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Vivat! Crescat! Floreat!

FAMILIA ROMÂNĂ

Maramureşul, cu toate darurile sale lăsate de la
Bunul Dumnezeu şi cu toate frumuseţile înzidite de
şi prin oameni, cu lucrările preţioase, dar şi cu
tradiţiile şi obiceiurile sale, exercită un soi de magnetism social-cultural către toate zidirile şi orizonturile
firii. Oriunde în lume poţi să spui că eşti din
Maramureş, căci se vor găsi imediat parametri cu
repere sau detalii cu identitate, iar cuvântul de bază
al ţinutului acesta are răsunetul unei evanghelii.
Altfel spus, când zici Maramureş, este ca şi cum ai
aduce o „veste” bună de undeva, dintr-un ţinut mirific şi legendar, un loc de poveste de la care toată
lumea aşteaptă semne şi arătări de semne, care să
exprime bună-voirea şi bună-croirea, bună-starea sufletului şi bună-lucrarea duhului. Într-un cuvânt… BUNĂTATEA!
Ca unul dintre aceia care n-a avut norocul să-l fi bucurat destinul cu un certificat
de maramureşean, la naştere, dar, în acelaşi timp, ca unul dintre aceia care a avut
privilegiul să-şi împodobească viaţa cu trăiri şi priviri decupate, de aproape patruzeci
de ani, din izvorul tainic al acestui ţinut înălţat în timp până dincolo de bariera
timpurilor, mă simt onorat să pot servi cauza sfântă a ducerii pe mai departe a unei
ştafete nevăzute ce îmbracă mereu în haine de sărbătoare o Istorie şi o Biografie de Ţinut
Binecuvântat de Dumnezeu.
De aceea am salutat, întâi în sufletu-mi, mereu dornic de a preleva excepţionalul
din orice cotidian decupat cu sobrietate, iar mai apoi sub formă de atitudini şi trăiri,
VESTEA cea Bună, că la Baia Mare, în acest oraş transilvan devenit prin timpuri
istorice Capitală a Maramureşului, înmulţit prin plămada vremurilor, se vor desfăşura
activităţile complexe ale unei REUNIUNI NAŢIONALE A TINERETULUI ORTODOX.
„Dubitatio est actus confusus in intellectu…” sau, mai aproape de înţelesul
limbii noastre, „Îndoiala este un act răspândit în intelect…”. Nu despre un principiu
al îndoielii, cu privire la care toată lumea bună ştie că aparţine filosofiei lui Descartes,
vreau să aduc vorba. Mai ales, că prin lumea teologilor se ştie mult mai bine şi mai exact
că principiul îndoielii ca argument al fiinţării a fost adus în discuţie prima dată de
Sfântul Augustin sub forma „Si dubitat, vivit, si dubitat, cogitat.” („Dacă se îndoieşte,
trăieşte, dacă se îndoieşte, cugetă”.) Nu, nici vorbă de încercarea de a duce ideea spre
„îndoieli metodice”. Pur şi simplu, cu privire la încercările vieţii, atât pentru indivizi-personalităţi, cât şi pentru entităţi-comunităţi, e valabil actul îndoielii, mai ales
atunci când e foarte evidentă absenţa „precedentului”. Da, Baia Mare, Episcopia şi
Primăria, n-aveau de unde se inspira organizatoric pentru o astfel de „mare lucrare”.
Niciodată până acum o astfel de REUNIUNE nu fusese organizată nici de către Români
şi nici de către Biserica Ortodoxă!!!
Înţelegeţi, aşadar, starea mea, din calitatea modestă de deputat în Adunarea
Eparhială a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi din cea tot atât de modestă de

REUNIUNEA TINERILOR ORTODOCŞI

Dr. Teodor ARDELEAN
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Preşedinte al Comisiei învăţământ, cultură, religie din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Baia Mare. Speram, dar îmi era frică. Îmi doream un „act” prin care Baia
Mare să dovedească celorlalţi că se poate, dar ştiam cât de mică este „platforma”
experienţelor anterioare. Succedentul depinde de precedent, căci, cibernetic şi sociologic vorbind, este schimbarea dintr-un lucru în altul, în chip nemijlocit şi într-un
câmp firesc de opoziţii modale. Iar „golul” apare dialectic exact ca o piatră de moară
legată de gâtul celui ce se aruncă în apă fără să ştie să înoate!
Dar a intrat în joc şi elementul CURAJ. Iar curajul este calitatea şi uneori chiar
apanajul bărbaţilor adevăraţi. Cei trei bărbaţi români adevăraţi, în cazul de faţă, sunt
Preasfinţitul dr. Justin Sigheteanul, Arhiereul-vicar, dr. Cătălin Cherecheş, Primarul
municipiului Baia Mare şi Preacucernicul Părinte Milan Bălan, învrednicitul cu
învăţământul teologic, cu educarea tinerilor şi, (iată speranţa!), experimentatul păstor
al tinerilor pelerini la mari locuri de închinare şi mari evenimente creştine!
Şi ca s-o spunem direct pe cea dreaptă, cum se rosteşte adesea în popor, raza de
speranţă îmi venea chiar din amintiri, fiind şi eu unul dintre cei care au fost îndrumaţi
creştineşte, chiar în Ţara Sfântă, de iubitul Părinte Milan, într-un pelerinaj ce a
devenit ulterior absolut „referenţial”.
Acum, când au fost parcurse toate etapele, când până şi evaluarea finală a devenit
element cert şi distinct în „economia generală” a acestei „activităţi” şi în „teologia”
unei reuniuni-comuniune cu adevărat istorice, pot să rostesc, cu sufletul împlinit: „Îţi
mulţumim Ţie, Doamne, pentru toată grija şi îndrumarea pe care le-ai realizat prin fiii
Tăi împuterniciţi cu această lucrare!”. Iar la strigarea ce se va face, în chestiune, aşa
cum se obişnuieşte la procesiune, când vom auzi întrebarea cardinală: „Vrednic este?”,
să răspundem, din prea-plinul inimii, cu tăria firească a mărturisirii adevărului:
VREDNIC ESTE!

Revista Familia română are în portofoliu o multitudine de teme de mare interes
pentru toţi cei care ne citesc din rândul românilor împrăştiaţi de soartă pe meleaguri
române „străine” sau chiar printre străini. Am cutezat să aşezăm REUNIUNEA
TINERETULUI ORTODOX DE LA BAIA MARE ca temă-emblemă, sau, altfel spus, ca o
idee-fanion, datorită faptului că această „experienţă” se aşază ca reper identitar important, nu numai pentru comunitate, ci şi pentru românitate şi chiar pentru creştinătatea
ortodoxă! Suntem convinşi că manifestările viitoare, din 2015 de la Cluj-Napoca, când
oraşul de pe Someş va fi Capitala Europeană a Tineretului şi cele din 2016 de la
Bucureşti (2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox), se
vor folosi de valoarea Precedentului, ca de un corpus experimental reuşit pentru o
bună-lucrare publică, mereu în creştere, a Păstoririi minunate a tineretului nostru
însufleţit de credinţa creştină.
VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!
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Reuniunea Tinerilor Ortodocşi –
mărturisire a bucuriilor credinţei
Mesaj de salut/întâmpinare

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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inecuvântăm şi apreciem organizarea Reuniunii Tinerilor Ortodocşi, un eveniment deosebit de comuniune şi bucurie creştină, dar şi de mărturisire a
propriei identităţi eclesiale. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a apreciat şi aprobat această iniţiativă pe care şi-a
asumat-o Episcopia Maramureşului şi Sătmarului în parteneriat
cu Primăria Municipiului Baia Mare.
Prima Reuniune Naţională a Tinerilor Ortodocşi – cu
reprezentanţi din toate eparhiile din ţară şi din diaspora, dar şi
tineri din Bisericile Ortodoxe surori – poate constitui un moment semnificativ de împărtăşire reciprocă a bucuriilor credinţei creştine ortodoxe trăite de tineri azi, în pofida multor
probleme. Pentru societatea actuală, marcată de pronunţate
tendinţe ale fenomenului secularizării, ca pierdere a reperelor
sacre ale existenţei, este foarte necesară mărturisirea valorilor
credinţei izvorâte din experienţa de viaţă a Bisericii. Totodată,
Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi este un eveniment
misionar care reflectă dorinţa acestora de a căuta şi de a împărtăşi
bucuriile credinţei în Domnul Hristos, prin rugăciune comună,
dialog, cunoaştere reciprocă, prietenie şi vocaţie misionară.
Reuniuni asemănătoare se organizează peste tot în lume, dar este pentru prima dată când
tinerii ortodocşi din România participă la o reuniune de foarte mare amploare. În acest an,
evenimentul se află sub lumina Anului Omagial Euharistic şi al comemorării Sfinţilor Martiri
Brâncoveni – care sunt icoane sfinte ale iubirii jertfelnice pentru credinţă şi neam. De aceea, dorim
ca participarea tinerilor ortodocşi la acest eveniment să fie pusă sub ocrotirea Sfinţilor Martiri
Brâncoveni.
De-a lungul istoriei, Biserica Ortodoxă Română, în mod constant, a contribuit la menţinerea
unităţii şi identităţii poporului român, mai ales în vremuri de încercări. În prezent, când poporul
român are cea mai mare diasporă din istoria lui, Biserica Ortodoxă Română se bucură când este
ajutată de tinerii ei în eforturile de promovare a vieţii creştine a comunităţilor româneşti, de
cultivare a valorilor spiritualităţii şi tradiţiei culturale româneşti.
Pentru dumneavoastră, tineri din România şi din diaspora română, modelele de formare şi de
bună vieţuire creştină sunt, în primul rând, Hristos şi Sfinţii Lui, care au mărturisit şi au trăit deplin
credinţa Bisericii în viaţa lor şi au reuşit să învingă, prin înţelepciunea şi smerenia lor, patimile
egoiste, greutăţile vieţii şi propriile lor neputinţe. Având nădejde în ajutorul lui Hristos şi al
Sfinţilor Lui, vă întâmpinăm, dragi tineri, cu îndemnul de a spori mereu în credinţă şi în fapte bune,
cultivând iubirea de Dumnezeu şi de aproapele, în orice vreme şi în orice loc.
Dorim tuturor organizatorilor şi participanţilor la această mare Reuniune a Tinerilor Ortodocşi ani mulţi şi fericiţi, cu sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, sporind mereu în fapte bune, spre
slava lui Dumnezeu şi binele poporului!
Cu părintească dragoste în Hristos, binecuvântare şi multă preţuire,
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Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi
aduce lumină şi binecuvântare
municipiului Baia Mare
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aia Mare a găzduit în urmă cu un an, în premieră
pentru partea de nord-vest a României, prima ediţie a
Reuniunii Tinerilor Ortodocşi, cu participarea a peste
1000 de tineri din ţară. Manifestarea religioasă a avut un impact
puternic, iar succesul acesteia a îndemnat organizatorii,
Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului şi Municipiul
Baia Mare, să organizeze o nouă manifestare, mai amplă, la nivel
naţional. 3.500 de tineri din ţară şi străinătate participă la întâlnirea organizată în acest an în oraşul nostru, având posibilitatea
astfel să cunoască şi identitatea culturală şi tradiţiile Maramureşului.
Astfel de manifestări sunt mai mult decât binevenite, în
contextul crizei morale care şi-a făcut simţită prezenţa în ultimii
ani în lume, inclusiv în ţara noastră. Întâlnirile duhovniceşti sunt
vitale pentru suflet şi minte, pentru dezvoltarea armonioasă a
generaţiei tinere de astăzi. Pe lângă rugăciunile comune şi
manifestările culturale, procesiunea pe străzile municipiului reprezintă poate cel mai aparte punct
din programul reuniunii. Mii de tineri frumoşi, curaţi la trup şi suflet, defilează mândri în faţa
întregii lumi, mărturisind credinţa creştin-ortodoxă.
Reuniunea naţională a tinerilor ortodocşi aduce lumină în oraşul nostru şi dă un puternic
semnal întregii lumi: prin credinţă şi mărturisire putem genera speranţa unui viitor mai luminos şi
pur, pentru noi şi generaţiile care vor urma. Pentru că avem obligaţia morală de a creiona o lume
mai bună pentru copiii noştri şi pentru cei care vor veni după ei. Reuniunea naţională a tinerilor
ortodocşi este o manifestare unde valorile creştine sunt readuse în atenţia opiniei publice, unde sub
îndrumarea preoţilor ni se arată drumul cel bun şi primim cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, pe
care îl păstrăm în suflet, să ne călăuzească în viaţă. Totodată, avem prilejul de a ne manifesta
mândria că suntem români, mândria că suntem creştini ortodocşi, împărtăşind lumii întregi această
bucurie.
Dragi participanţi la Reuniunea naţională a tinerilor ortodocşi, vă urez bun venit în
municipiul Baia Mare unde, vă asigur, vă veţi simţi pe tot parcursul şederii voastre ca între prieteni
buni. Pentru că, deşi nu ne cunoaştem personal cu toţii, ne leagă credinţa şi bucuria de a fi creştini
ortodocşi. Pentru mine este o onoare că oraşul nostru găzduieşte o manifestare de această anvergură
şi cu siguranţă nu este vorba de o iniţiativă singulară. Municipiul Baia Mare susţine iniţiative şi
proiecte importante la nivel naţional, care generează onoare şi mândrie, care aduc prestigiu ţării
noastre pe care cu toţii o iubim atât de mult.
Cu preţuire,
Cătălin CHERECHEŞ
Primarul Municipiului Baia Mare
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Tinerii creştini pot schimba lumea
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† ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului,
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

REUNIUNEA TINERILOR ORTODOCŞI
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ceste gânduri le aştern pe hârtie cu prilejul
Reuniunii Tinerilor Ortodocşi la Baia Mare. Este
binecuvântată această întâlnire organizată de
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului cu sprijinul Primăriei
Municipiului Baia Mare. Viitorul României, viitorul Europei şi
viitorul lumii depind de felul în care este formată tânăra
generaţie. Înţeleptul Solomon ne sfătuieşte să-l deprindem pe
tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă şi chiar când va
îmbătrâni nu se va abate de la ea (Pilde 22, 6). Unul dintre marii
duhovnici ai ţării, ce se preocupa în mod special de tineri,
Părintele Arsenie Papacioc, repeta cu obstinaţie o maximă:
Dacă tinereţea ar şti şi dacă bătrâneţea ar putea! Şi, stând
lucrurile aşa, realizăm cât de important este să-i educăm pe
tinerii care au putere de muncă şi inteligenţă. Educându-i şi
formându-i, dăm viitorului oameni de caracter.
Nebăgând în seamă această obligaţie a noastră, a maturilor, nu ne împlinim datoria. În mod special, trei instituţii au
îndatoriri faţă de formarea tinerilor: familia, Biserica şi şcoala.
Şi n-aş putea spune că, în acest sens, lucrurile merg prea bine.
De aceea e salutară iniţiativa de la Baia Mare de a fi organizată
Reuniunea Tinerilor Ortodocşi. Li se dă posibilitatea acestora să acumuleze multe din punct de
vedere duhovnicesc, să se cunoască şi să se aprindă de râvnă unii de la alţii. Dacă exemplele negative, smintelile şi ispitele sunt multe la acest început de veac şi de mileniu, nici exemplele pozitive
nu lipsesc. Le dorim tinerilor să înţeleagă că trupul şi banul nu sunt totul, ci că sunt valori spirituale
care merită luate în seamă, pentru că sunt veşnice.
Sunt la vârsta căutărilor, a acumulărilor şi a iubirii curate şi altruiste. Nu le putem cere
tinerilor să se comporte ca bătrânii, dar să fie atenţi la un îndemn pe care li-l dă tot înţeleptul
Solomon: „Bucură-te, omule, cât eşti tânăr, şi inima ta să fie veselă în zilele tinereţii tale şi mergi în
căile inimii tale şi după ce-ţi arată ochii tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va
aduce la judecata Sa” (Ecclesiastul 11, 9).
Îi binecuvântăm pe tineri, iar pe cei ce se ocupă de organizarea acestui eveniment îi
încredinţăm că rămâne valabil cuvântul Mântuitorului: „Cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se
va chema în Împărăţia Cerurilor” (Matei 5, 19).
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Credinţa, fidelitatea şi prietenia –
virtuţi ale tinerilor creştini
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ea de-a doua Reuniune a Tineretului Creştin
Ortodox, de data aceasta naţională cu participare
internaţională, găzduită în Baia Mare şi
organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului
şi Sătmarului în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia
Mare, este un act de cultură şi o mărturisire de credinţă
dătătoare de speranţă.
Reuniunea de anul trecut a adunat tineri ortodocşi din
Transilvania şi s-a bucurat de un real succes, aducând multă
lumină şi bucurie, comuniune şi prietenie, participanţii mărturisindu-şi entuziasmul şi fericirea în impresiile publicate în
„Graiul Bisericii Noastre”, număr special dedicat acestui
eveniment.
A fost o îmbogăţire reciprocă şi o aprofundare a credinţei pe care o mărturisim prin participarea la toate activităţile şi momentele de cultură, credinţă şi rugăciune în care
tinerii luminoşi, frumoşi şi credincioşi şi-au dăruit unii altora
bucurie, cunoaştere şi prietenie, dar au dăruit mai cu seamă
cetăţii şi societăţii „mărturia şi bucuria de a fi creştin” în cadrul procesiunii din Parcul Tineretului
spre Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”.
Reuniunea de anul acesta, care are binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi
aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este un început frumos, care sperăm că va
continua şi va aduce mult folos tinerilor.
Ea se desfăşoară în lumina Anului Omagial Euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei
Împărtăşanii) şi a Anului Comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Biserica Ortodoxă
Română, iar manifestarea creştină liberă şi responsabilă arată că tineretul nostru este un tineret
curat, cultivat, luminat şi ancorat în tradiţiile sfinte ale unui neam de mărturisitori ai lui Hristos şi
sfinţi care sunt deopotrivă, modele de urmat şi icoane de închinat.
România este „Grădina Maicii Domnului”. Maramureşul este un ţinut voievodal
binecuvântat şi împodobit de biserici de lemn, ale căror turle ating cerul şi de oameni credincioşi
ale căror rugi şi osteneli bucură pe Dumnezeu, Care le răspunde cu bunătate şi binecuvântare
părintească mereu.
Vă întâmpinăm, dragi tineri, cu tot atâta dragoste, pace şi bucurie câtă purtaţi voi în suflet
aducând-o în dar Maramureşului. Reunindu-vă în Baia Mare, sporiţi lumina, întăriţi credinţa şi daţi
mărturie despre locurile de unde veniţi şi atmosfera creştină în care trăiţi.
Vă dăruim pentru trei zile oraşul nostru curat, frumos, civilizat şi creştin – Baia Mare şi vă
rugăm să-l umpleţi de frumuseţile curate ale credinţei, adevărului, curajului şi demnităţii româneşti!
Daţi un semnal de aici din ţinutul dacilor liberi şi al voievozilor creştini românilor şi
României, păstorilor de suflete şi păstoriţilor, conducătorilor şi celor pe care îi conduc, că doriţi să
ridicaţi şi să purtaţi Ţara pe umerii voştri, că vă asumaţi viitorul ei, că nu vă temeţi pentru că îl aveţi
pe Hristos prieten, Mântuitor şi ajutor, că România este şi va rămâne prin voi creştină şi că va dăinui
în istorie şi va dărui în secolele viitoare eroi, mărturisitori, români luminaţi, cărturari creştini şi, mai
ales, sfinţi şi că va rămâne întreagă aşa cum o aveţi în inimă şi cum întreagă şi adevărată este
credinţa pe care o mărturisiţi cu fidelitate şi statornicie!
Am să închei mesajul meu cu un citat din Nicolae Steinhardt (Părintele Nicolae Delarohia)
despre fidelitate:
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„Dintre virtuţi, fidelitatea (ori credincioşia cum îi spun, de preferinţă, poporul şi scriitorii
români) este mai puţin evocată decât celelate. A jura ceremonial ori lăuntric credinţă unui om, unei
cauze, unui principiu, unei idei înseamnă a te lega să-i fii întotdeauna loial şi devotat şi oricând gata
a-i veni în ajutor. Fidelitatea implică un raport cordial şi personal: o statornicie, o nestrămutare, o
căldură. Te arăţi demn de încredere absolută în orice împrejurări, la bine şi la rău, în ceasuri de
îndoială ori vremuri de restrişte, la mari primejdii, în mlaştină şi pe grohotiş, când se înfiripă clipele
deznădejdii. Dacă acel căruia, nepripit, i-ai făgăduit credinţă, nu mai crede în el însuşi ori în cauza
pentru care luptă (ori în modul de viaţă, de gândire ce-i este propriu), în tine totuşi să poată crede. Să
preferi tu atunci curajul, puterea de îndurare, stăruinţa, vioiciunea care pe el l-au părăsit, să-i devii
tu călăuză şi stâlp de înţelepciune, toiag, cetate întărită, lumină şi înger păzitor.” (Nicolae
Steinhardt, Despre fidelitate sau cuvânt bătrânesc către tineri, din volumul Monologul polifonic).
Dumnezeu să vă binecuvinteze calea, Hristos să vă întărească în lucrarea adevărului şi Duhul
Sfânt să vă sfinţească viaţa şi credinţa!

