiind necesarã consultarea arhivelor tribunalului, judecãtoriilor, poliþiei, precum
ºi cãutarea informaþiei orale. Dr. Godea a afirmat
chiar cã Þara Oaºului. Lumea tradiþionalã ºi
vendeta este „o lucrare care, poate, cândva ar
merita premiul Nobel – nu exagerez”.
Dr. Teodor Ardelean a numit lucrarea „o
carte de identitate a Þãrii Oaºului”, scrisã de un
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Mass-media despre români
Revista presei: noiembrie 2013 – februarie 2014
Selecþie de Laviniu ARDELEAN

Mihai Copãceanu a studiat psihologia religiei
la Oxford, dupã care a fost bursier la Kings College,
unde a fãcut un master despre adicþii. ªcolit la Sibiu,
a obþinut o licenþã în teologie ºi mai târziu una în
psihologie, fiind declarat la final, în urma unei
competiþii, studentul cu cele mai bune rezultate în
cercetare din întreaga universitate. Au urmat trei ani
de studiu în Marea Britanie la Oxford ºi Londra ºi
câteva luni la Bologna (Italia). „La Londra, la
Institutul de Psihiatrie, parte a Kings College
London, am absolvit un program de master full-time
care a însemnat pentru mine un succes, deoarece
ajunsesem sã aprofundez ºi sã practic psihologia la
un nivel înalt de profesionalism cu cei mai buni
experþi în domeniul psihiatriei din întreaga lume.
Aveam în faþa mea autorii cãrþilor pe care le citisem
în timpul facultãþii. Nu sunt emoþii pe care le trãieºti
în fiecare zi”, mãrturiseºte tânãrul.
„Femeia care inspirã Europa”
– Clara Moraru
Radio România Actualitãþi, 6 noiembrie, www.romania-actualitati.ro

Daniela Lãcrãmioara Moraru este o femeie
prosperã de afaceri în Luxemburg. Acolo este cunoscutã mai mult cu numele de Clara Moraru. Spune
cã a început afacerile încã de pe la 20 de ani, în
Sibiu, când era studentã, dupã care a mers la studii în
Luxemburg ºi a rãmas acolo. Acuma are douã domenii importante de activitate – o ºcoalã de limbi
strãine ºi un club privat de afaceri, dar ºi multe alte
proiecte, în special pentru promovarea femeilor care
au succese în diverse domenii de activitate. La doar
36 de ani, Clara Moraru a fost aleasã „Woman Inspiring Europe” (Femeia care inspirã Europa), pentru
anul 2013, de cãtre Institutul European pentru Egalitatea de Gen al Comisiei Europene. Ajutã ºcoala
din Tecuci, de unde este, oferind, între altele, câteva
burse. De sprijinul ei a beneficiat, anul acesta, nu
doar Tecuciul, ci ºi un centru de reabilitare al persoanelor cu handicap de lângã Sibiu ºi un spital din
Chiºinãu.
Jocul de oinã, promovat în Japonia
de o româncã / Cristina Lica
Evenimentul zilei, 7 noiembrie, www.evz.ro

O femeie originarã din Buhuºi, judeþul Bacãu,
îi învaþã jocul de oinã pe copiii din zona Asiei.
Daniela Uchiyama este cãsãtoritã cu un japonez ºi
locuieºte de 15 ani în Þara Soarelui Rãsare. Activitãþile de iniþiere în oinã s-au desfãºurat în grã-

O româncã a fost aleasã consilier
municipal în Montreal
Realitatea.net, 7 noiembrie, www.realitatea.net

Românca Magda Popeanu a fost aleasã în
funcþia de consilier în districtul Côte-des-Neiges din
Montreal, în provincia canadianã Quebec, în urma
alegerilor de duminicã. Magda Popeanu locuieºte în
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce din 1992
ºi a fost preºedinta Projet Montreal din 2006 ºi pânã
în 2010. Ea a candidat ºi în alegerile din 2005 ºi
2009 în Côte-des-Neiges, când a obþinut 16 la sutã
ºi, respectiv, 31,6 la sutã din voturi. Dupã ce ºi-a
obþinut licenþa în inginerie electronicã ºi a lucrat în
domeniul IT, ea ºi-a dedicat ultimii 20 de ani
învãþãmântului ºi facilitãrii schimburilor sociale ºi
profesionale în domeniul sãu de activitate.
Un român a deschis un restaurant de
succes în centrul Romei. „Woody Allen
mi-a cãlcat pragul de douã ori!” /
Luiza Dobrescu
Gazeta româneascã, 8 noiembrie,
www.gazetaromaneasca.com

Nimeni nu-i profet în þara lui. Liviu Dotcoº a
avut câteva încercãri de afaceri în România, dar n-a
reuºit sã facã mare lucru. A plecat în Italia ºi a reuºit
sã punã pe picioare o afacere, unde italienii de obicei
nu au concurenþã: în domeniul restaurantelor. Plasat
strategic, în centrul Romei, în calea grupurilor de
turiºti, la restaurantul lui Liviu se gãteºte extraordinar de bine, în primul rând bucãtãrie italianã.
“Facem bucãtãrie italianã fãrã sã avem un italian
care sã facã parte din personal”, spune el. Liviu
Dotcoº a plecat de mai bine de 15 ani din Fãgãraºul
lui iubit ºi s-a stabilit la Roma, împreunã cu fratele
sãu. Ulterior, aici ºi-a cunoscut soþia, pe Carmen, cu
care s-a cãsãtorit în 2001. A început o facultate de
drept, în þarã, însã ºi-a dat seama cã niciodatã nu va
putea sã practice meseria de avocat. Aºa cã, a ales sã

VARIA

Ziare.com, 4 noiembrie, www.ziare.com

diniþe, ºcoli gimnaziale ºi colegii, dar ºi la un
templu, iar în cadrul acestora au participat ºi oficiali
ai Federaþiei Române de Oinã. Japonezii s-au arãtat
încântaþi de jocul cu o veche tradiþie în România, iar
autoritãþile au promis susþinerea proiectului iniþiat
de românca din Buhuºi. „Am fost susþinutã în demersul meu din ultimele douã sãptãmâni de a multiplica cunoºtinþele acumulate de copiii din oraºul
Ashikaga, deja foarte buni cunoscãtori ai sportului
naþional românesc, ºi din ºcoli din alte localitãþi
japoneze, inclusiv Tokyo, de o delegaþie a Federaþiei
Române de Oinã, ce îºi desfãºoarã activitãþile sub
înaltul patronaj al Majestãþii Sale Regelui Mihai I al
României”.
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Tânãrul cu master în adicþii
la Kings College
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facã ceea ce-i plãcea cel mai mult: mâncare. Îi plãcea
sã mãnânce, nu s-o ºi gãteascã, spune acesta.
Moment istoric în Timoc: încep cursurile
de limba românã / Teodor Abagiu