După Reuniunea din 2013…

P

lecată din ţară de 10 ani, fac parte din valul de emigranţi români ieşiţi în străinătate
pentru un trai mai bun… Aici am dat doar de confort, nu şi de LUMINĂ. Toată
adolescenţa mi-am trăit-o în haos, în profunde lupte interioare cauzate de contrazicerea
între ceea ce vedeam la şcoala şi în societatea în care mă dezvoltam, şi ceea ce părinţii mei încercau
să îmi transmită… Aveam nevoie de un exemplu concret, viu,
aproape de mine, ca să îmi dezvolt credinţa sădită în mine de
mama mea (…) şi mi-am dorit din suflet să întâlnesc şi eu tineri
ORTODOCŞI, practicanţi, cu care să îmi pot împărtăşi
credinţa, temerile, luptele – oameni care să mă facă să mă simt
normală şi nu o ciudată cu idealuri prea înalte.
Această reuniune a fost unul dintre cele mai frumoase şi
emoţionante momente pe care le-am trăit! Să întâlneşti oameni
de vârsta ta, care să privească viaţa aşa cum o vezi tu, care să
simtă româneşte şi care să mai fie şi de o credinţă cu tine... e
ceva ce mi-am dorit toată viaţa! Această reuniune a fost pentru
mine un nou punct de plecare. Mi-a umplut sufletul de bucurie
şi mi-a dat curaj în luptele mele cu ispitele. M-a făcut să
conştientizez că eu sunt Româncă, Maramureşeancă, Ortodoxă
şi că eu simt altfel decât simt tinerii din zona asta în care mă tot
dezvolt de vreo 10 ani încoace. Preasfinţitul Justin mi-a întărit,
prin discursul lui, dorinţa de a mă întoarce cât mai repede acasă
să particip şi eu la revoluţia noastră spirituală. Am conştientizat mai mult ca niciodată că noi
suntem viitorul. Şi, da, avem nevoie de evenimente din acestea, mari, în care să ne adunăm cât mai
mulţi, pentru a înţelege că viaţa nu e ca la televizor. Că mass-media ne minte şi ne manipulează
minţile, făcându-ne să credem ca viaţa e mizerie, că tinereţea înseamnă destrăbălare şi că toţi tinerii
sunt total pierduţi, leşinaţi prin cluburi. Viaţa poate şi trebuie trăită frumos şi nimic nu e mai important ca păstrarea inocenţei, mai ales în perioada tinereţii. Avem nevoie de asemenea evenimente
pentru a prinde curaj. Avem nevoie de curaj şi încurajare pentru a supravieţui acestei mări tulburi,
de aceea vă rog să faceţi tot posibilul să nu piară această Reuniune!
Pe scurt, vă spun ceea ce m-a bucurat şi m-a emoţionat cel mai mult pe durata acestor trei zile:
rugăciunea rostită cu voce tare – împreună; Imnul cântat împreună... m-a făcut să-mi dea lacrimile;
procesiunea, care ne-a făcut să simţim în mod profund bucuria de a fi creştin.
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Încă o dată, vă mulţumesc pentru organizare şi pentru dragostea cu care ne-aţi primit pe toţi!
Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să vă dea putere multă în continuare.
Şi... să vă rugaţi şi pentru noi, să ne ajute Dumnezeu să ajungem şi noi „apostoli”!
Florina HOZA
23 de ani – studentă
École Supérieure des Techniques Aéronautiques et Construction Automobile, Paris
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De ce Reuniune?

R

euniunea este o necesitate, deoarece s-a ajuns la o stare de risipire colectivă şi
îndeosebi interioară, fără precedent, improprie omului – creat ca fiinţă integră, unitară
şi echilibrată. Asistăm la înăbuşirea sufletului românesc pe diferite căi, iar oamenilor
le este jenă să-şi afirme identitatea şi există pericolul pierderii ei. În aceste împrejurări, Reuniunea
Naţională a Tinerilor Ortodocşi poate fi un act încurajator de afirmare şi de rezistenţă. Biserica nu
face decât să-şi împlinească misiunea: conducând oamenii spre
mântuire, ţine conştiinţa credincioşilor de toate vârstele trează
(poate de aceea a devenit incomodă). Este momentul în care
tânăra generaţie să preia mesaje adânci: Cine suntem?... Nu e
totul pierdut...; E posibil să pierdem tot patrimoniul material, dar
sufletul să ne rămână viu...; Trecem prin alt fel de persecuţii,
mult mai subtile decât cele din primele secole creştine…; Ce-i
foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă îşi pierde
sufletul… (Şi mă refer, prin extensie, la spiritualitatea şi cultura
noastră românească).
Prima etapă a oricărei întoarceri din starea de risipire este
trezirea conştiinţei: – Cine sunt acum? – Cum a fost înainte în
„casa tatălui meu”? – Ce ar trebui să fac? Până la urmă, noi
oamenii Bisericii ne străduim ca sufletul României să nu piară,
consolidăm speranţe şi oblojim rănile tranziţiilor. „Nu vă temeţi
de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu pot să-l piardă” ...este vorba
de o luptă permanentă şi chiar dacă avem impresia păcii şi a
libertăţii, războiul dintre bine şi rău este, de fapt, mai aprig ca
niciodată, iar credinţa e încătuşată de libertatea tradusă în libertinaj. E greu să te ţii pe picioare, să
umbli deasupra apelor, când valurile sunt prea mari, dar niciun efort nu e zadarnic dacă vrem să
împlinim misiunea Bisericii. Oamenii Bisericii... suntem aşa cum suntem – cu virtuţi şi cu
slăbiciuni omeneşti –, dar suntem consacraţi Credinţei şi Patriei. Uneori greşim: construim biserici
poate prea mari sau... prea mici în comparaţie cu „catedralele” numite de unii „shopping center” sau
„mall-uri”. Facem religie în şcoală, însă e prea puţin faţă de zecile de ore de antiteism care se
propagă pe toate undele. Acum, însă, vrem să îi învăţăm pe tineri să strângă rândurile, să
solidarizeze în jurul propriei identităţi – este un gest mic, dar important. „Ulciorul identităţii
noastre” – cum l-am numit anul trecut – păstrează în el cele mai preţioase valori care ne definesc ca
neam şi ca persoane. Voi, tinerii României, sunteţi lutul şi apa din care este făurit ulciorul! Ce
puneţi în el? Acest exerciţiu al solidarităţii culturale şi religioase româneşti trebuie experimentat,
iar această experienţă se numeşte: REUNIUNEA NAŢIONALĂ A TINERILOR ORTODOCŞI.
În acest an omagial al Sfintei Euharistii şi al comemorării Sfinţilor Brâncoveni s-au făcut
acţiuni tematice şi au avut loc evenimente frumoase în toată ţara, dar acum ne asumăm un
eveniment cu un alt caracter – un program special.
O întâlnire a tinerilor de câteva ore în cadrul liturgic sau o conferinţă nu ar fi suficiente,
deoarece comunicarea este unidirecţională şi, oricât ar fi slujba de frumoasă, nu oferă timp
dialogului. Creştinii de toate vârstele simt nevoia „convorbirii din drumul spre Emaus”, iar
„Reuniunea” – pe parcursul a patru zile creează împrejurări favorabile discuţiilor, îi determină pe

tineri din diferite zone ale ţării să se cunoască şi să solidarizeze în ceea ce au comun: credinţa,
cultura, naţionalitatea... etc. În Reuniune oamenii împărtăşesc bucurii: prietenia, muzica, dansul,
costumele populare, descoperirea oraşului, a muzeelor, descoperirea valorilor culturale şi spirituale
ale ortodoxiei... şi, mai ales, descoperirea de sine. 3.500 – sunt puţini participanţi şi nu putem să o
numim o „reuniune de masă”, ci o reuniune naţională cu caracter reprezentativ – fiecare eparhie din
ţară şi protopopiatele din nord-vestul Transilvaniei şi-au limitat participarea la câte 50-55 de tineri
– în funcţie de capacitatea unui autocar. De altfel, după infrastructura şi după experienţa pe care o
avem de anul trecut, nu puteam depăşi numărul de 3.500 de participanţi. Momentele sunt inedite:
călătoria împreună – sau partea de pelerinaj, în care deja ai ocazia să împărtăşeşti gânduri şi simţiri
celor care călătoresc cu tine spre aceeaşi destinaţie, cu acelaşi scop – în acest caz „unde se agaţă
harta în cui”. Dezbaterile sunt momente în care fiecare îşi poate exprima cunoştinţele sau gândurile
şi mai ales identitatea, pornind de la simpla întrebare: – Cine sunt eu? Vizitarea muzeelor,
conferinţele publice, procesiunea, rugăciunile, a mânca împreună, a cânta împreună... sunt lucruri
simple care produc bucurii fireşti ale uniunii culturale, de credinţă şi simţire. Avem un potenţial
valoros, trebuie doar să ne organizăm puţin, pentru a-l pune în valoare.
– De ce „Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi” la Baia Mare?
– Deoarece avem un precedent bun: Reuniunea Regională din 2013, care s-a desfăşurat
impecabil şi a mişcat inimile. Atunci, cu lacrimi în ochi, tinerii participanţi au dat mărturie: Suntem
mândri că suntem ardeleni, că suntem urmaşi ai voievozilor şi ai sfinţilor noştri, că avem o cultură
creştină inestimabilă... (Impresii, reportaje, eseuri, mărturii au fost publicate în revista Graiul
Tinerilor Ortodocşi). Împreună cu tinerii reprezentanţi din întreaga ţară am fi bucuroşi să reedităm
şi să multiplicăm astfel de trăiri. Ne bucurăm şi suntem onoraţi că Sfântul Sinod a aprobat cu
încredere ca prima Reuniune Naţională să se desfăşoare în oraşul nostru, iar primăria municipiului,
ca partener oficial, susţine desfăşurarea evenimentului. În 2015 Reuniunea Naţională va fi la
Cluj-Napoca şi e posibil ca Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi să devină un eveniment
statutar şi constant al tinerilor din România. Deocamdată, suntem la Baia Mare – capitala tinerilor
ortodocşi din acest an – şi, ca responsabil, al sectorului educaţional vă mulţumesc tuturor pentru
implicarea şi entuziasmul tinereţii cu care veniţi să binecuvântaţi oraşul nostru.
Pr. Milan BĂLAN
consilier eparhial al Sectorului teologic-educaţional
al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, responsabil al proiectului
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Reuniunea Tinerilor Ortodocşi
de la Baia Mare
În organizarea Reuniunii Tinerilor Ortodocşi de la Baia Mare s-au implicat, cu totală
dăruire şi responsabilitate, nu doar cele două
instituţii emblematice: una de tip confesional –
Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi
Sătmarului, prin întâistătătorii acesteia – ÎPS
Justinian şi PS Justin, precum şi prin inimosul şi
vrednicul consilier Milan Bălan, responsabil al
Sectorului teologic-educaţional şi alta de tip
laic-administrativ – Primăria muncipiului Baia
Mare, prin însuşi Primarul Cătălin Cherecheş, dar
şi o serie întreagă de direcţii judeţene, entităţi
culturale, societăţi comerciale etc. Le-au stat
aproape organizatorilor Consiliul Judeţean şi
Prefectura, Poliţia Municipiului, Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi, Direcţia Sanitar-Veterinară, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică etc.
Au avut responsabilităţi directe toate parohiile din Baia Mare în frunte cu Catedrala
Episcopală „Sfânta Treime”, precum şi parohiile Dumbrăviţa, Ocoliş, Groşi, Ilba, Mocira,
Tăuţii-Măgherăuş, Săsar, Recea, Satul Nou de
Jos, Şişeşti, Şindreşti, Lăpuşel, Baia Sprie 1,
Baia Sprie 2, Chiuzbaia, Unguraş, Rus, Tăuţii
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este 3.500 de tineri ortodocşi din ţară
şi din străinătate s-au întâlnit, la începutul lunii septembrie, la Baia
Mare, în cadrul Reuniunii Tinerilor Ortodocşi,
aflată la a doua ediţie. Evenimentul, care s-a
derulat în intervalul 3-6 septembrie, a fost organizat de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, cu sprijinul Primăriei municipiului Baia
Mare. Proiectul a fost susţinut şi de alte instituţii
locale, de preoţi şi mireni care locuiesc în vecinătatea municipiului1.
Reuniunea Tinerilor Ortodocşi din România
a avut un caracter cultural şi marchează anul
Sfintei Euharistii şi al Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Tinerii au avut ocazia să participe la dezbateri, seminarii, mese rotunde şi să viziteze
muzee şi locuri deosebite din Baia Mare. Au fost
discutate teme precum: Sfinţii Brâncoveni – modele ale credinţei mărturisitoare; Viaţa tinerilor ortodocşi practicanţi; Tinerii – în lumina
Anului Omagial Euharistic; Istoria locală a
Maramureşului: Pintea Viteazul şi curajul de a
sta împotrivă; Conştiinţa identităţii noastre naţionale, culturale şi religioase.

1

Material reprodus, în cea mai mare parte, după Gazeta de religie şi spiritualitate ortodoxă, Baia Mare, nr. 41,
octombrie 2014.

populară, în spaţiul special amenajat în apropierea catedralei.
Programul Reuniunii de la Baia Mare, al
cărei proiect a fost discutat în şedinţa Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 13 februarie 2014, unde s-a hotărât ca la acest eveniment să participe tineri însoţiţi de preoţi din
toate eparhiile, a fost întocmit cu înţelepciune,
realizând un echilibru necesar între activităţile
strict confesionale, cele de informare şi cele de
relaxare, fapt care a atras numeroase aprecieri şi
cuvinte de mulţumire din partea participanţilor.
Delegaţiile tinerilor ortodocşi din 11 ţări,
între care Ucraina, Polonia, Bulgaria, Israel şi
Palestina, însoţiţi de organizatori din cadrul
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, au vizitat, marţi, Mănăstirea „Sfânta Ana” – Rohia,
din judeţul Maramureş. Tinerii au fost primiţi
aici de către arhimandritul dr. Macarie Motogna,
egumenul mănăstirii, care le-a prezentat complexul monahal şi le-a oferit câte o icoană a
Maicii Domnului.
În prima seară a Reuniunii a avut loc un
program artistic de muzică pop şi folk, iar în
următoarele muzică populară. Un eveniment
inedit a avut loc joi, 4 septembrie, după-masă,
de la ora 15:30, când maestrul Dan Puric a
susţinut conferinţa „Ortodoxia şi identitatea
noastră naţională”. O altă activitate specială a
avut loc în seara zilei de 5 septembrie – procesiunea „Bucuria credinţei”, pe traseul: Centrul
Vechi – Primărie – Bulevardul Unirii – Catedrala „Sfânta Treime”.
După patru zile de manifestări religios-culturale, Reuniunea Tinerilor Ortodocşi de la Baia
Mare s-a încheiat cu Sfânta Liturghie. Pe esplanada Catedralei Episcopale, slujba a fost oficiată
de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul
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de Sus, Satul Nou de Sus, Cicârlău, Bozânta
Mică, Bozânta Mare. Un sprijin consistent au
primit organizatorii şi din partea unor instituţii
de învătământ, dintre care amintim: Centrul
Universitar Nord, Administraţia Taberelor Şcolare, Liceul cu Program Sportiv, Liceul „Emil
Racoviţă”, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”,
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, Colegiul „C. D.
Neniţescu”, Colegiul Tehnic „Transilvania”,
Seminarul Teologic Ordodox „Sfântul Iosif
Mărturisitorul”, Şcoala „I. L. Caragiale”, Şcoala
„A. I. Cuza”, Şcoala „Petre Dulfu”, Şcoala „Octavian Goga”, Şcoala „Dimitrie Cantemir”, Şcoala
„Vasile Alecsandri”, Şcoala „Nichita Stănescu”.
Deschiderea oficială a manifestării a avut
loc în după-masa zilei de 3 septembrie, de la ora
17, în faţa Catedralei Episcopale „Sfânta
Treime”, unde cei prezenţi au luat parte la un
program de rugăciune, la discuţii şi la prezentarea delegaţiilor din străinătate. Preasfinţitul
Iustin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului, a rostit un cuvânt
de bun venit şi de binecuvântare: „Tinerii noştri
sunt tineri creştini care iubesc pe Dumnezeu,
iubesc sfinţii, iubesc pe Maica Domnului, iubesc Biserica şi au răspuns chemării Bisericii şi
au sacrificat câteva zile din vacanţa lor ca să
vină aici, să se roage pentru fraţii noştri din
depărtări, pentru cei care sunt în multe strâmtorări, pentru fraţii noştri din Ucraina, pentru
fraţii noştri din Orientul Mijlociu, pentru creştinii din toată lumea şi pentru toţi oamenii. Nu au
venit să se distreze, ci au venit să trăiască câteva
zile de comuniune, de rugăciune, să îşi împărtăşească gândurile, idealurile şi să îi mulţumească lui Dumnezeu pentru că i-a ajutat să ajungă
aici”, a spus PS Iustin Sigheteanul. Prima seară
a reuniunii s-a încheiat cu un concert de muzică
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Clujului, Maramureşului şi Sălajului, de Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi de
Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.
Mitropolitul Clujului a adresat celor peste 3.000
de tineri prezenţi un cuvânt de învăţătură:
„De-a lungul celor 2000 de ani de creştinism tineri de vârsta dumneavoastră l-au mărturisit pe Domnul Hristos, unii chiar cu viaţa lor.
Şi ei, ca şi dumneavoastră, au fost atenţi la
cuvântul Sfântului Apostol Pavel: Fiţi fără prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu, neîntinaţi, în
mijlocul unui neam rău şi stricat, în care străluciţi ca nişte luminători în lume. Acesta este
gândul pe care am vrut să vi-l împărtăşesc, tineri
iubiţi, care aţi venit la Baia Mare. Dăm slavă lui
Dumnezeu că ne-am întâlnit aici şi îi felicităm şi
le mulţumim organizatorilor”, a mărturisit Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei.
Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul
le-a mulţumit la final tuturor celor care s-au
implicat în organizarea evenimentului, printre
parteneri numărându-se şi Primăria Baia Mare.
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„Beneficiarii Reuniunii sunt tinerii. Reuniunile tinerilor cultivă solidaritatea ca virtute
socială. În actuala conjunctură europeană, a pluralismului etnic şi religios, se cere, mai mult ca
oricând, cultivarea şi promovarea propriei
noastre identităţi şi preţuirea valorilor autentice.
Reuniunea Tinerilor Ortodocşi va face acest lucru, mai ales, în ceea ce-i priveşte pe tinerii ortodocşi români, dar va aduce în atenţie şi Identitatea Ortodoxă în context internaţional – mai
ales, că sunt invitaţi şi tineri ortodocşi din alte
ţări. În cadrul unor activităţi, pe care le-am pomenit mai sus, tinerii îşi întăresc convingerile
intelectuale, religioase, precum şi prietenia, credinţa, dragostea de ţară şi faţă de valorile culturale şi religioase moştenite. Pe fondul general al
secularismului, individualismului şi al degradării relaţiilor interumane, Biserica îi ajută pe
tinerii români să redobândească o atitudine sănătoasă, să privească demn spre viitor cu fraternitate şi încredere” a spus pr. Milan Bălan,
consilier al Sectorului teologic-educaţional din
cadrul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Procesiunea
Bucuria
credinţei

Unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului a fost procesiunea tinerilor
ortodocşi, intitulată „Bucuria credinţei”.
ÎPS Părinte Mitropolit Andrei a apreciat implicarea tinerilor în acţiunile de manifestare a
credinţei, mai ales că la procesiune s-au adăugat pe parcurs numeroşi locuitori ai municipiului Baia
Mare.
Procesiunea s-a încheiat la Catedrala Episcopală, cu rugăciunile de seară, la care a participat
şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Justinian, al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. După
momentele de rugăciune, ÎPS Mitropolit Andrei a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel, adresat tinerilor participanţi la eveniment şi a oferit distincţia „Crucea Transilvană“ pr.
consilier Milan Bălan, din cadrul Sectorului teologic-educaţional al Episcopiei Maramureşului şi
Sătmarului, şi primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, pentru organizarea evenimentului. (Mircea Crişan – Gazeta de Maramureş)

DECEMBRIE 2014

15

FAMILIA ROMÂNĂ

Dragii mei tineri, eu doresc, dintru început,
să vă adresez câteva întrebări pe care şi le-ar
putea pune fiecare om: „Cine sunt eu de fapt? De
unde vin? Unde mă duc? Care este finalul existenţei mele?”. Acestea sunt întrebări esenţiale
pentru existenţa fiecăruia dintre noi.
Întrebarea aceasta „Cine sunt?” se adresează fiecăruia. Răspunsul este că voi sunteţi mugurii, voi sunteţi vlăstarii. Aşa am spus la popor în
ziua de prăznuire a Adormirii Maicii Domnului,
deoarece avem un popor care are o bogăţie de
tineret, deosebit de viguros, sănătos, deştept, credincios, evlavios şi patriot. Acesta este tineretul
ortodox român. Voi sunteţi acum vlăstarii, mugurii, începătorii vieţii. Mâine veţi fi dumbrăvile
cele frumoase ale poporului român, iar poimâine
veţi fi codrii frumoşi din ţara românească. Codrii
minunaţi ai ţării româneşti vor fi formaţi din dumneavoastră, din generaţia dumneavoastră. De aceea aveţi o mare şi binecuvântată şansă şi putere ca să faceţi din ţara
noastră o ţară fericită, o ţară binecuvântată. Pentru aceasta eu rog pe Dumnezeu să vă
rânduiască ani mulţi, cel puţin câţi mi-a dat mie, adică nouăzeci şi trei. Vă doresc ani
mulţi, şi nu doar ani mulţi, ci şi ani buni, cu realizări deosebite.
Totodată, vreau să vă mărturisesc că în faţa voastră sunt ca în faţa unui
duhovnic. Pentru că, în fond, fiecare dintre voi sunteţi un viitor duhovnic. Nu pentru că
veţi fi slujitori la biserică, ci pentru că sunteţi oameni care veţi şti să vă păstraţi inima
curată, duhul drept şi înţelept. Din acest motiv, eu consider numaidecât că, în viitor,
această calitate, pe care o aveţi acuma, de tineri, va dura ani mulţi, întrucât sunteţi
generaţia mileniului al III-lea.
Fiecare om face parte din Univers, din lumea vegetală şi animală, din care
suntem şi noi parte. În trupul nostru avem ceea ce există în toată vegetaţia şi lumea
animală. Însă, noi avem ceva în plus! Dumnezeu ne-a făcut din pământ, dar ne-a mai
dat încă ceva în plus, şi anume: suflet nemuritor. Pe acesta îl are numai omul, nu-l mai
are nimeni din Univers, constatându-se ştiinţific că nu mai există în Univers, în spaţiul
care ne înconjoară, o altă fiinţă ca fiinţa omenească, care să aibă trup din pământ, din
materie, viaţa care e dată de Dumnezeu şi suflet care este tot de la Dumnezeu. Deci,
omul este compus din trei elemente: trup, viaţă şi suflet nemuritor.
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adresat tinerilor participanţi
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Iubiţii mei tineri, ăsta-i darul cel mare. Închipuiţi-vă voi cum ar fi viaţa, dacă nu
ar fi venit Iisus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru şi am fi rămas numai cu trup, din
materie, şi cu viaţă. Şi trupul, şi materia, şi viaţa dispar. Dar Dumnezeu nu a vrut
aceasta. Dumnezeu a vrut ca omul să fie nemuritor, aşa cum zice atât de frumos şi
Sfânta Scriptură. În Ecclesiast se spune atât de clar: „Te vei întoarce din pământul din
care ai fost luat, şi sufletul tău se va întoarce la Dumnezeu, Care l-a dat” (Ecc. 12,7).
Deci noi avem aceste două elemente. De aceea, avem dreptul să fim fericiţi. De aceea,
se zice: „Bucuraţi-vă pururi” (I Tes. 5,16). De aceea, se zice să ne bucurăm mereu.
Pentru că dacă nu am avea suflet nemuritor, n-am avea de ce să ne bucurăm. Bucuria,
fericirea, toate calităţile, creaţia, ştiinţa sunt fructul sufletului, pe care l-am primit de
la Dumnezeu.
La o conferinţă preoţească, patriarhul nostru, vrednicul şi luminatul patriarh
Daniel, le-a cerut preoţilor să-i prezinte un subiect pentru viitoarea întrunire. Toată
preoţimea din acea conferinţă, s-a străduit câtva timp pentru a găsi un subiect potrivit.
Ei bine, nu au reuşit să găsească un subiect adecvat pe care să-l prezinte
Preafericitului Daniel. La urmă, Preafericitul, cu un zâmbet îngeresc, s-a uitat la ei şi
le-a zis: „Vă spun eu subiectul: Bucuria de a fi creştin”. E cel mai minunat subiect, la
care este bine să reflectaţi. Dacă nu ai fi creştin, de ce să te bucuri? Ce bucurie ar avea
viaţa, dacă nu ai fi creştin? Nicolae Steinhardt a fost, în închisoare, botezat cu un strop
de apă. Dar mărturisirea sa, după ce a fost botezat, a fost, în permanenţă, aceasta:
„Mă simt om, mă simt fericit, mă simt cel mai fericit. Eu am fost evreu ani de zile, dar
n-am ştiut ce-i fericirea! De când m-a botezat un călugăr ortodox, de atunci eu sunt
plin de bucurie!”.
Doresc să mulţumesc Preasfinţitului Părinte Justin Sigheteanul, domnului
primar Cătălin Cherecheş, tuturor celor care s-au îngrijit să avem această sfântă
reuniune la Baia Mare. Această întâlnire de la Baia Mare va rămâne în istorie drept
unul dintre cele mai frumoase momente din istoria Bisericii Ortodoxe şi a municipiului
Baia Mare. Pentru că, dumneavoastră, cei tineri, împrospătaţi, sfinţiţi şi binecuvântaţi
atmosfera din municipiul Baia Mare. De aceea, în numele vostru, al tuturor, mulţumesc, încă o dată, lui Dumnezeu, Preasfinţitului Justin Sigheteanul, domnului primar,
dar, în acelaşi timp, vă mulţumesc vouă, tuturor celor, care aţi răspuns invitaţiei de a fi
împreună cu noi aici. Aceasta merită binecuvântarea de la Dumnezeu. Tare m-aş
bucura ca Dumnezeu să rânduiască să vă mai pot vedea şi să mă puteţi vedea, fapt ce
îmi este de ajuns pentru fericirea de a vedea încă o minune a lui Dumnezeu.
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Este cea mai mare reuniune a
tinerilor ortodocşi din istoria României.
Vor fi la Baia Mare 3.500 de tineri, cu
vârste cuprinse între 14 şi 32 de ani, veniţi
din toate episcopiile Patriarhiei Române,
inclusiv din cele care există peste hotare.
Este vorba despre tineri români ortodocşi,
care vor sosi pe parcursul zilei de azi în
Baia Mare. Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi (RNTO) de la Baia Mare
va debuta oficial în această seară, ora
17,00, la Catedrala Episcopală „Sfânta
Treime”, cu rugăciunea de seară şi cântări, urmate de prezentarea delegaţiilor
din străinătate şi mesaje de bun venit, în
prezenţa PS dr. Justin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului,
iniţiatorul, alături de primarul Băii Mari, Cătălin Cherecheş, a Reuniunii din acest an, a pr. Milan
Bălan, consilier eparhial, responsabilul întregii activităţi a tinerilor. Reuniunea este posibilă
datorită Parteneriatului cu Primăria Baia Mare, sponsorul principal al întregii activităţi.
Fărcaş Andrei, Graiul Maramureşului
Reuniunea de la Baia Mare se adresează tinerilor ortodocşi cu vârste între 15-30 ani,
reprezentanţi ai tuturor eparhiilor din ţară şi din diaspora. De asemenea, sunt invitaţi tineri de
diferite naţionalităţi, delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe surori din străinătate şi reprezentanţi ai
asociaţiilor de tineri ortodocşi din străinătate. Este primul eveniment de acest gen din România, la
care participă în jur de 3500 de participanţi.
Oana Rusu, Ziarul Lumina
Municipiul Baia Mare a fost timp de câteva zile, în perioada 3-6 septembrie, capitala
tineretului ortodox. Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi a adus în oraşul nostru aproximativ 4.000 de tineri din toate colţurile ţării, dar şi 11 delegaţii din străinătate, înalte feţe
bisericeşti şi artişti cunoscuţi, cum ar fi Dan Puric sau Grigore Leşe, care promovează tradiţiile
noastre româneşti. Au fost organizate evenimente cultural-religioase, concerte, dar tinerii s-au
rugat şi pentru pacea din ţările unde în acest moment se desfăşoară conflicte armate.
Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi a fost gândită pentru a fi un eveniment-exerciţiu
al comuniunii şi comunicării, cei prezenţi fiind îndemnaţi să nu fie indiferenţi la modul în care
evoluează societatea şi să ia atitudine. Tinerii au fost sfătuiţi să se apropie mai mult de Dumnezeu,
iar în „lupta lor” de zi cu zi să folosească drept „arme”, virtuţile creştine: credinţa, nădejdea şi
dragostea. Reuniunea a fost organizată de Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului în
parteneriat cu Municipiul Baia Mare.
PS Iustin Sigheteanul, arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului: „Ceea ce avem noi în faţa noastră este un lucru minunat. Şi de ce nu, o mare minune că aici,
în incinta Catedralei din Baia Mare, care n-a fost nicicând mai frumoasă ca şi acum, să se adune
atâtea flori ale credinţei. Luaţi, în viitor, responsabilitatea dăinuirii acestui popor binecuvântat de
Dumnezeu. (...) Noi, creştinii ortodocşi, în rugăciune, nu suntem exclusivişti, ne rugăm pentru
tinerii din toată lumea, pentru toţi oamenii din toată lumea, pentru că rugăciunea adună, nu
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Reuniunea Tinerilor Ortodocşi de la Baia Mare s-a bucurat
de o atentă reflectare, atât în mass-media judeţului Maramureş, cât
şi în cea naţională. Reproducem, în cele ce urmează, pasaje din
câteva ziare care au urmărit îndeaproape evenimentul, acordându-i
spaţii generoase.
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respinge. Şi rugăciunea este comuniune în numele unei cauze sfinte. În cauza noastră totul este să
păstrăm pacea lumii”.
„Să aveţi curaj în fiecare pas pe care îl faceţi”. Acest îndemn l-a transmis primarul
municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, tinerilor creştini participanţi la reuniune. Edilul
băimărean şi-a mai exprimat speranţa că această reuniune va deveni o tradiţie care „va face ca
inimile noastre, ale ortodocşilor, ale românilor adevăraţi, să bată împreună. Să bată împreună
pentru Dumnezeu şi pentru această ţară”. Pe de altă parte, tinerii au fost sfătuiţi să îşi asume rolul
de a fi „lumina lumii”.
Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Sunteţi aici, tineri români cu sufletul
mare şi vă rog un singur lucru: să aveţi curaj! Să aveţi foarte mult curaj în fiecare pas pe care îl
faceţi şi să visaţi. Să visaţi pentru voi, pentru familiile voastre, dar să visaţi şi pentru România! Şi
dacă veţi visa, lucrurile se vor şi întâmpla. Aşa precum şi eu şi Preasfinţia Sa Justin Sigheteanul
am visat, la un moment dat, să vă avem aici în Baia Mare, în inima Maramureşului, şi astăzi suntem
toţi prezenţi aici. Dar noi, aici, în Baia Mare, cu toţii împreună, tineri ortodocşi, întindem o mână,
întindem o mână tuturor celor care cred în
Dumnezeu, tuturor celor care sunt creştini şi
tuturor celor care vor ca în această lume să fie
lumină şi nu întuneric”.
Grigore Leşe are convingerea că românii
nu vor renunţa la credinţa în Dumnezeu şi nici
la tradiţii. Invitat să cânte în deschiderea conferinţei lui Dan Puric, la Reuniunea Naţională a
Tinerilor Ortodocşi, artistul s-a declarat optimist în ce priveşte modul în care evoluează
lucrurile în actuala societate. „Oamenii sunt
învrăjbiţi în zilele acestea, trăim zile învrăjbite.
Dar oamenii s-or aduna cu puterea lui
Dumnezeu şi cu voinţa lor şi cu gândirea lor şi
cu mesajul, lucrurile or reveni la obârşie. Nu-mi
fac nicio problemă. Toate lucrurile în istorie revin din când în când. Nu trebuie să ne îngrijoreze ce
se întâmplă în credinţă. Oamenii or trăi în credinţă, că n-or avea încotro. Şi cu tradiţiile la fel. Cine
a vrea, a trăi din tradiţional. Cine nu, nu”, a spus Grigore Leşe.
„Ultima citadelă rămasă în România e sufletul” – Dan Puric
Participanţii la Reuniunea Naţională a Tinerilor
Ortodocşi au avut parte de o lecţie de istorie şi creştinism,
actorul şi scriitorul Dan Puric punctând faptul că e important
să ne întărim sufleteşte, pe cont propriu, dar e obligatoriu să îl
avem în faţă pe Dumnezeu. „Vedeţi că noi suntem foarte
încercaţi, ni se fac foarte multe nedreptăţi. A măsurat cineva
miliardele de înjurături pe care le-a primit poporul acesta din
partea Occidentului şi de nedreptăţi? Nimeni. A măsurat
vreodată cineva cantităţile enorme de impietate sufletească ce
s-au băgat în manuale sau ştiţi că s-au scos mulţi voievozi din
manuale? Brâncoveanu, Neagoe Basarab, Dimitrie Cantemir.
Se vor scoate în continuare. Multe nedreptăţi sunt şi sunt
nedreptăţi care se fac pe o inocenţă. Dom’le nu-i nimeni lipsit
de păcat. Noi avem păcatele noastre în faţa lui Dumnezeu.
Dar să nu credeţi că Dumnezeu nu ne iubeşte. Că dacă nu ne
iubea, tărişoara asta, vecină cu monştri, dispărea de mult. Ultima citadelă care a rămas în România e sufletul. Întăriţi-vă
sufleteşte pe cont propriu cu Dumnezeu în faţă”, a declarat
Dan Puric.
Procesiunea „Bucuria Credinţei” pe străzile din Baia Mare
În Baia Mare au sosit, cu ocazia Reuniunii, înalte feţe bisericeşti: mitropolitul Clujului,
Maramureşului şi Sălajului, ÎPS Andrei Andreicuţ şi episcopul Sălajului, PS Petroniu Sălăjanul.