VARIA

Gazeta româneascã, 22 noiembrie,
www.gazetaromaneasca.com

Visul comunitãþii româneºti din Valea
Timocului – Serbia de a-ºi trimite copiii la cursurile
de limba maternã, devine realitate în aceste zile.
Dupã mai multe ezitãri ale autoritãþilor, dar ºi dupã o
anchetã destul de lungã, impusã de Ministerul
Educaþiei din þara vecinã, putem spune cã existã
create aproape toate condiþiile pentru ca ºcoala sã
poatã începe. Mai sunt de rezolvat probleme legate
de programa de învãþãmânt ºi manuale, dar pãrinþii
spun cã nu mai este cale de întoarcere. Kladovo este
prima zonã în care istoria începe sã se scrie pentru
copiii fraþilor noºtri din Valea Timocului, ziua de 12
noiembrie 2013, dovedindu-se a fi una cu noroc
pentru comunitatea româneascã. Marþi, la ªcoala
Normalã din oraºul Kladovo, 114 copii încep cursurile de limba maternã, iar miercuri, 13 noiembrie,
ºcoala din satul Podvrºka, ce aparþine comunei
Kladovo, îºi deschide porþile ºi pentru cursurile de
limba românã cu elemente de culturã naþionalã,
pentru un numãr de 26 de copii.

Chiar dacã se spune cã salariile în sudul
Italiei, în Sicilia, sunt mai mici, existã ºi români care
nu vor sã schimbe regiunea. Anca Grãdinaru, originarã din Botoºani, de ºase ani la Scicli, un oraº din
provincia Ragusa, nu este afectatã de crizã ºi nu vrea
sã renunþe la ospitalitatea sicilienilor. ªomajul în
regiunile din sudul Italiei, în Calabria ºi Sicilia afecteazã mai mult populaþia decât în alte zone ale
Italiei. 84 de mii de locuri de muncã s-au pierdut
numai în insula Sicilia pe parcursul unui an, la o ratã
a somajului de 21,6% ºi de 50% în rândul tinerilor.
Afectaþi de aceastã situaþie sunt, desigur, ºi cetãþenii
români care de cele mai multe ori primesc salarii de
600-700 de euro pe prestãri care în nordul Peninsulei se plãtesc cu cel puþin 800 de euro. Existã însã
ºi cazuri de români care au locuri de muncã cu un
salariu convenabil, iar în plus de atât sunt integraþi în
societatea sicilianã. Anca Grãdinaru, originarã din
Botoºani, de ºase ani lucreazã la Restaurantul Quore
Matto din oraºul Scicli, în provincia Ragusa, în
sud-estul insulei Sicilia.

Vedetã la 11 ani. Un puºti de origine
românã a cucerit lumea filmului din Italia

Românca Ramona Suliþã, pe locul
al cincilea în finala „Belgium’s Got Talent”

Evenimentul zilei, 12 noiembrie, www.evz.ro

Gazeta româneascã, 3 decembrie,
www.gazetaromaneasca.com

Evenimentul zilei, 11 noiembrie, www.evz.ro
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Existã ºi români mulþumiþi
de viaþa din Sicilia

Robert Dancs a cucerit publicul italian dupã
ce a apãrut în pelicula „Sole a catinelle”, care a avut
premiera pe 31 octombrie. Bãiatul, în vârstã de 11
ani, locuieºte în apropiere de Brescia, împreunã cu
sora ºi cu mama lui, aceasta fiind originarã din
Borºa. Robert Dancs a fost selecþionat chiar de cãtre
regizorul filmului, Checco Zalone, iar în film joacã
rolul fiului acestuia. Bãiatul are ºi o paginã de Facebook, cu câteva sute de admiratori.
Pianista Alexandra Dãriescu, printre
câºtigãtoarele Women of the Future
Awards din Marea Britanie
Realitatea.net, 14 noiembrie, www.realitatea.net

Pianista românã Alexandra Dãriescu se numãrã printre câºtigãtoarele ediþiei din acest an a
Women of the Future Awards, o competiþie naþionalã desfãºuratã anual în Marea Britanie. Women of
the Future Awards este cel mai mare program
naþional din Marea Britanie de premiere a celor mai
talentate femei cu vârsta sub 35 de ani, care reprezintã o sursã de inspiraþie pentru generaþiile viitoare.
Programul Women of the Future Awards, realizat în
parteneriat cu compania Shell, s-a aflat, în 2013, la
cea de-a ºaptea ediþie. Premiile Women of the Future
recunosc meritele unor tinere femei care îºi desfãºoarã activitatea în nouã domenii, inclusiv arte ºi
culturã, ºtiinþe, business, media ºi tehnologie. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc miercuri,
la Londra, iar Alexandra Dãriescu este câºtigãtoarea
secþiunii Art and Culture, fiind singurul artist nominalizat anul acesta din afara Marii Britanii, potrivit unui comunicat remis Mediafax.

Românca Ramona Suliþã, în vârstã de 14 ani,
s-a situat pe locul al cincilea în finala competiþiei
„Belgienii au talent/ Belgium’s Got Talent”, care a
fost difuzatã duminicã searã la televiziunea
RTL-TVi. În finala „Belgium’s Got Talent”, Ramona
a interpretat melodia „S’il suffisait d’aimer” a cântãreþei Celine Dion, potrivit site-ului competiþiei,
citat de Mediafax. La finalul melodiei, Ramona a
izbucnit în lacrimi. „Forþa acestei tinere provine din
dulcea sa fragilitate”, se spune pe site-ul competiþiei
despre adolescenta românã. Ramona s-a luptat în
marea finalã a competiþiei cu Chris Watson, Gaëlle
Lacroix, Fabian Le Castel, Les Happy Brothers,
Voice of Angels, Junbox ºi Attention Jongleurs.
Marele câºtigãtor al finalei „Belgium’s Got Talent”
a fost cântãreþul Junbox. Talentul Ramonei a fost
descoperit pe când avea 4 ani, de mama sa. Ulterior,
ea s-a înscris la un curs de canto. A participat la mai
multe competiþii muzicale în România ºi a reuºit sã
câºtige douã premii la concursuri de interpretare a
capella.
„Regina berii” în Europa e o româncã /
Remus Florescu
Click, 8 decembrie, www.click.ro