Din Parcul Municipal „Regina Maria”, au pornit în procesiune cei aproape 4.000 de participanţi
care, însoţiţi de preoţi, au străbătut mai multe străzi din Baia Mare, intonând cântări religioase şi
istorice. Ajunşi la Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime”, ÎPS Justinian Chira, arhiepiscopul
ortodox al Maramureşului şi Sătmarului, care a fost aplaudat minute în şir de participanţi, i-a
binecuvântat pe tineri.
ÎPS Justinian Chira: „Iubiţi fraţi şi iubite surori, daţi slava lui Dumnezeu că participaţi la un
eveniment pe care nu-l veţi uita niciodată. În atmosfera acestui frumos oraş, în atmosfera Ţării de
Nord, va rămâne curăţată atmosfera. Şi pentru aceasta ne rugăm noi acum. Ca şi atmosfera să fie
curată, binecuvântată şi cu pace. Pacea şi binecuvântarea sunt ceea ce transmitem acum noi
tuturor fiilor lui Adam, că toţi suntem dintr-un neam, din toate naţiile, din toate popoarele. Tuturor
salut de pace şi binecuvântare şi îl rog pe Bunul Dumnezeu, fierbinte şi-n faţa voastră mă rog lui
Dumnezeu, şi mă rog lui Dumnezeu şi ziua şi noaptea, acolo retras în camera mea de la reşedinţă,
mă rog lui Dumnezeu pentru pacea şi armonia din neamul omenesc. În Orient, în Occident, în Apus
şi în Răsărit, e nevoie de mila lui Dumnezeu şi de slujitorii lui Dumnezeu. De aceea, noi, acum aici
la Baia Mare, suntem o armată a păcii lui Dumnezeu. De aceea ne-am adunat aici. Şi-L rog pe
Dumnezeu, fraţilor, îl rog pe Bunul Dumnezeu, ca în toate ţările din Orient, din Occident, în India
sau în China, în America sau Anglia sau Franţa, rog pe Dumnezeu ca toate armele să le dăruiască
la fier vechi”.
„Crucea Transilvană”, conferită primarului Cătălin Cherecheş
de către ÎPS Andrei Andreicuţ
Un moment special în cadrul
reuniunii a fost acela în care mitropolitul
Clujului, Maramureşului şi Sălajului a
înmânat „Crucea Transilvană” primarului municipiului Baia Mare, Cătălin
Cherecheş, pentru implicarea în organizarea unui astfel de eveniment.
„Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către
evrei, ne îndeamnă să fim mulţumitori.
Mulţumirea pentru darul primit e o mare
virtute. Cred că dau glas la ceea ce
simţiţi dumneavoastră cu toţii că, întâi
de toate, trebuie să îi mulţumim Bunului
Dumnezeu pentru această bucurie ce
ne-o face ca să fim împreună aici la Baia
Mare. Apoi, trebuie să mulţumim ÎPS
Justinian, Preasfinţitului Justin, care a fost inima acestei organizări, şi domnului primar al
Municipiului Baia Mare pentru toată jertfa şi pentru toată dragostea cu care ne-a primit aici”, a
spus ÎPS Andrei Andreicuţ.
Daniel Pop, Graiul Maramureşului
La reuniunea de la Baia Mare participă tineri ortodocşi cu vârste între 15 şi 30 de ani din
eparhiile din ţară şi din diaspora, alături de delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe surori din străinătate
şi reprezentanţi ai asociaţiilor de tineri ortodocşi din străinătate. Pe parcursul reuniunii, tinerii
participă la diverse manifestări culturale şi cu caracter duhovnicesc. Astfel, au loc conferinţe pe
teme referitoare la istoria naţională a României, la personalitatea Sfântului Constantin
Brâncoveanu şi jertfa martirică a acestuia şi a fiilor săi. Un alt subiect de dezbatere are ca temă
„Tinerii – în lumina Anului omagial euharistic”. Organizatorii prezintă participanţilor aspecte
culturale şi istorice ale Maramureşului, iar unul dintre ele se referă la Pintea Viteazul. Invitaţii
vizitează diferite obiective care completează temele conferinţelor, între acestea fiind: Muzeul
Satului, Pavilionul de Etnografie, Muzeul de Artă şi Muzeul de Istorie, Muzeul de Mineralogie.
Rugăciunea însoţeşte fiecare zi a reuniunii tinerilor care participă, în cadrul a 12 grupuri, la
rugăciune în 12 biserici, unde vor intona şi cântările la Sfânta Liturghie. Tot în cadrul celor 12
grupuri, tinerii vor dezbate diferite teme, în 12 şcoli.
Oana Rusu, Ziarul Lumina
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Peste 4.000 de credincioşi au străbătut Baia Mare, vineri, 5 septembrie a.c., spre seară, în
procesiunea intitulată „Bucuria Credinţei”, printre ei fiind tineri din 11 ţări, veniţi la Baia Mare
pentru a primi şi a se bucura de Lumina lui Hristos Mântuitorul lumii.
Nu a fost o procesiune simplă, pentru că împreună cu tinerii şi credincioşii din Baia Mare la
manifestare au luat parte circa 200 de preoţi, protopopi din protoieriile Mitropoliei, în frunte cu
ierarhii lor: ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, PS Petroniu al
Sălajului şi PS Justin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Maramureşului şi Sătmarului. Procesiunea,
cu cântări şi rugăciuni, cu icoane şi ripide, a pornit din Parcul „Regina Maria” al Municipiului
Baia Mare, a continuat pe străzile Valea
Roşie, Podul Viilor, Centrul Vechi al Băii
Mari, str. Gh. Şincai, bd. Bucureşti şi bd.
Unirii, până la Catedrala Episcopală „Sfânta
Treime”. A fost, cu adevărat, o procesiune
pentru bucuria credinţei, pentru bucuria de a
trăi în Lumina lui Hristos prin ortodoxie,
credinţa cea adevărată, după cum îi este

recunoscut unanim numele. Pe unde
au trecut preoţii şi ierarhii, pe unde
au trecut tinerii evlavioşi, cei care
au fost prezenţi în zilele Reuniunii
între tineri, au putut vedea marea
lor evlavie, trăirea duhovnicească
mare pe care o au aceşti tineri din
România şi din cele 11 ţări participante. Procesiunea s-a încheiat la
Catedrală, unde înaltele feţe bisericeşti le-au vorbit tinerilor.

Jertfa tinerilor participanţi
– apreciată de înalţii ierarhi ai Nordului
La Catedrala Episcopală tinerii au avut bucuria de a fi întâmpinaţi de pe esplanada
lăcaşului de cult de ÎPS Justinian, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului, care, la cei 93 de
ani ai săi, a venit să le spună răspicat că participă la un eveniment pe care nu-l vor uita niciodată
în viaţă. Înaltpreasfinţia Sa le-a transmis tinerilor pace şi binecuvântare şi îndemnul ca fiecare
tânăr să fie un apostol al păcii: „Pacea şi binecuvântarea este cea care o transmitem acum noi
tuturor fiilor lui Adam, că toţi suntem dintr-un neam, din toate naţiile, din toate popoarele, tuturor
salut de pace şi binecuvântare şi îl rog pe Bunul Dumnezeu, fierbinte, şi-n faţa voastră mă rog lui
Dumnezeu, şi mă rog lui Dumnezeu şi ziua şi noaptea, acolo retras în camera mea de la reşedinţă,
mă rog lui Dumnezeu pentru pacea şi armonia din neamul omenesc.”
Cuvinte de mulţumire a adresat tinerilor şi ÎPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. „Trebuie să îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această bucurie ce ne-o
face ca să fim împreună aici la Baia Mare” – a spus ÎPS Mitropolit Andrei. Înaltpreasfinţia Sa a
dat citire mesajului Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după care a
înmânat cele mai înalte distincţii ale Mitropoliei, „Crucea Transilvană” primarului Municipiului
Baia Mare, Cătălin Cherecheş, destinată mirenilor, „pentru implicarea generoasă în organizarea
întâlnirii tinerilor ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Baia Mare,
22-24 august 2013, şi a Reuniunii Naţionale a Tinerilor Ortodocşi Baia Mare, 3-6 septembrie
2014” şi preotului Milan Bălan, care se acordă clericilor, pentru organizarea de excepţie a celor

două întâlniri, cu regretul că nu există şi pentru arhierei o astfel de distincţie, pentru că PS Justin
Sigheteanul ar merita din plin o astfel de apreciere.
Sâmbătă, ziua despărţirii
Ziua de sâmbătă a fost ultima zi a Reuniunii Naţionale a Tinerilor Ortodocşi, ziua despărţirii, care nu a început cu un regret, ci cu bucuria participării la Sfânta Liturghie Arhierească,
oficiată de ÎPS Mitropolit Andrei, PS Petroniu şi PS Justin Sigheteanul.
Ziua s-a încheiat cu transmiterea flăcării simbolice tinerilor din Cluj-Napoca, ce vor găzdui,
la anul, tot în prima săptămână din septembrie, Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi,
începută în premieră naţională la noi, în Baia Mare, precum şi lansarea şi învăţarea Imnului
Reuniunii, un text şi o melodie dăruite de Shmuel Cohen, un tânăr evreu din Ungheni, Basarabia,
însuşite de locuitorii Ţării Sfinte în 1888, care este acum Imnul Pământurilor Sfinte dintre Sinai şi
Ierusalim, dintre Marea Mediterană şi Munţii Moabului.
Andrei Fărcaş, Graiul Maramureşului
Tinerii au vizitat Muzeul Satului, Pavilionul de Etnografie, Muzeul de Artă şi Muzeul de
Istorie. În Piaţa Libertăţii, tinerii l-au audiat pe cunoscutul interpret Grigore Leşe şi au participat
la conferinţa susţinută de actorul şi scriitorul Dan Puric pe tema „Ortodoxia şi identitatea noastră
naţională”. Seara, la scena din zona Catedralei Ortodoxe „Sfânta Treime” a avut loc „Concertul
pentru România Frumoasă“, susţinut de Brio Sonores şi Paula Seling. În cea de a treia zi a
Reuniunii, tinerii au participat la rugăciune, în 12 biserici parohiale din Baia
Mare, unde au dat răspunsurile la Sfânta
Liturghie. De asemenea, în cadrul dezbaterilor, pe grupe, a fost abordată tema
„Tinerii în lumina Anului Omagial Euharistic”. La Centrul Vechi a avut loc
conferinţa „Pintea Viteazul şi curajul de a
sta împotrivă”, susţinută de dr. Ioan
Marchiş şi dr. Teodor Ardelean.
Tinerii au avut posibilitatea de a
vizita expoziţia „Arta şi Istoria Băimăreană“ de la Muzeul de Artă şi Muzeul de
Istorie, expoziţia „Maramureşul – tezaur
de etnografie şi spiritualitate românească“, de la Muzeul Satului şi Pavilionul de
Etnografie.
Oana Rusu, Ziarul Lumina
Ieri (11 septembrie) a avut loc, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare,
întâlnirea de bilanţ cu cei care s-au preocupat, de-a lungul timpului şi în perioada desfăşurării ei,
ca Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi să fie o reuşită. Au fost peste 200 de preoţi şi
neclerici, care au efectuat voluntariatul ce a necesitat un foarte mare volum de lucru. Concluzia
RNTO a fost că întreaga manifestare a ortodoxiei a fost o reuşită deplină, iniţiativa PS Dr. Justin
Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, şi a primarului Cătălin
Cherecheş al Băii Mari, fiind încununată cu laurii recunoştinţei naţionale şi internaţionale, atât
din partea celor veniţi din străinătate, cât şi din partea celor care nu au fost actorii evenimentului.
Alături de cei doi iniţiatori, a fost o persoană, un preot cu har duhovnicesc şi de bun organizator,
care a fost creierul ce a gândit, timp de un an de zile, până în cele mai mici amănunte, etapele
desfăşurării şi l-am numit aici pe părintele consilier eparhial Milan Bălan. Lui i se datorează toată
logistica, alături de, fireşte, echipa din Episcopie şi din afara ei, pe care şi-a ales-o.
Andrei Fărcaş, Graiul Maramureşului
Reuniunea Tinerilor Ortodocşi din România are un caracter cultural şi marchează anul
Sfintei Euharistii şi al Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Astfel, tinerii au avut ocazia să participe la
dezbateri, seminarii, mese rotunde şi să viziteze muzee şi locuri deosebite din Baia Mare. Au fost
discutate teme precum: Sfinţii Brâncoveni – modele ale credinţei mărturisitoare; Viaţa tinerilor
ortodocşi practicanţi; Tinerii – în lumina Anului Omagial Euharistic; Istoria locală a Mara-
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mureşului: Pintea Viteazul şi curajul de a sta împotrivă; Conştiinţa identităţii noastre naţionale,
culturale şi religioase.
Gazeta de Maramureş
„Reuniunea tinerilor ortodocşi era o necesitate, mai ales că s-a ajuns la o stare de risipire
colectivă”, a afirmat pr. Milan Bălan, consilierul Sectorului teologic-educaţional al Episcopiei
Maramureşului şi Sătmarului. Părintele a precizat că această stare de risipire este improprie omului,
o spun şi Sfinţii Părinţi, aceasta pentru că omul a fost creat ca fiinţă integră, unitară şi echilibrată.
„Ne îngrijorează, mai ales, înăbuşirea sufletului românesc pe diferite căi, în special tineretul
este o victimă în acest sens. Există pericolul pierderii identităţii în timp, de la o generaţie la alta.
Este momentul, ca noi toţi, în special tinerii, să etalăm ce avem mai valoros: cultural, religios şi artistic. Reuniunea tinerilor ortodocşi poate fi un act încurajator, de rezistenţă în faţa valurilor
secularizante care ne bântuie. Biserica nu face decât să îşi împlinească datoria, conducând
oamenii spre mântuire şi ţinând conştiinţa credincioşilor trează. Este momentul ca tânăra generaţie să preia mesajele adânci «Cine suntem?» şi să înţeleagă că nu-i totul pierdut, că-i posibil să
pierdem tot patrimoniul material, dar sufletul să ne rămână viu”, a transmis într-un interviu
realizat de Radio Renaşterea, părintele Milan Bălan, consilierul Sectorului teologic-educaţional
al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Andreea Pâgleşan, Lumea credinţei
De anvergură internaţională, cu participarea tinerilor din 11 ţări, între care şi tineri
ortodocşi de altă naţionalitate decât română, Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi (RNTO)
de la Baia Mare a început miercuri seara, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, cu rugăciunile de seară, în prezenţa PS Dr. Justin Sigheteanul, Arhiereul-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, iniţiatorul acestei manifestări impresionante, în premieră naţională,
alături de Cătălin Cherecheş, primarul Băii Mari, susţinătorul şi iniţiatorul cel mai important al
participării tinerilor în Baia Mare. Şi cum a fost ziua deschiderii festive, au participat prefectul
Anton Rohian şi preşedintele Zamfir Ciceu al Consiliului Judeţean, sponsor al acţiunii în măsură
mai redusă decât Primăria Baia Mare.
Reuniunea a început cu Imnul Naţional al României, fiecare participant punând mâna
dreaptă pe inimă, ca semn al dragostei faţă de ţară, pentru că o manifestare naţională cu mai
profund caracter patriotic românesc decât cea de la deschiderea de miercuri nu am văzut de la
revoluţie încoace. S-a stabilit apoi salutul convenţional şi creştinesc al Reuniunii – „Hristos în
mijlocul nostru!” – şi răspunsul care trebuie dat: „Este şi va fi!”. Sunt cuvinte pe care le veţi auzi în
aceste zile în Baia Mare. Acestea cred că vor fi şi primele cuvinte pe care oaspeţii de peste hotare,
vorbitori de alte limbi, le vor învăţa în limba română. „Sperăm că în aceste trei zile vom avea multă
bucurie creştinească. Faceţi parte din prima Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi. Este
prima de acest fel din ţară, a spus părintele consilier eparhial al Sectorului teologic-educaţional,
responsabil al proiectului, în cuvântul de deschidere. Vreau să precizez că nimeni nu a venit să
asiste la acest eveniment, ci să participe. Suntem participanţi. Este o reuniune a fraternităţii. Este
timpul să avem curajul să mărturisim credinţa. Nu este o religie de fotoliu religia ortodoxă, este o
religie de lucrare a oamenilor. Să mişcăm lucrurile în România, să nu mai stăm deoparte. De aceea
facem reuniune, pentru că societatea începe să se dezbine, să se dezintegreze. RNTO este un
exerciţiu al comuniunii şi al comunicării, un exerciţiu al identităţii. În această societate denigratoare, secularizantă, sub influenţa căreia ne aflăm, trebuie să facem astăzi primul lucru, a mai

adăugat părintele consilier Milan Bălan. Să zidim catedrala vie. Sunteţi Catedrala Vie a României.
Din toate părţile aţi venit la Baia Mare, iar ctitorul acestei catedrale, Prima Reuniune Naţională a
Tinerilor Ortodocşi, este primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş.
Au vorbit în continuare reprezentanţii Consiliului Local al Tinerilor şi ai Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR). „În numele tinerilor ortodocşi din Baia Mare
şi din Maramureş, vă spunem bine aţi venit în frumosul şi binecuvântatul nostru oraş. Suntem
foarte fericiţi că vă aflaţi aicea alături de noi şi suntem onoraţi pentru faptul că dumneavoastră,
reprezentanţi ai tinerilor ortodocşi din întreaga ţară, aţi venit până la noi, în Nord, în Ţara
Maramureşului şi a dacilor liberi, a spus reprezentanta ASCOR. „În aceste zile ne vom întări mai
mult speranţa într-o Românie frumoasă, o Românie a tinereţii şi-a credinţei, a precizat reprezentantul tinerilor în Consiliul Local. Suntem reuniţi în jurul Mântuitorului Hristos, sub Acoperământul Maicii Domnului, Care este şi ocrotitoarea oraşului Baia Mare, al Sfinţilor
Brâncoveni şi al Tuturor Sfinţilor, dar mai ales suntem sub înalt patronajul al Înalt Preasfinţiei
Sale Justinian şi al Preasfinţitului Părinte Episcop Justin. Noi, tinerii ortodocşi, avem rădăcini,
avem modele şi repere de lumină, avem curajul de a sta împotriva răului şi a întunericului.
Împreună suntem o forţă vie, aşa cum Mântuitorul a spus: „Voi sunteţi Lumina lumii”. Aşa trebuie
să luminăm şi noi prin frumuseţea, tinereţea şi credinţa noastră ortodoxă.”
„RNTO este cel mai important eveniment cultural şi al credinţei noastre naţionale din ultimii
ani, a specificat părintele Milan Bălan. Dorim să fie o reuniune a tinereţii, a culturii, a speranţei, a
credinţei, a libertăţii noastre şi, cel mai important, o reuniune a bucuriei. Pe parcursul programului veţi descoperi frumuseţile culturale ale oraşului nostru, bucuria cântecului românesc,
familiile de buni creştini, dar vom avea şi o menire a descoperirii de sine. Vă invităm, aşadar, să
participaţi cu toată dăruirea voastră şi cu sufletul deschis la tot ceea ce cuprinde acest eveniment
în premieră”, a mai adăugat părintele consilier eparhial.
„Nu ne rugăm în aceste zile, pentru că veţi avea momente de rugăciune, numai pentru noi,
pentru că noi, creştinii ortodocşi, în rugăciune, nu suntem exclusivişti, ne rugăm pentru tinerii din
toată lumea, pentru toţi oamenii din toată lumea, pentru că rugăciunea adună, nu respinge, s-a
adresat PS dr. Justin Sigheteanul tinerilor. Şi rugăciunea este comuniune în numele unei cauze
sfinte. Voi puteţi să transmiteţi un mesaj foarte important că lumea nu mai doreşte război, pentru
că viitorul vostru trebuie să fie ca şi al generaţiei trecute, până la capăt, nu să se curme cândva,
foarte repede, din cauza unor oameni iresponsabili, a spus în cuvântul de salut PS dr. Justin
Sigheteanul. Trebuie să vă trăiţi viaţa frumos, plenar, să aveţi familii şi să o încheiaţi creştineşte,
lăsând o moştenire neamului din care faceţi parte. Vă spunem bine aţi venit în municipiul Baia
Mare, mulţumim primarului care are partea lui foarte importantă, primarul Cătălin Cherecheş, un
primar foarte tânăr, aproape de vârsta voastră. Care are partea foarte importantă a acestei
reuniuni, împreună am gândit şi împreună am şi reuşit. Dar fără cei de la Centrul Eparhial care au
făcut partea tehnică şi care au trimis toate invitaţiile şi toate materialele, poate că n-ar fi fost aşa
frumos în seara aceasta. Vă dăruim municipiul Baia Mare şi Maramureşul ca în aceste zile să fie
al vostru. Împodobiţi-l cu lumină, cu bucurie, cu bucuria de-a fi creştini, cu fericirea întâlnirii şi-a
comuniunii şi dăruiţi acestui oraş, care este frumos şi bine administrat, dăruiţi-i şi mai multă
frumuseţe şi transmiteţi un semnal de aici că sunteţi pregătiţi pentru viitorul care este al vostru.
Bine aţi venit! Vă îmbrăţişăm, vă preţuim şi vă iubim! La mulţi ani!”, a spus în încheiere PS dr.
Justin Sigheteanul.
Au mai transmis mesaje de salut prefectul Anton Rohian şi preşedintele Zamfir Ciceu.
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În încheiere, au rostit cuvinte de salut, cu mesaj biblic explicit, delegaţiile: din Palestina,
Iordania, Israel, în frunte cu Secretarul Patriarhiei Ierusalimului, părintele Galaction, din
Polonia, Ucraina, însoţită de stareţul Mănăstirii Peri, Slovacia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, un
delegat din Congo, Africa, care a spus, printre altele: „Armele luptei voastre să fie virtuţile
creştine: credinţa, nădejdea şi dragostea”.
Momentul serii s-a încheiat cu Balada lui Constantin Brâncoveanu, interpretată de Maria
Casandra Hauşi. După cină au evoluat pe scena din apropierea Catedralei solistul Dinu Iancu
Sălăjanu şi tineri artişti din Baia Mare.
Andrei Fărcaş, Graiul Maramureşului

Impresii ale participanţilor
Zilele petrecute la Baia Mare au însemnat pentru tinerii
participanţi o adevărată şcoală a credinţei, a spiritualităţii, îmbogăţindu-i din punct de vedere intelectual, apropiindu-i şi mai mult
de Biserică şi de Dumnezeu. Ei s-au întors acasă cu o mai mare
dragoste de oameni, întăriţi sufleteşte, iar Baia Mare şi Maramureşul le vor rămâne în inimă pentru totdeauna. Aceasta reiese şi
din impresiile şi gândurile pe care foarte mulţi dintre ei şi le-au
aşternut pe hârtie transmiţându-le vrednicilor organizatori ai reuniunii. Pe o parte dintre acestea le redăm în cele ce urmează.
„Să fiţi lumină! Să fiţi foc! Să fiţi piatră!”
Dau slavă Părintelui Ceresc pentru aceste zile de rugăciune desfăşurate în cadrul Reuniunii Naţionale
a Tinerilor Ortodocşi, pentru că spune Domnul că acolo unde „sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu,
acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei, 18, 20). Credem cu tărie că Hristos a fost alături de cei care, cu gând
bun şi cu inima smerită, şi-au îndreptat paşii spre Baia Mare, adevărat centru de credinţă pentru comunitatea
ortodoxă. Iniţiativa Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului de a organiza acest eveniment este deosebită,
deoarece oferă tinerilor ortodocşi un prilej de a-şi mărturisi propria credinţă şi, totodată, de a găsi sprijin
într-o lume laică, a necredinţei şi a deznădejdii.
Decizia de a lua parte la această întrunire, atât ca voluntar, cât şi ca participant, este un pas spre
desăvârşire, un prim indiciu al existenţei perene a unei conştiinţe ortodoxe încă arzătoare în inimile
tinerilor. Purtând minunatele costume tradiţionale, adevărate veşminte ale afirmării identităţii naţionale,
participanţii şi-au demonstrat apartenenţa la neamul creştin, în sânul căruia au crescut şi unde au învăţat

bunele valori care-i vor ghida de-a lungul vieţii. Şi pentru că o vorbă bună, un gând curat şi o inimă caldă au
puterea de a lumina în întuneric, prin valorile moştenite, cărora li se adaugă rugăciunea sinceră şi
înălţătoare, tinerii au datoria sfântă de a fi păstrători ai credinţei. Să fim lumină, aşadar. Să fim o scânteie
călăuzitoare spre Sfânta Biserică, spre Hristos cel bun, lumina lumii.
În cadrul conferinţei cu tema „Ortodoxia şi identitatea noastră naţională”, maestrul Dan Puric a oferit,
într-un secol al vitezei şi al zbuciumului sufletesc, o cale spre pace, spre liniştea cea mult râvnită de toate
sufletele bolnave, patimă cauzată de goana spre bucurie vremelnică, spre împlinire efemeră. Noi, însă,
trebuie să fim foc! Să fim flacăra credinţei ce arde în mod constant din iubire pentru Hristos şi pentru
Biserica Lui. Să fim aceia care, prin dragoste curată, vor păstra aprinsă şi mereu arzătoare credinţa şi
smerenia acolo unde întunericul păcatului şi-a făcut cuib.
Să avem „curajul de a sta împotrivă”, de a ne poziţiona contra greşelii şi a răutăţii, biruind, astfel,
ispita cea nimicitoare. Cu ajutorul rugăciunii de dimineaţă, însoţită de temele dezbaterilor zilnice, ale
conferinţelor povăţuitoare, precum şi prin procesiunea de final, participanţii la reuniune au fost învăţaţi să
biruiască lumea prin iubire. Conduşi de o adevărată bucurie a credinţei, o bucurie sfântă, aşa cum i se cade
unui tânăr să aibă, am dobândit, în cele patru zile ale Reuniunii, un chip senin, o privire blândă şi o inimă
curată, dar şi o tărie de fier. Şi pentru că, la fel cum Biserica lui Hristos este construită pe piatră, tot aşa şi
noi, creştinii ortodocşi, trebuie să ne înălţăm credinţa pe un fundament trainic.
Ne dorim, aşadar, să răspundem cu credinţă, cu nădejde şi cu dragoste îndrumării părintelui Milan
Bălan: „Să fiţi lumină! Să fiţi foc! Să fiţi piatră!”
drd. Bianca-Livia Bartoş
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere

„Ochii mei vor să verse bucurie”
Aş vrea să îmi expun aici trăirile pe care nu credeam vreodată că le-aş putea simţi. A fost o perioadă
care aş fi dorit să nu se mai termine niciodată. Mă gândeam adeseori că, dacă ar fi cu putinţă, nu aş lăsa aceşti
tineri să plece niciodată din Baia Mare. Gândindu-mă la ei, într-o seară aproape că mi-a venit să lăcrimez.
Chiar acum, scriind aceste rânduri, simt cum ochii mei vor sa verse bucurie.
Iniţial am fost foarte emoţionat, mai ales că eram nu doar organizator, ci trebuia să conduc, cu o
pancartă, un grup de câteva sute de tineri. Mulţumesc celor care au fost alături de mine şi m-au ajutat în
organizarea grupului numărul 12. Până la ora amiezei, când trebuia să mergem la Catedrală, la deschidere,
eram într-o continuă stare de îngrijorare: dacă mă voi descurca, dacă va fi bine şi alte emoţii inerente acestui
eveniment. Iată însă, mulţumesc lui Dumnezeu, totul a ieşit foarte bine.
Am ajuns într-o vreme la Catedrală şi, de cum am intrat pe poarta acesteia, am văzut zeci şi zeci şi zeci
de tineri adunaţi. Totul era deosebit, totul era de vis. Nu puteam să-mi cred ochilor. În sfârşit găsesc atâţia
tineri dornici de Dumnezeu, dornici de Biserică, dornici de slujbele religioase, dornici de mântuire. Imediat
după ce am intrat, am văzut drapelele mai multor state, iar muzica era, dacă nu mă înşel, în limba greacă. A
fost atât de frumos! Într-adevăr, bine zice Sfântul Apostol Pavel: „Oare Dumnezeu este numai al iudeilor?”
(Romani 3,29). Acest lucru mi l-am amintit când am văzut acele steaguri; ele mi-au sugerat universalitatea
mântuirii şi că toţi suntem fii ai lui Dumnezeu.
Încă din prima zi am cunoscut foarte mulţi oameni deosebiţi şi le mulţumesc pentru bucuria pe care
mi-au oferit-o. Am cunoscut mulţi tineri frumoşi şi deştepţi cu care puteam vorbi despre Dumnezeu.
Sfânta Liturghie a fost în fiecare parohie o binecuvântare din partea Sfintei Treimi. Îmi amintesc că a
doua zi, când trebuia să înceapă Sfânta Liturghie, la ora 8, niciun tânăr nu venise, în afară de voluntari. Mă
uitam în biserică. Era pustie! Da, biserica era pustie, iar eu eram foarte trist. Mi-am amintit că un Sfânt
Părinte, parafrazându-l, a spus că podoabele bisericii nu sunt cădelniţele de aur, nu sunt veşmintele
împodobite cu tot felul de metale scumpe şi altele asemenea. Podoabele bisericii sunt păcătoşii, vameşii şi
desfrânatele. În aceste zile, podoabele bisericii au fost tinerii. Şi fără ei, aşa am văzut eu biserica: pustie,
goală. Desigur, au început să apară tot mai mulţi, până când strana era mai mult decât plină. Toate scaunele
bisericii erau ocupate. Mulţi tineri au venit cu costumul popular din regiunea natală. Erau atât de frumoşi!
Toţi cântam într-un cor. Nu existau niciun fel de diferenţe. Simţeam că sunt în Rai, simţeam că nu există
ceva mai frumos decât comuniunea.
Experienţele de cunoaştere de la conferinţele ţinute în diverse şcoli au fost deosebite. Am avut
onoarea să cunosc tineri care sunt interesaţi de cultură, de cărţi, nu doar de ultimele noutăţi mondene şi
muzicale din mass-media. Am trăit cele mai frumoase momente, fără exagerare, din viaţa mea. Spectacolele
de seara de pe scena din faţa Catedralei mi-au oferit un alt mod de distracţie pe care lumea din ziua de azi nu
îl mai cunoaşte. M-am distrat mai bine ca oricând, alături de tinerii de lângă mine, cântând şi dansând. A fost
o plăcere să aud o tânără creştină care cânta atât de frumos, şi anume pe Paula Seling. Odată citisem
comentariul cuiva de pe facebook care spunea, la o priceasnă a ei, că atunci când ea cântă îngerii tac ca să o
asculte. Dumnezeu i-a oferit un dar minunat, un talant pe care şi l-a valorificat şi l-a pus în slujba lui
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Dumnezeu, fapt pentru care o apreciez şi îi doresc tot binele din lumea aceasta, dar mai important îi doresc
mântuirea. Dumnezeu să o binecuvânteze! Totuşi, nu putem neglija efortul pe care şi ceilalţi cântăreţi l-au
depus pentru a ne simţi bine, noi, toţi tinerii. De aceea, celor care mi-au bucurat inima le mulţumesc şi le
doresc succes în continuare.
După atâta bucurie trebuie să vină însă şi tristeţea. Iată, se apropie timpul plecării. Unii au plecat chiar
mai repede din motive bine întemeiate. Însă amarul pe care îl simţeam şi pe care îl simt şi acum puţin va mai
rămâne o vreme în sufletul meu. Ziua de 6 septembrie a fost o adevărată frângere a inimii mele. Toţi tinerii
au plecat şi ne-au lăsat singuri.
Tineri dragi, toţi cei ce aţi venit în Baia Mare, vreau să ştiţi că aţi luat părţi din sufletul meu cu voi. A
fost o onoare să vă cunosc şi să vorbesc cu voi. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! Procesiunea a
fost apogeul întâlnirii noastre. Nu aş fi crezut vreodată că voi striga alături de voi, în mijlocul oraşului:
„Hristos este în mijlocul nostru! Este şi va fi!” Vă mulţumesc mult! În acele momente simţeam că pot să
merg şi la mucenicie cu voi. Mă simţeam, alături de voi, un adevărat apostol al lui Hristos. Însă ştiu că nu
ne-am despărţit. „Deşi cu trupul sunt departe, cu duhul însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă şi văzând
buna voastră rânduială şi tăria credinţei voastre în Hristos” (Coloseni 2,5). Ştiu, iubiţii mei tineri, că sunteţi
undeva şi mă aveţi în rugăciunile voastre. Şi eu voi încerca să amintesc de voi în rugăciunile mele. Încă
odată vă mulţumesc tuturor, vă mulţumesc din tot sufletul şi din toata inima mea. Sunteţi adevăraţi oameni,
iar din partea mea aveţi tot respectul. A fost o onoare să vă cunosc. Dacă aş avea ocazia să văd pe cineva şi
dacă aş putea să aleg, din toată lumea aceasta pe voi v-aş alege, scumpi tineri, care îl iubiţi pe Hristos. Şi nu
doar pe voi, ci pe orice tânăr ortodox din lumea aceasta care, asemenea vouă, îl iubeşte pe Hristos. Nu am
fost niciodată aşa de fericit cum am fost cu voi. Cred că aceste zile cât aţi fost în capitala Maramureşului,
Baia Mare a devenit Împărăţia Cerurilor. La rugăciune priveam adesea spre cer şi ştiu că Dumnezeu şi
Maica Domnului s-au uitat cu multă dragoste şi duioşie spre noi.
Dar acum, iată, m-aţi lăsat singur. Inima mea se frânge de durere şi simt că vreau să ies din nou alături
de voi, să vă cunosc şi să vă spun că vă iubesc. Vă iubesc din toata inima mea! Cu siguranţă Dumnezeu şi
Maica Domnului vă iubesc mai mult ca mine, însă vreau să ştiţi ca mi-aţi cucerit inima.
Vă doresc tot binele din lume, atât ceresc, cât şi pământesc. Vă doresc sănătate, spor în toate faptele
cele bune şi în iubirea către Dumnezeu. Păstraţi-vă credinţa şi păziţi-o cu sfinţenie. Iubiţi-vă unii pe alţii,
precum Dumnezeu ne iubeşte pe noi. Luminaţi lumea cu lumina dreptei credinţe şi nu vă ruşinaţi de ea.
Aveţi grijă de cei ce vă iubesc, iar pe cei ce vă urăsc iertaţi-i, pentru ca şi Tatăl Nostru cel Ceresc să vă ierte.
„Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl Vostru cel Ceresc desăvârşit este” (Matei 5,48).
Mulţumesc celor care au avut interesul şi dorinţa de a organiza această Reuniune.
Vreau să vă mai spun ceva, dragi tineri. Un cuvânt al unui părinte contemporan cu noi care spunea
adesea: „Să ne vedem la uşa Raiului!” Eu vreau să vă văd aici, pe pământ, iar când va fi momentul, sper să ne
întâlnim cu toţii în Împărăţia Cerurilor, unde să cântam Împăratului Dumnezeu, împreună cu serafimii:
„Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de mărirea lui!” (Isaia 6,3).
Nu în ultimul rând doresc să mulţumesc celui mai bun Prieten. Este şi El tânăr, însă nu îmbătrâneşte
niciodată. El a fost alături de noi şi a stat în mijlocul nostru. A fost Dumnezeu, Căruia nu pot să-I mulţumesc
îndeajuns pentru toate câte a făcut pentru mine şi, desigur, pentru voi. Însă, cu nevrednicie, Îi mulţumesc
acum. Doamne Dumnezeu, Cel Ce dai în dar atâtea bucurii celor pe care Îi iubeşti, Îţi mulţumesc pentru
toate câte mi-ai dăruit în aceste zile, Îţi mulţumesc pentru fericirea de care m-ai învrednicit şi Te rog să mă
ierţi pentru toate păcatele mele. Amin”.
Acest mesaj este scris de un ucenic al Domnului:
Ionel Alexandru Potcoavă
18 ani, Baia Mare