Are 46 de ani, e din Cluj ºi are o meserie la
care râvnesc mulþi bãrbaþi. Monica Mândruþiu este
berar-ºef ºi conduce nu mai puþin de 17 fabrici,
deschise în opt þãri europene, care produc licoarea
din hamei. Imaginea omului burtos, cu zâmbet larg,
ca de Moº Crãciun, care ridicã o halbã de bere, lângã
un butoi artizanal, este probabil reprezentarea pe
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Realitatea.net, 19 decembrie, www.realitatea.net

Se numeºte Raul Oaida ºi, în 2012, uimea
întreaga lume trimiþând în spaþiu o navetã spaþialã
construitã în întregime din piese lego. Apoi, avea sã
uimeascã din nou întreaga lume construind un motor
cu reacþie (ºi devenind primul român, de la Henri
Coandã încoace, care a construit un astfel de motor).
Iar în 2013 avea sã uimeascã întreaga lume pentru a
treia oarã, construind primul autoturism din piese
Lego care este propulsat de un motor care funcþioneazã pe aer, construit tot din lego, scrie webcultura.ro. Pentru construcþia autoturismului, care
poate dezvolta o vitezã maximã de 30 km/h, au fost
necesare 500.000 de piese lego. Motorul autoturismului dispune de un total de 256 de pistoane ºi are
patru motoare radiale. Maºina a fost fabricatã în
România ºi apoi trimisã cu avionul antreprenorului
australian Steve Sammartino (cel care a susþinut
financiar proiectul, ale cãrui costuri s-au ridicat la
125.000 de dolari).
Icoanele artistului Victor Gheorghiu
în Italia
Romanian Global News, 27 decembrie,
www.rgnpress.ro

Galeria Vernissage din Bari, Italia, a avut,
pentru expoziþia virtualã din decembrie 2013 dedicatã Naºterii Domnului, câteva lucrãri ale artistului român Victor Gheorghiu. Este vorba despre un
filacter care a mai fost expus doar în anul 2006 la
marea expoziþie personalã de la Viadana-Mantova,
Italia, precum ºi despre o icoanã cu Naºterea Domnului. Aceeaºi galerie l-a ales pe artistul român
pentru un concurs dedicat semnelor zodiacale. Fiecare participant a avut de pictat pe carton 30x21cm
propria zodie, iar cele mai bune ºi originale picturi
au fost alese pentru o expoziþie virtualã, o expoziþie
la galerie, în 2014, dar mai ales pentru o paginã
întreagã în Calendarul 2014.
Edith Brîncã, vedetã în Italia la 15 ani
Romanian Global News, 7 ianuarie,
www.rgnpress.ro

Edith Brîncã are doar 15 ani, dar este o speranþã a muzicii cantautorale în Peninsulã. S-a nãscut
la Iaºi, iar de 13 ani trãieºte în Italia, la Baveno, în
provincia Verbania, împreunã cu pãrinþii ei, Mihaela
ºi Eddie Brîncã. De curând, a câºtigat concursul
„Una canzone dal cuore” din Asti, la secþiunea cantautori, victorie care i-a dat acces direct la Festivalul
de Voci Noi de la Castrocaro 2014. Premiul i-a fost

Cea mai norocoasã româncã: are o avere
de 700 de milioane de euro
ºi locuieºte pe o insulã
Realitatea.net, 7 ianuarie, www.realitatea.net

Cea mai bogatã femeie din România, unica
fiicã a generalului ªtefan Guºã, fost ºef al Marelui
Stat Major al Armatei ºi personaj-cheie în evenimentele din decembrie 1989, are o avere de circa
700 de milioane de euro, potrivit estimãrilor Forbes.
Veronica Guºã Drãgan a absolvit cursurile Facultãþii
de Drept ºi a început sã lucreze la 22 de ani. Ea s-a
cãsãtorit în 1995 cu Iosif Constantin Drãgan, care
avea la acea vreme 78 ani, unul dintre cei mai cunoscuþi oameni de afaceri din România, cel care a
înfiinþat grupul Butan Gas. În 2001, omul de afaceri
decide sã cedeze conducerea operaþiunilor grupului
cãtre soþia sa, Veronica Guºã, care a ocupat de
atunci funcþia de preºedinte executiv al Butan Gas.
Dupã decesul soþului ei, în 2008, Veronica Guºã
Drãgan a devenit cea mai bogatã femeie din
România, fiind unicul acþionar al grupului de firme
ºi având de administrat o avere de aproximativ 1,5
miliarde de dolari, estimatã în prezent la jumãtate
din valoare, potrivit Business Magazin.
Românca de 27 de ani care a uimit Italia.
A câºtigat un concurs de gãtit
Realitatea.net, 7 ianuarie, www.realitatea.net

Mãdãlina Pometescu a afirma cã a avut
dintotdeauna o pasiune pentru dulciuri, dar, pânã
acum doi ani, nu a preparat nici mãcar o tartã. Apoi,
din dorinþa de a fi o mamã care pregãteºte torturi în
casã, a încercat. Astfel, a descoperit cã are ºi talent
sau cel puþin un instinct puternic în acest domeniu,
scrie Mediafax.ro. „Nu reuºesc sã urmez toþi paºii
unei reþete pânã la final, întotdeauna fac anumite
schimbãri”, a explicat aceasta pentru Vanity Fair.
Mãdãlina Pometescu, în vârstã de 27 de ani, a
devenit prima oarã concurentã ºi apoi câºtigãtoarea
„Bake Off Italia – Dulciuri în cuptor”, emisiune
dedicatã pasionaþilor de gastronomie, difuzatã pe
postul TV Real Time ºi produsã de Benedeta Parodi.
„Mi-am dorit sã ajung în finalã, dar nu credeam cã aº
putea câºtiga. De asemenea, m-am pregãtit
psihologic pentru înfrângere”, a mai spus Mãdãlina.
Un român se pregãteºte sã cucereascã
Londra cu o patiserie / Cosmin Carp
Adevãrul, 9 ianuarie, www.adevarul.es

Aurel Bizo este unul dintre românii care îºi
doresc sã cucereascã Londra, însã vrea sã o facã în
felul sãu, cu delicioase produse de patiserie. Lucreazã de aproape un deceniu în acest domeniu ºi îºi
doreºte sã se extindã pe alte meleaguri. Bãimãreanul
ºi-a propus sã investeascã în Marea Britanie în urmã
cu aproximativ un an, dupã ce a vizitat Londra în
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Românul care a uimit lumea la 19 ani.
Britanicii l-au comparat cu Henri Coandã