Impresii ale tinerilor din Episcopia Arad
Trăire la Baia Mare
3.500 de voci vibrând în acelaşi timp către Hristos, 3.500 de inimi bătând deodată pentru Hristos,
3.500 de gânduri aţintite simultan spre Hristos, 3.500 de plămâni respirând concomitent prin Hristos! Voci
pure, voci care se auzeau, dar care, poate, nu au avut până acum intensitatea corespunzătoare, inimi
deschise, inimi dornice de a-L întâlni pe Acela pentru Care merită cu adevărat să bată, gânduri curate,
gânduri care poate băteau de mult la poarta minţii, dar care nu au avut curajul să se avânte, să se înalţe, să
zboare spre Infinit... .
Şi uite că, aici, la Baia Mare, la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi, la Catedrala Ortodoxă
,,Sfânta Treime”, toate aceste 3.500 de voci, inimi şi gânduri s-au împletit în rugăciunea de seară, fiecare
tânăr aducând cu sine identitatea lui, fiecare tânăr reprezentând regiunea lui, dar care reunindu-se, dintr-o

comunitate într-o comuniune, au ajuns la aceeaşi Cale, la acelaşi Adevăr, la aceeaşi Viaţă, la Hristos!
Şi după cum salutul nostru, salutul tinerilor, salutul reuniunii era: „Hristos în mijlocul nostru – Este şi
va fi!”, prezenţa Lui, prezenţa Vieţii, prezenţa Domnului Hristos a fost simţită! Cum aşa? Pentru că Cineva
ne-a unit, Cineva ne-a adus împreună, Cineva ne-a apropiat şi Acela nu este altul decât Hristos.
Noi, persoane dăruite de Dumnezeu, parte a creaţiei Lui, alăturându-ne unul lângă altul, am format
„Catedrala Vie” de care are nevoie ţara aceasta, societatea noastră, lumea întreagă, deoarece ,,Biserica
naşte întotdeauna pentru Împărăţie, creând o nouă dimensiune, însă nu o neagă pe cea existentă, ci o aduce
la un alt nivel, la o realitate transformatoare pentru viaţa fiecăruia dintre noi, care tinde şi trebuie să tindă
spre desăvârşire”.
Şi această bucurie, emoţie, trăire, nu trebuie să fie una de moment, să rămână o amintire plăcută şi
atât, ci trebuie să fie una transformatoare, care să emane, să dăruiască, să răspândească, să mărturisească
faptul că avem o credinţă ortodoxă, o credinţă adevărată, o credinţă vie, că avem valori autentice, valori
demne de evidenţiat şi de urmat, că avem o forţă, o putere, o tărie, care poate şi trebuie să poată să ne
mobilizeze, să ne trezească conştiinţa şi să ne ajute să păşim cu adevărat, în esenţă, nu doar aparent, în
această lume pentru că „Dumnezeu este cu noi, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
Dumnezeu”, luminând puternic, mai ales în acest an omagial al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.
Gianina Cristina Ciupuligă
Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară”, Arad, clasa a XII-a

Soarele parcă se ruga şi el cu noi
Dragi prieteni, pot să vă spun că am auzit de multe ori de la colegi şi cunoscuţi de peste hotare despre
întâlnirile care erau organizate de diferite biserici şi organizaţii creştine în mod special pentru tineri, cum
sunt cele din Franţa sau din Austria. Vă mărturisesc că de fiecare dată aveam sentimente de ,,invidie”,
întristare şi frustrare, pentru că îmi doream să aibă loc astfel de evenimente şi la noi în ţară, pentru tinerii
ortodocşi.
M-am bucurat foarte mult când am aflat că, în sfârşit, o astfel de acţiune destinată nouă, tinerilor
ortodocşi, va avea loc la Baia Mare. Bucuria a fost şi mai mare când am fost nominalizată să fac parte din
grupul care reprezenta Eparhia Aradului la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi.
Întreaga atmosferă în care s-a desfăşurat acest eveniment extraordinar a fost una cu totul specială.
Prieteni, este copleşitor şi greu de descris în cuvinte emoţiile pe care le-am trăit, când, împreună cu peste
3500 de creştini, ,,văzând lumina cea de seară”, am lăudat cu toţii, într-un singur glas, pe Tatăl, pe Fiul şi
Sfântul Duh, Dumnezeu. Soarele parcă se ruga şi el cu noi, ne mângâia cu razele sale şi învăluia Catedrala
Sfintei Treimi cu haina caldă, roşiatică a asfinţitului. Şi noi cântam Lumină lină...
Pe lângă bucuria participării la slujbe, am fost implicaţi în dezbateri pe teme religioase, istorice,
culturale şi am audiat conferinţe susţinute de mari personalităţi, precum Dan Puric. Cu prilejul acestor
întâlniri ne-am făcut noi prieteni, am stabilit relaţii cu tineri din alte zone ale ţării, am socializat şi am
împărtăşit experienţele deosebite pe care le-am trăit, valorile în care credem. Prezenţa slujitorilor bisericii
alături de noi, în număr mare, a dat o solemnitate deosebită reuniunii.
M-a emoţionat ospitalitatea gazdelor şi a maramureşenilor în general, care ne-au primit cu foarte
multă bucurie şi au făcut tot posibilul pentru ca noi să ne simţim cât mai bine. Organizarea evenimentului mi
s-a părut a fi de excepţie.
Diana Păioşanu
Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, clasa a X-a

Am avut bucuria de a finaliza vacanţa de vară printr-o participare la Reuniunea Naţională a Tinerilor
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Ortodocşi, eveniment desfăşurat la Baia Mare. Iniţial, când mi s-a propus să particip la această acţiune, ca o
răsplată din partea Arhiepiscopiei pentru rezultatele obţinute la olimpiada de religie, nu mi-am dat seama de
ceea ce urmează să se întâmple acolo. A urmat o călătorie în care mi-am făcut noi prieteni cu care am
socializat şi apoi câteva zile de adevărată desfătare spirituală: rugăciune în comun, împreună cu mii de
tineri, participări la program liturgic, dezbateri, conferinţe, vizite ale obiectivelor turistice. Şi toate acestea
în numele credinţei ortodoxe. Cu adevărat, municipiul Baia Mare a fost pentru câteva zile „capitala
ortodoxiei”, iar eu m-am simţit mândru că am putut să-mi manifest, prin cântare şi cuvânt, credinţa.
Andrei Bupte
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clasa a X-a, Colegiul Economic Arad

Momentele de bucurie pe care le-am trăit pe parcursul Reuniunii Naţionale a Tinerilor Ortodocşi de
la Baia Mare îmi sunt vii şi acum în suflet. Mărturisesc că sunt obişnuit cu activităţile derulate în mediul
eclesial, fiind elev al Seminarului Teologic Ortodox Arad, însă acţiunea desfăşurată la Baia Mare m-a
impresionat prin anvergura şi programul propus de către organizatori. Am participat la seri de rugăciune,
împreună cu alţi tineri, ne-am manifestat bucuria de a fi împreună prin cântec şi dans, demonstrând că tinerii
ortodocşi îşi iubesc şi mărturisesc credinţa şi îşi respectă valorile şi tradiţia.
Prin ceea ce s-a întâmplat acolo, am simţit adeseori că „Hristos (este) în mijlocul nostru” şi că numai
prin astfel de acţiuni prin care noi, Biserica, ieşim în stradă, îi putem convinge şi pe alţii de valorile credinţei
noastre.
Felicitări organizatorilor şi mii de mulţumiri tinerilor voluntari şi familiilor gazdă din parohia
Măgherăuş.
Cătălin Drăgan
clasa a XI-a, Seminarul Teologic Ortodox Arad

Impresiile tinerilor din Protopopiatul Beclean
Trăim într-o lume atât de mare, o lume plină de provocări, o lume în care binele este uitat, în care
iubirea nu mai are loc... şi totuşi trăim. Pe zi ce trece mi se pare tot mai greu de convieţuit, de ce? Pentru că se
uită valoarea fraternităţii. Pentru mine aceste trei zile au însemnat totul. Mulţi spun că noi, tinerii, nu avem
nicio grijă, că ar trebui să fim mereu plini de viaţă..., însă puţini înţeleg ce lupte crâncene se duc în sufletele
noastre, la câte alegeri este supus un
tânăr, mai ales acum, când credinţa în
Dumnezeu este încercată de ceea ce
lumea numeşte ,,contemporan”. Tinerii
au nevoie de Reuniuni, tinerii au nevoie
de Dumnezeu. Reuniunea Naţională a
Tinerilor Ortodocşi a fost un prilej de
bucurie pentru fiecare dintre noi, iar
pentru mine personal a fost un eveniment care m-a ajutat să mă redescopăr,
să caut cu adevărat să mă unesc cu
Hristos prin credinţa cea adevărată. Am
participat şi anul trecut, însă pot spune
că, de la an la an, lucrurile s-au îmbunătăţit, iar în spatele acestei reuniuni
se află oameni care muncesc cu drag.
Am rămas impresionată de voluntarii
care ne-au oferit toată grija şi afecţiunea
lor permanentă. Încă de când am ajuns
în Satul Nou de Sus, am simţit dragostea celor care ne-au aşteptat cu braţele deschise, ne-au primit în casele
lor şi ne-au oferit din timpul lor. Chiar dacă la început, atât eu, cât şi colegii mei, eram puţin speriaţi de
gândul că vom fi cazaţi în casele unor străini, ne-am schimbat impresia încă de la prima întâlnire, când, în
ochii sătenilor, se citea nerăbdarea de a-şi întâlni musafirii.
Mi-a fost dor de tricourile albastre... de toată mulţimea adunată în faţa catedralei, de toate acele
suflete care emanau bucuria credinţei. M-am bucurat reîntâlnindu-mă cu vechi prieteni din diferite colţuri
ale ţării, iar în acea mare de tineri am zărit şi chipuri cunoscute, prieteni dragi.
În ceea ce priveşte programul reuniunii, a fost un program solicitant, dar activităţile desfăşurate au
arătat că tânărul creştin se poate bucura, poate fi plin de viaţă şi poate răspândi această trăire şi celor din jur.
Tânărul creştin nu e plin de sobrietate, ci din contră. Am participat cu multă curiozitate la conferinţa
scriitorului Dan Puric, un scriitor tare drag mie. Mi se pare un lucru important ca noi tinerii să ne preocupăm
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de tot ceea ce înseamnă cultură, tradiţie, literatură, iar prin participarea noastră la reuniune am putut trece
printr-un proces de îmbogăţire în mai multe domenii.
Cred că am putut vedea cu toţii ce înseamnă o dezvoltare armonioasă a tânărului din ziua de azi şi
credinţa ar trebui să fie un prilej de bucurie, aşa cum ne-a îndemnat procesiunea ,,Bucuria credinţei”, un moment special pentru mine. Zâmbete, pricesne, căldură sufletească, toate acestea pentru afirmarea credinţei,
pentru Hristos. Am mers în căutare de linişte, de iertare... iar El mi-a ascultat rugăciunea. Am găsit, atât
linişte, cât şi curaj, am primit iertare, dar am simţit şi iubirea Lui. (Anca Rus)

Din punctul meu de vedere, Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi din Baia Mare, a fost un prilej
bun de a interacţiona cu tineri din alte zone ale ţării. Încă din primele clipe m-au impresionat localnicii din
satul în care am fost cazaţi, fiind foarte drăguţi şi buni cu noi. Mi-au plăcut surprizele ce ne-au fost pregătite
de săteni, aceştia fiind foarte ospitalieri şi implicându-se pentru a ne simţi noi foarte bine. În ceea ce priveşte
modul de organizare al reuniunii, sunt bucuroasă că această reuniune s-a putut organiza pentru noi, tinerii –
fiind un eveniment care a adus multă bucurie, lumină şi pace în sufletele noastre. Apreciez efortul făcut de
municipiul Baia Mare în parteneriat cu Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, efort ce s-a concretizat în
reuşita acestei reuniuni. Mi-au plăcut activităţile din program, ele fiind un bun prilej de a ne cunoaşte şi de a
ne împărtăşi unii altora opiniile. Nu în ultimul rând, a fost impresionantă procesiunea la care am luat parte –
ea fiind o dovadă că ortodoxia este vie, este un izvor viu de lumină pentru cei din jurul nostru. Pentru trei
zile, tricourile albastre au populat oraşul Baia Mare, aducând culoare şi bucurie pe feţele tuturor participanţilor şi nu numai. Aşteptăm cu drag următoarea ediţie pentru a-L mărturisi pe Hristos în acelaşi mod
precum am făcut-o şi la Baia Mare. Nu voi uita niciodată prima ediţie. (Cristina Cucura)
Pentru mine, Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi a fost un eveniment impresionant ce m-a
făcut să descopăr ceea ce ne dă Dumnezeu zi de zi. Modul în care această reuniune a fost organizată m-a
făcut să mă bucur clipă de clipă că sunt părtaş la acest prim eveniment naţional. Întreaga reuniune a fost bine
gândită, iar activităţile au fost benefice pentru fiecare dintre noi. Mă bucur că am avut prilejul de a-l asculta
pe maestrul Dan Puric, mă bucur că am luat parte la discuţiile libere, la procesiune, la rugăciuni şi la tot ceea
ce a însemnat Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi. Aceste câteva zile au trecut foarte repede, iar la
întoarcere mi-a părut rău că totul s-a terminat. În aceste zile, am cunoscut oameni frumoşi şi m-am bucurat
nespus de mult pentru asta. Sunt fericit că mi-am făcut prieteni noi, sunt fericit că am fost invitat la acest
eveniment şi că Dumnezeu m-a ajutat ca să particip. Ortodoxia avea nevoie de un asemenea eveniment.
Ortodoxia nu înseamnă o religie, o credinţă şi o atitudine sobră faţă de societatea contemporană – ci este o
bucurie deplină ce trebuie să se transmită de la creştin la creştin. Această stare s-a simţit la Baia Mare, iar
bucuria din noi s-a transmis în sufletele şi în ochii oamenilor care ne-au văzut exprimându-ne credinţa
noastră şi a lor. Nimic nu este mai minunat decât să vezi mii de oameni care se bucură şi se roagă împreună
pentru aceeaşi cauză: pacea din lume. Regret că acest eveniment nu a durat mai mult. Totul a trecut repede,
dar frumos. Pentru mine, dar şi pentru alţii, au fost nişte zile de neuitat, în care m-am simţit extraordinar, zile
în care l-am purtat pe Hristos în inimile noastre. (Vlad Todoran)
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După părerea mea, această tabără a fost o experienţă minunată, deoarece, datorită minunatelor ei
activităţi, am reuşit să-l simt pe Dumnezeu mai aproape de mine. A fost deosebit de frumos să vezi atâţia
oameni care se roagă Domnului, care stăteau îngenunchiaţi în faţa catedralei sau cântau preaslăvind numele
Lui. Am învăţat că, Dumnezeu e în mijlocul nostru mereu, atâta timp cât şi noi suntem aproape de El. Din
punctul de vedere al activităţilor, acestea au fost chiar frumoase. Am vizitat locuri pe care nu m-aş fi gândit
să le vizitez. Cât despre procesiunea făcută cu toate grupurile, nu am cuvinte. Cât de minunat sunau
cântecele aduse laudă Domnului, de către toţi copiii! Toate au fost foarte bine organizate şi toţi ne-am simţit
ca acasă. A fost o tabără frumoasă, aproape de Dumnezeu. (Alexandra Cîrlejan)
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Reuniunea Naţională Tinerilor Ortodocşi de anul aceasta mi s-a părut, într-un cuvânt, o minune! Am
descoperit şi de această dată că, dacă vrei să fii fericit, se poate. Câtă emoţie şi bucurie am trăit şi am simţit în
aceste câteva zile nu am mai întâlnit. Era ca şi cum ne aflam înconjuraţi de magie, şi chiar eram. Dumnezeu
ne-a îmbrăţişat cu acea puritate a sufletului şi ne-a dezvăluit tuturor partea sensibilă. Cu toate că a fost şi
foarte obositor pe-alocuri… credinţa a triumfat! Am întâlnit persoane speciale, cuvintele Preasfinţiţilor
m-au motivat, mi s-au pus pe suflet, iar ceea ce mi-a plăcut enorm, au fost acele rugăciuni spuse în cor, 3.500
de tineri care se auzeau ca unul. Am participat anul trecut, am participat anul acesta şi cu siguranţă voi
participa şi anul viitor. (Sonia Diugan)
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Anul acesta am participat pentru prima dată la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi şi
mărturisesc sincer că a fost una dintre cele mai frumoase experienţe. E minunat să-ţi petreci timpul într-un
mod constructiv, înconjurat de persoane care au aceleaşi idei de viaţă şi aceleaşi convingeri ca şi tine. Astfel
de reuniuni sunt necesare, având în vedere faptul că în majoritatea grupurilor noastre de prieteni se discută
prea puţin pe tema credinţei celei drepte sau chiar deloc. Aşadar, îi mulţumim lui Dumnezeu că această
reuniune a fost posibilă şi de-abia aştept reuniunea de anul viitor. (Maria Şuteu)
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Ce aş putea spune despre Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi de la Baia Mare? A fost o
reuniune a tinerilor din întreaga ţară şi de peste hotare în care am serbat anul Brâncovenilor, am învăţat cât
de greu este să fii un bun creştin în zilele noastre, cât de greu ne-ar fi acum să fim la fel ca şi Constantin
Brâncoveanu care a preferat să moară ca martir decât să-şi lase credinţa. Din punctul meu de vedere această
reuniune ne-a făcut să înţelegem cât de importantă este credinţa şi cât de norocoşi suntem că putem să o
mărturisim în faţa întregii lumi. Reuniunea de la Baia Mare a fost o afirmare a oamenilor că sunt creştini şi
că îl iubesc pe Dumnezeu. Din această reuniune am rămas cu amintiri frumoase, noi prieteni, noi locuri
vizitate şi de admirat, dar şi cu un cuvânt de învăţătură „Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă
pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă şi în curăţie”. (1 Timotei 4 :12). (Denisa Mare)