înmânat de Mara Maionchi, care a fãcut parte din
juriu. Este elevã a Institutului L. Cobianchi, din
cadrul Liceului Lingvistic din Baveno, unde studiazã cinci limbi diferite: italianã, englezã, latinã,
francezã ºi germanã. În timpul liber, se dedicã muzicii ºi actoriei ºi este pasionatã de desen ºi picturã.
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care mulþi o au atunci când se gândesc la un berar
bun. Ei bine, dacã vine vorba despre cel mai bun
berar din România, care din 1 septembrie este ºi
coordonatorul a 17 fabrici de bere din opt þãri europene, situaþia nu stã deloc aºa. În primul rând vorbim
despre o femeie. Monica Mândruþiu (46 de ani) este
pasionatã de biochimie, expertã în microbiologie ºi
în procese tehnologice, dar ºi o degustãtoare de bere
recunoscutã pe patru continente.
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repetate rânduri. „De multã vreme am încercat sã-mi
deschid o afacere similarã în Dubai sau New York.
Am vrut sã intru în «Liga Campionilor» ca sã zic
aºa, sã mã lupt cu oameni adevãraþi ºi cu lucrurile
adevãrate, nu cu ce avem noi în România. Am fost
de mai multe ori pe urmã la Londra ºi m-am îndrãgostit de acest spaþiu. De oameni, de stilul lor de
viaþã, de tot ce þine de Anglia. Toate astea m-au
provocat“, spune Aurel Bizo.
Fotografia unui bistriþean, declaratã de
National Geographic una dintre cele mai
spectaculoase instantanee din lume /
Bianca Sara
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Adevãrul, 13 ianuarie, www.adevarul.es

National Geographic a prezentat 10 instantanee din întreaga lume care îþi taie respiraþia.
Printre cele mai spectaculoase instantanee din lume
se numãrã ºi o fotografie care înfãþiºeazã comuna
Rodna din Bistriþa-Nãsãud, realizatã de un bistriþean. Site-ul postului de televiziune National Geographic ºi-a invitat cititorii sã surprindã cele mai
impresionante locuri din lume în momente magice
cuprinse între rãsãritul ºi apusul soarelui. Jurnaliºtii
au ales cele mai suprinzãtoare 10 astfel de fotografii,
numind seria de instantanee „Ora de aur”. Potrivit
dailymail.co.uk, cele mai spectaculoase imagini din
lume au surprins podul „Golden Gate” din San
Francisco, rezervaþia Masai Mara din Kenya, râul
Vltava din Praga sau vulcanul Kamchatka din Rusia
în timpul rãsãritului, dar ºi Monument Valley din
Utah, lacul Riffelsse din Matterhorn – Elveþia, strãzile Parisului, zãpada din Mount Baker –
Washington sau satul Oia din Santorini, Grecia în
timpul apusului.
Ciobanul Ghiþã a ajuns în paginile BBC
Monitorul de Cluj, 14 ianuarie,
www.monitorulcj.ro

În ediþia online de astãzi a BBC este prezentatã povestea ciobanului Ghiþã, care a ajuns
vedetã în România datoritã reþelelor de socializare.
„Ciobanii ocupã un loc special în istoria ºi cultura
României, iar stilul lor de viaþã nu s-a schimbat prea
mult în atâtea secole. Asta pânã acum, când cel puþin
unul dintre ei a ajuns o celebritate, datoritã reþelelor
de socializare”, scrie BBC News. Cei de la BBC
prezintã apoi povestea Mioriþei. „Pentru o þarã a
cãrei mit definitoriu se învârte în jurul pãstorilor,
balada Mioriþei este despre un cioban care se lasã
ucis de alþi doi ciobani rivali, chiar dacã una dintre
mioarele sale, care avea în mod miraculos darul
vorbirii, îl avertizeazã despre intenþia celor doi.
Mioriþa poate fi privitã ca o interpretare a creºtinismului, arãtând, într-un mod diferit, curajul lui
Iisus de a întoarce ºi celãlalt obraz. Pe de altã parte,
balada poate fi consideratã ºi o oglindire a
experienþei trãite de poporul român, care s-a confruntat cu numeroase invazii, ocupaþii ºi umilinþe,
dar nu ºi-a pierdut însã niciodatã identitatea sa”,
scrie BBC.

Belgia: 380 de români au primit în 2013
cetãþenia belgianã din partea Camerei
Reprezentanþilor
România tv, 16 ianuarie, www.romaniatv.net

Românii se aflã între primele cinci naþionalitãþi care au obþinut în 2013 cele mai multe naturalizãri în Belgia prin decizia Camerei Reprezentanþilor (Camera Inferioarã a Parlamentului
Federal), alãturi de marocani, congolezi, ruºi ºi cetãþeni din Guineea Ecuatorialã, relateazã joi La
Derniere Heure. Anul trecut, Camera Reprezentanþilor din Belgia a oferit cetãþenie unui numãr de
8.122 de persoane, faþã de 4.838 în 2012. Aceastã
creºtere se explicã „printr-o schimbare a metodei de
lucru a Comisiei pentru Naturalizãri, care ºi-a sporit
capacitatea de lucru pentru a putea procesa mai
multe dosare ºi a recupera din întârziere”, a subliniat
preºedintele comisiei, Georges Dallemagne.
Prezenþa româneascã la Festivalul
Internaþional de Film de la Göteborg
Romanian Global News, 16 ianuarie,
www.rgnpress.ro

Anul acesta cinci lungmetraje româneºti au
fost selectate în programul Festivalului Internaþional
de Film de la Göteborg, care se va desfãºura în
perioada 24 ianuarie-3 februarie. Este vorba de „A
Very Unsettled Summer”, regia Anca Damian,
„Carmen”, regia Doru Niþescu, „Când se lasã seara
peste Bucureºti sau Metabolism”, regia Corneliu
Porumboiu, „Quod erat demonstrandum”, regia
Andrei Gruzsniczki, toate proiectate în secþiunea
Fem kontinenter (Cinci continente) ºi lungmetrajul
„Love building”, regia Iulia Ruginã, în secþiunea
Den gudomliga komedin (Divina comedie), toate în
premierã în Scandinavia. Fiecare film va beneficia
de trei proiecþii în cadrul festivalului. O altã prezenþã
româneascã la Festivalul Internaþional de Film de la
Göteborg este cea a grupului Redakzia. Proiectul
dezvoltat de Redakzia are ca rezultat final producþia
unui videodocumentar având ca referinþã controversatul film suedez „Jag är nyfiken – en film i gult”
(I Am Curious – A Film in Yellow), produs în 1967.
Cercetãtorul român Sergiu Paºca
descifreazã tainele autismului la Stanford
University / Dorin Þimonea
Adevãrul, 20 ianuarie, www.adevarul.es

Un tânãr cercetãtor din Aiud, Sergiu Paºca,
desemnat în 2013 cel mai bun student român din
strãinãtate, ºi-a înfiinþat propriul laborator de cercetare la Universitatea Stanford din Statele Unite ale
Americii. „Paºca Lab” cerceteazã mecanismele moleculare ºi celulare ale tulburãrilor neuropsihiatrice,
inclusiv ale autismului. Sergiu Paºca a plecat din
România în 2009 ºi la doar 31 de ani a reuºit sã
deþinã propriul laborator la una dintre cele mai mari
ºi mai importante universitãþi din SUA. Începând
din ianuarie 2014, dr. Sergiu Paºca conduce propriul
sãu grup de cercetare în calitate de membru al corpului profesoral al Universitãþii Stanford în California.
Scopul laboratorului Paºca de la Stanford este de a
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Evenimentul zilei, 21 ianuarie, www.evz.ro

George Crivac a dat medicina de familie pe
neurologie, într-un mare spital din Germania, unde
câºtigã de zece ori mai bine decât în þarã. Ca sã
ajungã acolo, a studiat ºi câte zece ore pe zi o limbã
consideratã printre cele mai dificile. Dacã muncitorii sunt priviþi ca o ameninþare la adresa serviciilor
de asistenþã socialã din Vest, existã o categorie de
profesioniºti foarte doritã în strãinãtate: medicii. În
Germania, þarã în care se vorbea chiar de amprentarea imigranþilor, 15% dintre doctori sunt strãini,
iar cea mai mare pondere o au românii. George
Crivac este unul dintre cei 2.700 de medici români
care trateazã pacienþii din spitalele nemþeºti. Însã
drumul de la un sistem bolnav de sãrãcie la unul
considerat etalon nu a fost uºor. Dorinþa de a emigra
i-a încolþit în cap acum patru ani. Pe atunci era medic
de familie la Spitalul Universitar din Bucureºti ºi nu
ºtia o boabã de germanã. „Studiam ºi câte zece ore
pe zi, fiind motivat sã mã realizez în Germania”.
Ziua Culturii Române în Liban
Romanian Global News, 21 ianuarie,
www.rgnpress.ro

Cu ocazia Zilei Culturii Române, 15 ianuarie,
ºi a împlinirii a 164 de ani de la naºterea poetului
naþional Mihai Eminescu, Ambasada României la
Beirut în colaborare cu Asociaþia România Levant a
organizat o searã de poezie româneascã. Cu aceastã
ocazie copiii comunitãþii româneºti, sub coordonarea doamnei profesoare Anca Cheaito, au prezentat,
vineri, 17 ianuarie 2014, la Centrul Cultural Clac
Sin El Fil, un program de poezie eminescianã în
românã ºi francezã. Programul manifestãrii a cuprins versuri ºi gânduri dedicate lui Eminescu, prezentarea unor picturi ºi desene inspirate din poezia
acestuia, recitãri etc.
Povestea studentului român care a
construit de la zero o imprimantã 3D /
Bogdan Nistor
Adevãrul, 23 ianuarie, www.adevarul.es

Claudiu ªovãilã este unul dintre vâfurile de
lance ale Facultãþii de Mecanicã din cadrul Universitãþii „Dunãrea de Jos” din Galaþi. El a abosolvit
specializarea Mecatronicã ºi de-a lungul facultãþii a
realizat mai multe proiecte. Cea mai recentã realizare a lui Claudiu este o imprimantã 3D, construitã
în premierã într-o facultate din Galaþi. Aceasta poate
crea tot felul de repere în miniaturã. „Aceasta este o
miniimprimantã 3D. Tehnologia ei de creare de piese
este prin adãugare de material, nu prin înlãturare.
Materialul folosit este un plastic, un acid polilactic,
obþinut din amidon”, ne explicã Claudiu ªovãilã.

România tv, 27 ianuarie, www.romaniatv.net

Românii fãrã un loc de muncã care intenþioneazã sã vinã în Marea Britanie pot accesa de
acum ºi oferte de ucenicie plãtite, în baza unui program lansat de guvernul de la Londra în valoare de
1,5 miliarde de lire sterline, care are drept scop sã-i
ajute pe tinerii britanici sã-ºi gãseascã un loc de
muncã. Agenþii de recrutare din România le propun
românilor care doresc sã beneficieze de ridicarea
restricþiilor pe piaþa muncii în Marea Britanie contracte de ucenicie plãtite cu pânã la 1.000 de lire
sterline ºi cursuri de pregãtire, informeazã în ediþia
sa on-line The Telegraph. Una dintre aceste agenþii
anunþã oferte de ucenicie, subvenþionate de guvernul britanic, la restaurantele „Gordon Ramsay” ºi la
clubul de fotbal Chelsea.
Aventurile muzicianului român care
i-a impresionat pe cei de la Scorpions /
Bianca Sara
Adevãrul, 28 ianuarie, www.adevarul.es

Alen Clay David este un pianist de 41 de ani
stabilit în Norvegia, originar din Bistriþa. Dacã în
Bistriþa muzicianul este prea puþin cunoscut, în localurile din Norvegia, Germania sau Austria a fãcut
furori. De departe însã cea mai valoroasã amintire a
sa este legatã de întâlnirea cu Scorpions, Haddaway
sau Candy Dulfer. A crescut chiar în centrul istoric
al municipiului, fiind înconjurat de note muzicale
încã de când era copil, asta pentru cã tatãl sãu era un
saxofonist, care încânta cu rimuri de jazz români din
toate colþurile þãrii. A început aventura muzicalã cu
vioara, însã s-a molipsit de la fratele sãu care momentan cântã în Germania ºi s-a îndrãgostit de pian.
A urmat ºcoala de muzicã din municipiu ºi, recunoscãtor cã pãrinþii i-au dat o educaþie muzicalã
aleasã, ºi-a luat viaþa în piept, folosindu-se de ce îi
era mai drag: pianul.
Aventura liceenilor români la concursul
organizat de NASA / Florin Jbanca
Adevãrul, 31 ianuarie, www.adevarul.es

O echipã de cinci elevi de la Colegiul de
Informaticã din Piatra-Neamþ a disputat finala unei
competiþii organizate de NASA, la sediul Agenþiei
Spaþiale Europene (ESA) din Noordwjik, Olanda.
Românii au ieºit pe locul doi. Povestea celor cinci
liceeni de la Colegiul Naþional de Informaticã (CNI)
Piatra-Neamþ, reuniþi în echipa IT ACE („Aºii informaticii“), a început în primãvara anului 2013, atunci
când profesoara de fizicã, Diana Bejan, i-a invitat sã
participe la proiectul Zero Robotics. Cornel Ghineþ
(17 ani), Andrei Bursuc (17 ani), Tiberiu Arsene (17
ani), Emilian Lungu-Ailenei (18 ani) ºi mezina echipei, Ilinca Ionescu (16 ani), elevi din clasele a X-a ºi
a XI-a, au pornit cu entuziasm în concurs, deºi nimeni nu s-a gândit cât de aproape s-ar putea afla de
primul loc.