*
* *
Să fim lumina lumii
Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi de la Baia Mare din 2014 va rămâne o experienţă unică şi
deosebită, demnă de transmis mai departe viitorilor mei copii.
De ce unică? Am mai văzut vreodată 3.500 de tineri strânşi în numele credinţei ortodoxe care să-L
mărturisească pe Iisus Hristos fără nicio reţinere, stânjeneală sau teamă că cei din jur îi vor crede ciudaţi sau
„bisericoşi”?
A fost o experienţă unică pentru că am putut să observ prin temele de dezbateri că încă mai există şi
tineri din Bistriţa, Arad, Buzău care se roagă, se spovedesc şi se împărtăşesc regulat. Am constatat la
procesiune că ÎNCĂ mai există tineri
mândri să poarte costumul tradiţional românesc. ÎNCĂ mai există tineri voluntari
care prin implicarea, respectul şi devotamentul lor m-au făcut să mă simt ca
printre nişte buni vechi prieteni în Baia
Mare, deşi a fost prima dată când am
ajuns în acel oraş.
De ce deosebită? Deosebită prin
oamenii invitaţi (Dan Puric, Nicolae
Pitiş, Grigore Leşe, Dinu Iancu Sălăjanu
etc.) la această reuniune care mi-au
mişcat sufletul de bucuria de a fi român
ortodox. Balada lui Brâncoveanu interpretată de Maria Casandra Hauşi de la
deschiderea reuniunii a primit, pe lângă
aplauze, şi lacrimile mele pentru că a reuşit să ne transmită o pagină de neuitat din istoria neamului nostru.
Deosebită prin trăirile duhovniceşti simţite în timpul Sfintelor Liturghii şi al rugăciunilor de seară,
pentru implicarea tinerilor voluntari din Baia Mare în buna desfăşurare a reuniunii, pentru ospitalitatea
băimărenilor, pentru o organizare desăvârşită pe zile, ore, zone.
O paletă variată de sentimente am trăit la reuniunea din Baia Mare: bucuria de a fi laolaltă cu tineri
din toată ţara şi de peste hotare, exaltare şi linişte lăuntrică la rugăciunile de seară şi la Sfintele Liturghii,
onoarea de a purta costumul popular românesc de la bunica soţului meu, prietenia închegată cu ceilalţi tineri
din autobuz cu care am cântat cântări alese şi patriotice, emoţia la focul din ulciorul identităţii noastre,
omenia pe care am simţit-o din partea doamnei de la cantină care ne prepara micul dejun...
Am făcut cunoscută experienţa mea de la Baia Mare tuturor, ca să se ştie că există tineri în această ţară
care încă trăiesc într-un mod românesc egal creştin-ortodox!
Să fim Lumina Lumii şi s-o transmitem mai departe urmaşilor noştri!
Mulţumesc Lui Dumnezeu pentru toate!
Florina Fetic
Bucureşti
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Momentele... au fost surprinzătoare
„Noi, aici la Baia Mare, suntem o armată a păcii lui Dumnezeu!” (ÎPS Justinian Chira)
Sunt elev al Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău şi am avut şansa şi binecuvântarea să particip alături de alte 49 de chipuri luminoase (din eparhia noastră), tineri dornici de
cunoaştere şi avânt, la minunatul eveniment desfăşurat la începutul lunii lui răpciune în capitala
Maramureşului. Au fost clipe de adevărată limpezire a inimilor împovărate de norii cenuşii aduşi din gliile
străbătute de fulgerul războiului şi de necazurile de zi cu zi ce se abat în ritm monoton.
Orice întâlnire cu un om este o bucurie. Şi dacă este străin cu totul. Am fost întâmpinaţi de oameni de
omenie, evlavioşi, harnici, femei foarte bune şi bărbaţi adevăraţi. Tinerii voluntari (ca reprezentanţi ai
locurilor), au dat dovadă de mare frumuseţe sufletească şi de valoare. Prezenţa lui Hristos şi a Maicii Sale a
fost palpabilă, pentru că, în timpul rugăciunilor colective, dar mai cu seamă în timpul Sfintelor Liturghii,
mărturiseam într-un cuget, aceeaşi limbă şi credinţă. Momentele de divertisment oferite de organizatori au
fost surprinzătoare şi cu invitaţi de înaltă ţinută culturală şi morală. Încrederea mea este deplină în faptul că
Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi va rămâne mereu în gândurile noastre drept una dintre cele mai
duioase amintiri ale tinereţii. Această întâlnire a fost, cu siguranţă, un început pentru toţi. Reuniunea trebuie
să dăinuiască, trebuie să ardă mai departe, ca un semnal, ca un far ce va lumina ani mulţi drumurile noastre.
Eu nu pot decât să mulţumesc, în primul rând, lui Dumnezeu, apoi celor ce au făcut posibilă această
întâlnire: Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, arhiepiscopiei noastre şi părinţilor profesori
care ne-au însoţit, le transmit cuvinte de aleasă şi sinceră dragoste, pace şi numai bucurii! Hristos în mijlocul
nostru!
Daniel Bahnea
clasa a XII-a, Buzău

Reuniunea tinerilor ortodocşi a strâns anul acesta, la Baia Mare, 3.500 de tineri din toate eparhiile din
ţară, care, timp de trei zile, au desfăşurat activităţi împreună, s-au cunoscut, s-au rugat împreună şi, cel mai
important lucru, au format o mare familie ortodoxă, o familie rugătoare, o familie ce are ca model în viaţă
Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Am fost numiţi de către organizatori „lumină a lumii”,
astfel că, la întoarcere, fiecare dintre noi are datoria de a lumina şi pe acei tineri care nu au cunoscut încă
Bucuria Credinţei, bucuria de a fi creştin în adevăratul sens al cuvântului.
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Pentru mine Reuniunea Tinerilor
Ortodocşi a reprezentat comuniunea sufletelor tinere reunite în numele credinţei.
Încă de la început am trăit sentimentul acela, în care ai impresia că sufletul tău este împăcat şi poţi muta şi
munţii din loc, întrucât te uiţi în jurul tău
şi observi că nu eşti singur. Pe lângă tine
sunt alţi 3.500 de tineri care se roagă
pentru necazurile lor, pentru familiile lor,
pentru aproapele lor. Sentimentul acela
de pace şi linişte sufletească în care harul
lui Dumnezeu coboară prin minunatele
cântări şi rugăciuni şi îţi atinge uşor sufletul. Este sentimentul pe care, în zgomotul oraşului, ajungi să îl trăieşti doar arareori Duminica la Sfânta
Liturghie timp de câteva zeci de minute. Însă acolo l-am simţit timp de trei zile, adică mii de minute.
Pot spune că am plecat de acolo cu o încredere mai mare în mine, în datoria noastră de creştini
ortodocşi în a-l mărturisi pe Hristos. Mi-am dat seama că nu este suficient să crezi şi să încerci să faci fapte
bune în numele credinţei. Trebuie să le spui şi altora, să insişti până îi convingi că a fi tânăr creştin nu
înseamnă a fi în opoziţie cu tot ce este modern sau a nu te putea adapta societăţii contemporane, ci înseamnă,
din punctul meu de vedere, a prelua ceea ce societatea actuală îţi pune la dispoziţie pentru a face bine. Nu
este păcat să utilizăm internetul, dar este păcat să îţi pierzi timpul pe acesta.
Reuniunea mi-a arătat că tânărul creştin ortodox trebuie să găsească un echilibru. Nu este uşor,
deoarece şi eu observ că mă confrunt zilnic, însă cred că aceasta îl face pe un tânăr să fie într-adevăr special
şi să reuşească să le insufle şi celorlalţi ceea ce el trăieşte. Sunt de părere că doar împreună şi prin rugăciune
putem schimba lumea. Dumnezeu este mare şi lucrează!”
Ana-Maria Pavăl
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Personal, în aceste trei zile, am trăit cele mai emoţionante momente în calitate de creştin, de elev
seminarist. Am cunoscut tineri care m-au făcut să mă simt ca şi cum ne-am fi cunoscut de o viaţă. Ne-am
împărtăşit cunoştinţele, mai ales cele cu privire la temele propuse de către organizatori: Sfinţii Martiri
Brâncoveni şi Sfânta Euharistie.
Mântuitorul spune în Evanghelia de la Matei: „Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo
sunt şi eu în mijlocul lor”. Iată că în aceste trei zile, cei care ne-am adunat în numele Mântuitorului Iisus
Hristos am fost în număr de 3.500 de tineri, care au adus rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu. Ne-am
adunat pentru a arăta lumii că poporul român este un popor creştin ortodox, că poporul român, în ciuda
situaţiei în care se află, are tineri ortodocşi care pot schimba viitorul acestei ţări. Ţinutul Maramureşului este
un ţinut al prieteniei, am legat prietenii care, cu siguranţă, nu se vor rupe niciodată şi cu această ocazie vreau
să le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat cu sfatul şi cu bunătatea lor. Fie ca Dumnezeu să facă din
sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor! Am învăţat în aceste zile să mulţumesc lui Dumnezeu
pentru toate, chiar şi în vreme de necaz, pentru că toate capătă sens în lumina oceanului vieţii nevăzute, ce
scaldă insuliţa vieţii noastre pământeşti.
În încheiere vreau să mulţumesc din tot sufletul părintelui profesor şi consilier eparhial, Marius
Dima, care este un exemplu pentru toţi tinerii ortodocşi. Dumnezeu să-i dăruiască sănătate şi putere de
muncă pentru a ne îndrepta sufletele pe calea mântuirii!
Hristos în mijlocul nostru!
Bogdan Olteanu
Buzău

Atunci când am fost selectată pentru a participa la această reuniune nu ştiam exact la ce să mă aştept.
Mi se părea o iniţiativă bună, a aduna atâţia tineri ortodocşi la un loc, într-un oraş în care nu mai fusesem,
dar despre care auzisem că este primitor şi frumos.
Acum, după ce s-a terminat, mi-aş dori să o pot lua de la capăt. Mi-a plăcut foarte mult că am avut
ocazia să întâlnesc tineri din mai multe judeţe, cu aceleaşi păreri şi hobby-uri ca ale mele. Deşi nu ne
cunoşteam, simţeam că ne putem împărtăşi anumite lucruri, iar asta ne-a apropiat. Am reuşit, de asemenea,
să leg prietenii şi cu cei din acelaşi judeţ cu mine. Sper că vom păstra legătura şi pe viitor.
Cred că cel mai mult mi-au plăcut momentele de rugăciune comună. E un sentiment aparte, să te rogi
împreună cu alte câteva zeci sau sute de persoane, ai senzaţia că rugăciunea ta ajunge mai repede la cer.
Discutând cu diverşi oameni, am învăţat câteva lucruri asupra cărora încă reflectez şi care cred că îmi vor fi
de folos mai târziu. Aş reveni cu plăcere oricând şi oriunde la o viitoare reuniune.
Andreea Anghel
Buzău

Personal, mă bucur nespus de această ocazie pe care m-a învrednicit bunul Dumnezeu a o duce la final. Participarea la un astfel de eveniment, practic, o adevărată sărbătoare, nu poate fi trecută oricum într-o
oarecare amintire a vieţii noastre, ci într-una însemnată. Consider că a fost cu adevărat deschiderea, ca de
aici înainte să se poată bucura de această „sărbătoare” generaţiile următoarelor decenii. Dacă între noi am
simţit o comuniune, un întreg, cum oare să nu se bucure şi Dumnezeu!? Catedrala a stat cu adevărat în
mijlocul nostru. Catedrala „Sfânta Treime” a ţinut locul lui Dumnezeu în chip văzut! De asemenea, sunt
conştient că prieteniile legate aici vor fi pe viaţă! Cu cele mai bune şi încrezătoare gânduri, să ne rugăm la
bunul Dumnezeu să îngăduie o continutare a acestei sărbători!
Vasile Gabriel
Buzău

A fost o experienţă foarte frumoasă din care am avut multe de învăţat! Mi-am făcut prieteni noi din
diferite zone ale ţării, am avut onoarea de a cânta pe scena amplasată în Centrul Vechi din Baia Mare pentru
toţi cei veniţi să ne urmărească, eu reprezentând zona Munteniei! M-am bucurat văzând că tinerii de acolo
duc mai departe portul şi tradiţiile pe care le au şi cu care se mândresc. Am participat cu drag la toate
activităţile din program, dornică să culeg cât mai multe informaţii folositoare. Totul a fost bine organizat,
iar eu am rămas uimită de numărul mare de participanţi veniţi din ţară şi din afara ei, pentru a mărturisi
credinţa creştină ortodoxă. Mulţumesc Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei pentru că mi-a oferit şansa de a
participa la un eveniment foarte important pentru toţi tinerii creştini şi nu numai.
Claudia Colniceanu
Buzău

Doamne ajută! Să-i mulţumim Domnului pentru fiecare clipă petrecută în oraşul ortodoxiei, în oraşul
rugăciunilor sincere şi pure, pe care le-au înălţat tinerii împreună cu trimişii Domnului, unde s-au întemeiat
prietenii noi, neprihănite, în numele şi în duhul lui Hristos.
Această experienţă mi-a luminat mintea, mi-a deschis inima şi mi-a arătat cât de importanţi sunt
oamenii din jurul nostru. Mi-a arătat puterea rugăciunii comune şi, mai ales, frumuseţea interioară a fiecărei
persoane, atunci când suntem uniţi prin frumuseţea şi puterea Sfintei Liturghii. De asemenea am învăţat să
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nu trec indiferent pe stradă şi să nu uit cât de frumoasă e creaţia Domnului, să nu uit că atunci când sunt
presat de timp sau de grijile lumeşti, înfloreşte o floare sau răsare un ghiocel.
A fost minunat! Hristos în mijlocul nostru!
Andrei Butu
Buzău

Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi sau Pelerinajul bucuriei este un eveniment de care îmi voi
aminti cu drag întotdeauna. Pentru mine, acest eveniment a însemnat o mărturisire de credinţă dătătoare de
speranţă, pentru că, aici, fraţii s-au rugat împreună. Reuniunea ne-a arătat cu adevărat însemnătatea
cuvintelor de la I Tesaloniceni 5,16: „Bucuraţi-vă pururi”. Este un eveniment unic în viaţa mea şi le aştept
nerăbdător pe cele viitoare.
Hristos în mijlocul nostru!
Cătălin Cristea