VARIA

Emigrant de succes în Germania.
Povestea doctorului care a învãþat o limbã
ºi o specializare de la zero / Cristina Lica

Marea Britanie le face românilor oferte
de ucenicie plãtite
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descifra mecanismele moleculare ºi celulare ale tulburãrilor neuropsihiatrice, inclusiv ale autismului.
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Povestea orfanului român, devenit activist
pentru copiii defavorizaþi
/ Bianca Andrieº
Adevãrul, 3 februarie, www.adevarul.es

Povestea de viaþã a unui român care a crescut
într-un orfelinat din Sighet a atras atenþia cotidianului american The Washington Post, datoritã misiunii pe care bãrbatul ºi-a asumat-o de bunãvoie.
Ajuns la vârsta maturitãþii, dupã ce a fost adoptat ºi
îngrijit de o familie din SUA, Izidor Ruckel a realizat un documentar prin care atrage atenþia lumii
internaþionale asupra problemelor copiilor instituþionalizaþi, privaþi de afecþiune ºi sprijin. Devotamentul lui Izidor Ruckel, american naturalizat de
origine românã, se datoreazã mai ales propriei sale
experienþe în orfelinatele române. Acum este un
adult care se poate descurca pe cont propriu, dar este
o excepþie rarã. Ruckel este conºtient cã o mare parte
din copiii din orfelinate nu ajung sã mai scape niciodatã din sistemul de instituþionalizare românesc, aºa
cum aratã documentarul realizat în colaborare cu
publicaþia americanã.
Stagii de formare la Ambasada
României la Ottawa
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Romanian Global News, 4 februarie,
www.rgnpress.ro

Ambasada României la Ottawa va iniþia, din
luna martie 2014, un program de stagii în cadrul
misiunii. Acest program de stagii se adreseazã studenþilor ºi absolvenþilor aflaþi la început de carierã ºi
urmãreºte sã le ofere acestora posibilitatea de a se
familiariza cu specificul activitãþii diplomatice –
transmite Romanian Global News citând misiunea
diplomaticã. Practica se va desfãºura în cadrul uneia
dintre secþiile sale: politicã, diplomaþie publicã sau
afaceri consulare, sub îndrumarea unui diplomat, ºi
va fi adaptatã nevoilor misiunii. Stagiul se desfãºoarã pe bazã de voluntariat, nefiind remunerat. Durata stagiului este, în principiu, de 1-3 luni.
O româncã din Bistriþa este
moºtenitoarea imperiului Swarowsky
Gazeta româneascã, 8 februarie,
www.gazetaromaneasca.com

O frumoasã româncã originarã din Bistriþa a
devenit soþia unuia dintre moºtenitorii imperiului
Swarovsky. Nina ºi Paul Swarovsky formeazã un
cuplu de 11 ani, dar ºi-au unit destinele acum trei
ani. Paul, unul dintre descendenþii lui Daniel
Swarovski, s-a îndrãgostit iremediabil de românca
din Bistriþa. Dupã o relaþie de nouã ani, cei doi s-au
cãsãtorit, aºa cã Nina a intrat în celebra familie
Swarovsky, a cãrei tradiþie în domeniul cristalelor
este veche de o sutã de ani. Familia Swarovsky este
extrem de discretã. Chiar dacã îºi permit vacanþe
exorbitante, Nina ºi soþul ei nu rateazã niciun revelion tradiþional românesc în oraºul ei natal, Bistriþa.
Monica Petricã, întreprinzãtorul român
al anului 2013 în Italia
Romanian Global News, 10 februarie,
www.rgnpress.ro

„Se acordã titlul Întreprinzãtorul Român în

Italia 2013 doamnei Monica Petricã, pentru perseverenþã ºi rezultatele foarte bune obþinute în
promovarea produselor tradiþionale româneºti”. Cu
aceste cuvinte, preºedintele Reprezentanþei Camerei
de Comerþ a României în Italia, Eugen Terteleac, a
anunþat vineri, 7 februarie, la Verona, prima recunoaºtere anualã a valorii întreprinzãtorilor români
din Italia. Premiera a avut loc în cadrul Forumului
Economic România Italia de la Verona, al doilea din
acest an, dupã cel de la Florenþa. Forumul a fost
organizat la Palazzo della Gran Guardia din Verona,
în colaborare cu primãria din localitate. Din acest
an, titlul se va acorda celor mai merituoºi oameni de
afaceri cu paºaport românesc din Italia. Premianþii
vor fi selectaþi dupã mai multe criterii: performanþã,
vârstã, cifrã de afaceri etc.
„Prãjitureasa” care a format prima
generaþie de ciocolatieri din Casablanca /
Remus Florescu
Adevãrul, 11 februarie, www.adevarul.es

Adriana Rotar, specializatã în prepararea dulciurilor la Fabrica Feleacul, a plecat, acum 16 ani, în
Maroc, unde a format prima generaþie de patiseri-ciocolatieri, învãþându-i secretele bucãtãriei franceze. Întoarsã acasã, femeia a pus pe picioare, împreunã cu fiicele ei, un laborator de cofetãrie inedit.
„Casablanca este ca ºi cum ai întoarce inelul magic
ºi dintr-o datã te-ai trezi într-o lume de basm”, asta
i-a spus clujencei Adriana Rotar (57 de ani), ºoferul
taximetrului care în urmã cu 16 ani o ducea de la
aeroport în oraºul care a devenit cunoscut ca unul
dintre cele mai romantice din lume, datoritã celui
mai cunoscut film de dragoste al tuturor timpurilor.
Pe Adriana Rotar însã nu o aducea în Casablanca o
poveste de dragoste, ca în filmul hollywoodian, ci
speranþa într-o viaþã mai bunã, datoritã slujbei primite aici de formator al primei generaþii de patiseri ºi
ciocolatieri din Maroc.
Tânãra din Galaþi care ajutã româncele
din Pakistan sã scape de sclavia
propriului mariaj / Bogdan Nistor
Adevãrul, 12 februarie, www.adevarul.es

Româncele care ajung în Pakistan picã mult
prea uºor în mrejele unor închipuiþi prinþi pe cai albi!
O spune Alexandra Þãpeanu, o tânãrã din Galaþi
cãsãtoritã ºi ea cu un medic pakistanez, ºi care lucreazã de trei luni ca ofiþer de relaþii publice la
Consulatul Român de la Karachi. Este de puþin timp
în aceastã þarã cu un grad ridicat de risc, dar
Alexandra cunoaºte destul de bine fenomenul, ea
fiind activã într-un grup de pe Facebook, intitulat
„Românce în Pakistan“, de unde aflã în timp real ce
se întâmplã. Din acest grup fac parte aproximativ 30
de femei din România cãsãtorite cu pakistanezi, care
discutã absolut orice, de la poveºti de dragoste, pânã
la sfaturi legate de locurile unde se pot gãsi diverse
produse pe teritoriul þãrii. Tânãra crede cã existã
douã motive principale pentru care multe românce
sunt uºor de pãcãlit ºi de atras în Pakistan: lipsa
banilor în þara lor natalã ºi euforia amorului.
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Povestea unui marinar român care a
salvat viaþa unui muncitor francez /
Corina Macovei

Singura româncã de la prestigioasa
Academie de Balet Balºoi
Adevãrul, 24 februarie,
www.adevarul.es

Adevãrul, 21 februarie, www.adevarul.es

Se vorbeºte prea mult în presa internaþionalã
despre faptele urâte ale românilor din strãinãtate ºi
prea puþin despre lucrurile frumoase, despre seriozitatea ºi bunul-simþ al acestora. Un marinar mehedinþean, care a salvat viaþa unui muncitor francez punându-ºi propria viaþã în pericol, dovedeºte cã românii
au suflet ºi ºtiu sã se comporte exemplar oriunde ar fi.
Navigatori prin tradiþie, datoritã Mãrii Negre ºi fluviului Dunãrea, ºi specializaþi într-o profesie pe care
statul român nu mai pune mare preþ, marinarii români
sunt cãutaþi în schimb de marile companii de transport
fluvial din Europa, gãsindu-ºi locul pe navele de
transport mãrfuri sau pe motonavele de pasageri, unde
munca lor este apreciatã la justa ei valoare. Muncesc
peste program fãrã sã comenteze, îºi cunosc foarte bine
meseria, dar, peste toate aceste lucruri, sunt profesioniºti, modeºti ºi cinstiþi.

Francesca Velicu (15 ani) este singura elevã
din România acceptatã la celebra Academie de Balet
a Teatrului Balºoi, rampa de lansare pentru cei mai
buni balerini din lume, unde au absolvit balerini
celebri precum Maia Plisetskaya. Spune cã înþelege
deja rusa, se bucurã de perfecþionismul rece de
acolo, dar îi e dor de cãldura oamenilor din þarã.
Francesca Velicu a fost elevã pânã la 1 octombrie
2013, adicã din clasa a V-a ºi pânã în clasa a X-a, la
Liceul de Coregrafie „Floria Capsali“ din Bucureºti.
A ajuns la Moscova la invitaþia Academiei, dupã ce
a fost descoperitã la cea mai mare competiþie de
balet din lume, Youth America Grand Prix (YAGP),
de la New York ºi a fost invitatã, cu bursã, la un curs
de varã organizat în Connecticut, Statele Unite, de
cãtre Academia ruseascã Balºoi.

Aniversãri/Comemorãri 2014
Alina LEMNEAN
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2 apr. – Ziua Internaþionalã a Cãrþii pentru Copii
2 apr. – 105 ani de la moartea Elenei Cuza (1909)
3 apr. – 70 de ani de la moartea pictorului Octav Bãncilã (1944)
6 apr. – 30 de ani de la moartea poetului Virgil Carianopol (1984)
7 apr. – 80 de ani de la naºterea scriitorului maramureºean Sever Iuliu Utan (1934)
9 apr. – 360 de ani de la moartea domitorului Matei Basarab (1654)
11 apr. – 70 de ani de la moartea poetului, prozatorului ºi dramaturgului Ion Minulescu (1944)
11 apr. – 50 de ani de la moartea matematicianului Alexandru Ghika (1964)
15 apr. – 135 de ani de la naºterea lingvistului ºi folcloristului Theodor Capidan (1879)
15 apr. – 70 de ani de la naºterea scriitorului maramureºean Valer Turcu-Iorga (1944)
16 apr. – 135 de ani de la naºterea prozatorului Gala Galaction (1879)
18 apr. – Ziua Mondialã pentru Conservarea Monumentelor
22 apr. – 120 de ani de la naºterea prozatorului, poetului ºi dramaturgului Camil Petrescu (1894)
23 apr. – Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a Dreptului de Autor. Ziua Bibliotecarilor din România
23 apr. – 155 de ani de la naºterea lingvistului ºi folcloristului Lazãr ªãineanu (1859)
23 apr. – 120 de ani de la naºterea prozatorului ºi dramaturgului Gib I. Mihãescu (1894)
26 apr. – Ziua Mondialã a Proprietãþii Intelectuale (Instituitã în anul 2000 de cãtre Organizaþia
Mondialã a Proprietãþii Intelectuale pentru a sensibiliza publicul larg asupra rolului
proprietãþii intelectuale în dezvoltarea economicã, culturalã ºi socialã a þãrilor lumii.)
30 apr. – 35 de ani de la moartea omului politic basarabean Pan Halippa (1979)
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MAI
1 mai – Ziua Internaþionalã a Muncii
1 mai – 155 de ani de la naºterea filologului ºi istoricului Alexandru Philippide (1859)
1 mai – 80 de ani de la moartea criticului literar Paul Zarifopol (1934)
3 mai – Ziua Mondialã a Libertãþii Presei
8 mai – 90 de ani de la naºterea scriitorului Petru Dumitriu (1924)
9 mai – Ziua Independenþei României
9 mai – Ziua Uniunii Europene
11 mai – 80 de ani de la moartea lingvistului ºi folcloristului Lazãr ªãineanu (1934)
13 mai – 45 de ani de la moartea învãþãtorului, folcloristului ºi preotului maramureºean
Ion Bârlea (1969)
14 mai – 160 de ani de la naºterea inginerului Anghel Saligny (1854)
15 mai – Ziua Internaþionalã a Familiilor
15 mai – 110 ani de la naºterea scriitorului maramureºean Aurel Buteanu (1904)
15 mai – Ziua Latinitãþii (Instituitã prin decizia Congresului XIX al Uniunii Latine – Paris, 2000.
Marcheazã semnarea la 15 mai 1954 a Convenþiei de constituire a Uniunii Latine,
organizaþie care întruneºte statele cu limba ºi cultura de origine latinã.)
16 mai – 150 de ani de la moartea gânditorului, istoricului ºi omului
politic Simion Bãrnuþiu (1864)
17 mai – 75 de ani de la naºterea poetului ºi ziaristului maramureºean
Vasile Radu Ghenceanu (1939)
18 mai – Ziua Internaþionalã a Muzeelor
20 mai – 65 de ani de la naºterea scriitorului maramureºean Ion Boloº (1949)
21 mai – Ziua Mondialã a Dezvoltãrii Culturale
21 mai – 50 de ani de la moartea esteticianului, criticului ºi istoricului literar Tudor Vianu (1964)
22 mai – 75 de ani de la naºterea istoricului Rãzvan Theodorescu (1939)
26 mai – 20 de ani de la moartea poetului maramureºean Tiberiu Utan (1994)
29 mai – 685 de ani de la prima menþiune documentarã a Bãii Mari (1329)

IUNIE
1 iun. – Ziua Internaþionalã a Copilului
2 iun. – 50 de ani de la moartea criticului ºi istoricului literar Dumitru Caracostea (1964)
5 iun. – 235 de ani de la naºterea pedagogului Gheorghe Lazãr (1779)
5 iun. – 155 de ani de la naºterea actorului Constantin Nottara (1859)
6 iun. – 120 de ani de la naºterea compozitorului Sabin Drãgoi (1894)
6 iun. – 100 de ani de la naºterea poetului maramureºean Ion ªiugariu (1914)
9 iun. – 75 de ani de la naºterea ziaristului ºi scriitorului maramureºean ªtefan Bellu (1939)
10 iun. – 35 de ani de la moartea dramaturgului Aurel Baranga (1979)
15 iun. – 125 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu (1889)
19 iun. – 115 ani de la naºterea criticului ºi istoricului literar, poetului ºi prozatorului
George Cãlinescu (1899)
23 iun. – 105 ani de la naºterea folcloristului, criticului ºi istoricului literar Ovidiu Papadima
(1909)
28 iun. – 100 de ani de la izbucnirea Primului Rãzboi Mondial (1914)
29 iun. – 195 de ani de la naºterea istoricului ºi scriitorului Nicolae Bãlcescu (1819)
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Am primit la redacþie
Simona DUMUÞA

Rugãciuni, Împreunã, Adorare ºi 365 de sonete, sunt
patru volume de poezie apãrute la Editura Bibliotheca din
Târgoviºte, primele trei în 2013 ºi ultimul în 2014, semnate de
poetul Anatol Covali, despre care Radu Cârneci, în prefaþa
ultimului volum scrie cã „se numãrã printre cei ce s-au ambiþionat a-ºi construi opera literarã înaintând cu dârzenie pe
calea (deloc uºoarã!) a dulcelui stil clasic”, ºi cã ceea ce
dominã în poezia sa este acel „ton al melancoliei, tristeþii,
nemulþumirii ºi revoltei interioare faþã de un destin aspru, faþã
de timpul istoric apãsãtor ºi degradant pe care l-a trãit, faþã –
mai ales! – de prezentul dãrâmãtor al unor târzii speranþe”.
Apºa, nr. 6 (80)/noiembrie 2013 – gazetã regionalã social-politicã din Transcarpatia, redactor-ºef Echim Vancea.
În acest numãr: reportaje foto de la manifestãrile desfãºurate la Apºa (Apºa de Jos – Apºa de Mijloc:
60 de ani de învãþãmânt mediu românesc în partea dreaptã a
Tisei ºi 95 de ani de la Marea Unire – 1 decembrie 1918 – 22
Noiembrie 2013), articole, precum Plãiuþenii în vârtejul
represaliilor staliniste (Nuþu Dan), Profesor universitar
doctor Gheorghe Bilaºcu (1863-1926) (Alexandru Rotaru),
In Memoriam Ion Mihalca-Ursanu, Cu dragoste de neam
(Gheorghe Moiº), dar ºi pagini generoase dedicate poeziei.
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Cetatea Rodnei, nr. 21, decembrie 2013 – revistã socioculturalã ºi de
aspiraþie creºtinã, editor Muzeul Etnografic ºi al Mineritului – Rodna, redactor-ºef Gherasim Solovestru Domide. Din cuprins: Fondurile grãnicereºti
nãsãudene, instituþie creditoare pentru realizarea unor clãdiri publice la
sfârºitul sec. XIX în localitatea Rodna (Adrian Onofreiu), Gherasim Domide
– memorandistul (Sandu Al. Raþiu), Secolul al XVIII-lea – un timp al marilor
frãmântãri ºi prefaceri în spaþiul Rodnei (Mircea Mureºianu), Destine nemuritoare ºi paradoxul recunoºtinþei
(Mircea Gelu Buta), Bradul – între
tradiþia de Crãciun ºi rol silvicultural
(Al. Ioan Jauca), ªcoala Altfel – testimoniu scolastec (Gherasim Solovestru
Domide).

VARIA

Dialoguri bratislãvene, Editura Univerzita Komenského v Bratislave,
Bratislava, 2013, editor ºi autor Daniela Sitar-Tãut. Un volum de interviuri ce
face parte dintr-un amplu proiect, concretizat prin apariþia unor cãrþi scrise,
coordonate sau editate de Daniela Sitar-Tãut. Alãturi de aceasta, volumul este
semnat de Romana Rydza, Miroslav Uram, Michaela Duracková ºi Silvia
Steinerová. Interviurile au fost realizate în diverse conjucturi: apariþia unor
cãrþi, organizarea unor evenimente omagiale, colocvii, simpozioane, având ca
numitor comun raporturile româno-slovace, prin prisma specificitãþii etnice, a
istoriei comune, a confluenþelor culturale sau a legãturilor sociale dintre cele
douã naþiuni. Printre intervievaþii ce provin din þãri diferite: România, Slovacia,
Germania, Serbia ºi Cehia, dar având preocupãri similare, îi întâlnim pe Teresia
B. Tãtaru, Pavel Gãtãianþu, Mihai Gãlãþanu, Alexandru Buican, Jana
Páleniková, Libusa Vajdová, º.a.
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