3 septembrie 2014. E miercuri dimineaţa, iar o tânără din Medişa aşteaptă autocarul grupului din
Carei pentru a lua parte la Întrunirea Naţională a Tinerilor Ortodocşi ce are loc la Baia Mare. Socializarea nu
a fost niciodată punctul ei forte, aşa că se simte stânjenită de ceea ce va urma; să petreacă trei zile împreună
cu oameni pe care îi vede acum pentru prima oară.
Într-un final, autocarul soseşte, iar tânăra îşi ocupă tăcută
locul, alături de una dintre persoanele necunoscute. Spre
surprinderea ei, lucrurile par să meargă mult mai bine decât se
aştepta, aşa că reuşeşte să se acomodeze repede, aşteptând cu
nerăbdare să regăsească sentimentul acesta de pace la o scară
mult mai mare, în mijlocul tinerilor din toată ţara, ce au aceeaşi
credinţă ca şi ea. La sosire, grupul este întâmpinat de voluntari,
care îi conduc în Biserica „Sfântul Ilie”. Este prezentat programul, iar apoi se îndreaptă către locul de cazare. După o noapte
petrecută într-o cameră simplă, dar plină de căldură sufletească şi
prietenie, dimineaţa ne găsea zâmbitori, plini de energie şi curaj.
Activităţile au umplut zilele, care s-au consumat atât de
repede de parcă ar fi zburat. Rugăciunile de dimineaţă, mesele
luate în cadrul celei mai mari familii, discuţiile tematice care au
reuşit să adune laolaltă cele mai variate tipuri de persoane şi să le
apropie cu puterea unui singur gând, acela că Hristos este în
mijlocul nostru, şi programele artistice din fiecare seară au făcut
ca aceste trei zile să fie de neuitat.
Dintre toate lucrurile frumoase pe care le-am trăit vara
aceasta la Baia Mare, ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost
procesiunea, momentul în care toţi tinerii au fost adunaţi într-un
singur loc şi au pornit într-un marş până la catedrală, unde s-au aprins lumânări, simbolizând Lumina ce
ne-a arătat calea înapoi la credinţă. Fiind prezentă în rândurile procesiunii, am simţit bucuria venind, atât de
la oamenii care se opreau pe stradă sau ieşeau pe balcon ca să salute coloana de peste 3.000 de tineri, cât şi
dinspre cei care se mândreau cu Ortodoxia. În viaţa de zi cu zi, tinerii nu au puterea şi curajul să îşi
mărturisească credinţa, o ţin ascunsă pentru a nu fi judecaţi, dar acolo am văzut cu adevărat cum arată nişte
oameni adunaţi în numele Domnului.
Întrunirea Naţională a Tinerilor Ortodocşi reprezintă o legătură între tineri şi Biserică, este pasul
făcut pentru a-i convinge pe aceştia să răspundă atunci când Hristos le va bate la uşă, o experienţă care te
învaţă cum să te apropii de rugăciune şi de semenul tău şi pe care aş repeta-o în fiecare an.
Alexandra Manţa
Protopopiatul Carei

***
Anul acesta am participat pentru prima dată la acest tip de reuniune. A fost o experienţă foarte
plăcută, alături de cei 3.500 de tineri care au participat.
Cele patru zile au fost pline de energie pozitivă, în cadrul cărora s-au desfăşurat diverse activităţi.
Programul a fost şi el unul foarte bine structurat, după părerea mea: momentele de rugăciune,
dezbaterile, conferinţele, vizitarea muzeelor şi a lăcaşurilor de cult. Prima zi a Reuniunii Tinerilor
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Ortodocşi a început la Catedrala ,,Sfânta Treime” din Baia Mare cu un moment de rugăciune. M-a
impresionat faptul că au fost prezenţi, atât tineri din toată ţara, cât şi din străinătate, ceea ce dovedeşte că
tinerii din ziua de azi au credinţă în Dumnezeu şi se îndreaptă cu paşi mărunţi, dar siguri, spre calea cea
bună.
Dezbaterile ce au avut loc au fost un prilej de a cunoaşte oameni noi, de socializare şi descoperire a
noi cunoştinţe. Conferinţa desfăşurată în centrul vechi al oraşului, ţinută de marele Dan Puric mi-a plăcut
foarte mult şi m-a făcut să mă simt mândră că sunt ortodoxă. Ceva inedit şi impresionant a fost procesiunea,
la care am participat toţi, cântând pricesne şi slăvindu-l pe Domnul.
La fel de frumoase şi pline de voie bună au fost şi momentele artistice organizate la sfârşitul fiecărei
seri, atât interpreţii de muzică populară, cât şi de muzică uşoară au făcut furori pe scenă, iar noi tinerii ne-am
simţit foarte bine.
Este de apreciat efortul depus de organizatori, deoarece nu a fost uşor pentru ei să ne ofere acele zile
minunate.
Îmi doresc ca şi anul viitor să îmi ajute bunul Dumnezeu să pot participa din nou la o astfel de
experienţă alături, de atâţia tineri minunaţi.
Andrada Sfâra
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Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi
– lecţie de credinţă şi de viaţă
„Credinţa e ca o pasăre cu două aripi; eu sunt o aripă, tu eşti o aripă. Ne rugăm şi zboară”, spune
actorul şi scriitorul Dan Puric.
Timp de patru zile, la Baia Mare, în Ţara Dacilor Liberi, inimile a 3.500 de tineri au bătut în acelaşi
ritm, împărtăşind dragostea faţă de Dumnezeu, dragostea de neam şi de ţară.
Pentru mine a fost o bucurie şi o onoare să mă aflu printre acei tineri. Mi-am dorit mult să particip la
Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi din Patriarhia Română, deoarece cred cu tărie că e nevoie de
astfel de manifestări prin care să punem un accent mai mare pe conştiinţa religioasă şi totodată patriotică a
acestui neam.
Unul dintre momentele care m-au marcat profund a fost cel al Procesiunii, care mi-a umplut inima de
bucurie. O parte dintre tineri au îmbrăcat costumul naţional specific zonei din care provin. În timpul
defilării se puteau observa oameni care, trecând pe stradă, se opreau în loc pentru câteva clipe pentru a
admira coloana parcă interminabilă care s-a format. Oamenii au cântat alături de noi cântece religioase şi
patriotice, iar asta mi s-a părut de-a dreptul emoţionant.
De asemenea, rugăciunile rostite împreună, cuvântările, mesajele transmise de înaltele feţe bisericeşti
mi-au ajuns în adâncul sufletului, acolo unde le voi păstra mereu. Conferinţele susţinute au avut un impact
puternic în rândul tinerilor şi nu numai, astfel încât publicul a fost plăcut impresionat.
Un rol important în cadrul reuniunii l-au avut dezbaterile pe temele: „Sfinţii Brâncoveni – modele ale
Credinţei Mărturisitoare” şi „Tinerii în lumina Anului Omagial Euharistic”. Fiind repartizaţi pe grupe, personal am făcut parte dintr-o grupă unde am cunoscut tineri din diferite zone ale ţării, care au împărtăşit
aceleaşi sentimente de dragoste şi patriotism ca şi mine, iar atunci când se adună la un loc oameni care
împărtăşesc aceeaşi credinţă ca şi tine nu ai cum să nu rămâi impresionat! Pot spune că am simţit profund
bucuria de a fi creştin.
Roxana Mihaela Mihaly
Protopopiatul Carei
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M-am simţit binecuvântată!

Zilele ce au urmat au fost cu adevărat zile pline...
Aşteptam cu nerăbdare momentul în care voi participa la noua reuniune a tinerilor ortodocşi. Spun acest
lucru pentru că şi anul trecut am fost printre cei care s-au bucurat de întâlnirea ce a avut loc în Baia Mare.
A venit ziua de 3 septembrie, zi în care cei din protopopiatul Chioar ne-am întâlnit la autocarul cu
care ne-am deplasat spre locurile de cazare. Şi cum orice început se face cu rugăciune, în autocar am rostit
Tatăl Nostru. Bozânta Mică a fost parohia ce ne-a primit cu multă căldură şi ospitalitate. Primirea ce ni s-a
făcut a fost echivalentă cu cea a unui episcop, clopotele bisericii au fost cele care au anunţat intrarea noastră
în localitate.
A urmat repartizarea la familiile ce ne aşteptau pentru cazare.
La ora 15:30 am plecat spre Catedrala „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde începură a sosi autocare
din toată ţara. Era impresionant să vezi mulţimea de tineri ce se adunau în faţa şi în jurul catedralei. Eram în
grupul 12, grup din care, pe lângă protopopiatul Chioar, mai făceau parte şi o delegaţie din protopopiatul
Cluj, Eparhia Dunării de Jos şi Eparhia Giurgiului. Nu ne cunoşteam unul cu celalalt, doar atât că aveam
acelaşi ecuson, nr. 12.
Festivităţile oficiale de deschidere s-au desfăşurat începând cu ora 17:00, printr-un cuvânt de bun
venit pe care ni l-a adresat părintele Milan Bălan. În cuvântul pe care l-a rostit P.S. Justin amintea de faptul
că deşi în sud-vestul României este prezent un puternic ciclon mediteranean care a adus multe inundaţii,
zona Maramureşului a fost ferită de acesta, doar vântul puternic făcea ca steagurile ce însoţeau diferite
delegaţii să fluture.
Primirea delegaţiilor din străinătate a fost unul dintre momentele ce i-au încântat pe tineri, mai ales
când la tribună a urcat singurul reprezentant al continentului negru.
Zilele ce au urmat au fost cu adevărat zile pline, în fiecare zi fiind oficiată Sfânta Liturghie, după care,
la Şcoala „Nichita Stănescu”, au urmat întâlnirile propriu-zise între noi, tinerii. Am reuşit să cunoaştem
gândurile şi preocupările altor tineri asemenea nouă.
Ultima zi a fost cu adevărat maiestuoasă, când aceşti 3.500 de tineri împreună cu însoţitorii de grup
au participat la o Liturghie săvârşită de trei episcopi. A urmat regretul despărţirii de ceilalţi, dar în acelaşi
timp şi speranţa că vor mai exista asemenea întâlniri.
Gabriel Voisa

***

Berchezoaia, Maramureş

Reuniunea a fost unul dintre cele mai importante momente trăite de mine, deoarece am avut ocazia să
cunosc mai mulţi tineri care să creadă ca mine, să simtă ca mine, să ne rugăm împreună, să simt că sunt cu
adevărat maramureşean.
Înainte de reuniune, părintele din sat, care ne-a şi însoţit, a insistat la părinţii mei să mă lase la
reuniune, chiar dacă aveam mult de lucru şi trebuia să-i ajut. Aceste momente sunt importante, parcă ne dau
curaj, ne impulsionează, ne întăresc, parcă nu suntem singuri, ne-am rugat împreună cu voce tare, am cântat
imnul împreună şi am auzit de tineri care nu au putut să vină deoarece la ei în ţară e război.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că m-a dus la această reuniune şi părintelui care m-a trimis,
gazdelor care ne-au primit şi tuturor tinerilor prezenţi, preasfinţiţilor care au încântat prin vorbele lor,
făcându-mă să simt că sunt cu adevărat creştin. Dumnezeu să ne ajute şi să fie cu noi în continuare!
Demirel Botiş
15 ani, Chelinţa, Maramureş
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La finele vacanţei de vară, am avut deosebita plăcere de a participa la Reuniunea Naţională a
Tinerilor Ortodocşi. Această reuniune a fost unul din cele mai frumoase şi emoţionante momente pe care
le-am trăit! Am avut ocazia de a cunoaşte tineri ortodocşi veniţi din toată ţara, dar şi din străinătate. Cu
ajutorul reuniunii l-am cunoscut şi pe Johnny, un tânăr ortodox, venit din Congo.
Reuniunea mi-a umplut sufletul de bucurie şi mi-a dat curaj în luptele mele cu ispitele. M-a făcut să
conştientizez cât de important e să ai credinţa în suflet, aşa după cum ne învaţă Mântuitorul, „cât un bob de
muştar”.
În timpul petrecut în Baia Mare, am învăţat să-mi deschid sufletul către o nouă lume, cea alături de
Dumnezeu şi de sfinţii Lui, şi am acumulat mai multe informaţii despre credinţă. Am realizat că numai prin
rugăciune şi post se dobândeşte credinţa.
În momentul în care am păşit cu sfială printre acei oameni deosebiţi, m-am simţit binecuvântată!
Sunt ferm convinsă că viaţa mea s-a schimbat şi ţin să le mulţumesc celor care m-au învăţat că,
credinţa este mai presus de toate! Sper din suflet ca în anii următori să am bucuria de a mai participa la un
astfel de eveniment încărcat de spiritualitate şi trăire ortodoxă.
Bianca Ciobâncan
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Sunt fericit că am participat la această reuniune
Numele meu este Adrian. Am participat şi eu la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi, alături de
alte câteva mii de tinere suflete din toată ţara. De aici, din comuna noastră, Boiu Mare, am fost cu nişte
prieteni, consăteni, cu care am petrecut majoritatea timpului în oraş.
Zilele petrecute acolo au trecut repede… Am fost cazaţi la nişte oameni buni, cu care şi acum ţinem
legătura. Am intrat într-o bucla, ca şi un algoritm, în fiecare zi: ne trezeam, mâncam, plecam, ne întorceam
şi le povesteam gazdelor ce am făcut toată ziua prin Baia Mare.
Din punctul meu de vedere organizarea a fost bună, pot spune chiar ireproşabilă, organizatorii s-au
gândit la toate micile detalii. Ne-au oferit absolut tot ce aveam nevoie: cunoaştere, distracţie, rugăciune,
posibilitatea de a ne face noi prieteni.
Mi-au plăcut mult toate activităţile la care am participat acolo. La rugăciunea de seară, la Catedrala
„Sfânta Treime”, unde preoţii au rostit câteva cuvinte am învăţat câteva lucruri şi am rostit împreună
rugăciuni. Am rămas plăcut surprins că acolo a venit şi Arhiepiscopul nostru, Iustinian Chira a cărui cuvinte
au intrat direct la inima tinerilor, încurajând şi eliberând pace peste noi.
Concertele de seară au fost binevenite, am ascultat muzică populară şi uşoară, am făcut o horă şi am
cântat odată cu interpreţii invitaţi acolo.
Întâlnirile de la şcoli au făcut ca tinerii să se cunoască şi să împărtăşească idei şi păreri, schimb de
experienţe şi de tradiţii. De exemplu, eu am fost în sală, printre alţii, cu nişte persoane din Galaţi, care ne-au
povestit despre costumul lor popular, despre obiceiurile lor, despre ansamblul lor, iar noi am ascultat şi am
făcut cunoscute lor şi tradiţiile noastre.
Mesele în aer liber au fost interesante, adică mulţi dintre noi nu se aşteptau la asta, să luăm masa lângă
pista de atletism, lângă terenul de rugby, mie, unul mi-a plăcut.
Aşadar, mie mi-a plăcut tot ceea ce s-a petrecut acolo, de la cazare la masă, de la slujbă la procesiune.
Sunt fericit că am participat la aceasta reuniune şi aş face asta ori de câte ori aş fi solicitat.
Adrian Satmari
Boiu Mare, Maramureş

Impresiile tinerilor din parohia Adormirea Maicii Domnului
din Cluj-Napoca
Am învăţat să iubesc şi să apreciez
În cadrul Reuniunii de la Baia Mare m-am simţit foarte bine deoarece am retrăit o parte din trăirile de
anul trecut. Am fost impresionat de numărul mare de participanţi. Organizarea a fost bună, iar evenimentul a
fost bine organizat. Am apreciat participarea tinerilor din ţările străine. ö Menţionez faptul că există
potenţial de afirmare a credinţei ortodoxe prin tineri. Mi-am reiterat conceptul privind unitatea tinerilor
creştini ortodocşi. Mi-am întărit convingerile privind consolidarea „podului” ortodox prin intermediul
tinerilor. è Cred că nu ne dăm seama că şi noi putem scrie istorie prin aceste acţiuni. A fost prima
experienţă de acest fel şi mă bucur că am luat parte. Am cunoscut oameni excepţionali, dar i-am putut
cunoaşte mai bine şi pe cei din grupul nostru. Cu toţii am avut ceva de învăţat din această experienţă şi sper
că acesta este doar începutul unor asemenea reuniuni. Hristos în mijlocul nostru! è Această reuniune a fost
o experienţă deosebită, datorită oamenilor care au participat. Ideea că atât de mulţi oameni au fost împreună,
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*
* *
Un mănunchi de lumânări poate să alunge întunericul...
O lumânare în beznă nu are forţă să lumineze o încăpere, dar un mănunchi de lumânări pot să alunge
întunericul. Nu are forţă precum soarele şi totuşi e mai bine decât o biată lumânare singură. Tot aşa un tânăr
singur în valurile acestei lumi nu are forţă să-şi lumineze calea, dar împreună cu alţi tineri, poate să-şi
îndrepte viaţa. Cu ajutorul Soarelui, care pentru noi este Hristos, putem să călătorim frumos spre veşnicie.
Ce bine e să fie fraţii împreună!
Mulţumiri deosebite Preasfinţitului Iustin care s-a implicat atent în această Reuniune şi Preasfinţitului Iustinian care îndreaptă rugăciuni nesfârşite către cer pentru noi, cei tineri.
Reuniunea Naţională a Tinerilor Creştini Ortodocşi a reprezentat şi va reprezenta o oportunitate
pentru noi, tinerii, de a ne mărturisi credinţa şi de a afirma că, în ciuda obstacolelor din această perioadă a
vieţii, putem trăi frumos.
Această reuniune ne-a făcut pe noi să nu credem că ştim totul sau că putem totul fără ajutor, ci că
doar îmbinând teoria cu practica, munca cu rugăciunea vom fi bine plăcuţi lui Dumnezeu. De asemenea, conferinţele, dezbaterile, concertele serale,
dar şi procesiunea „Bucuria credinţei” ne-au ajutat
în formarea unor noi prietenii cu persoane din diferite colţuri ale ţării având în comun tradiţia noastră
românească şi credinţa ortodoxă.
După cele patru zile petrecute în Baia Mare,
capitala tinerilor ortodocşi din acest an, pot spune că
aştept cu nerăbdare următoarea Reuniune a Tinerilor
Creştini Ortodocşi ce va avea loc la Cluj.
Oana Lador
Dej
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bine să fi avut în mijlocul nostru tineri care să coordoneze
discuţiile, tineri care să fi avut parte de o formare înainte.
Mi-ar fi plăcut să fie mai liniştită procesiunea. În rest mi-a
plăcut că am fost uniţi. è Eu, personal, am fost foarte
impresionat de organizare, în special de modul cum gazdele
au reuşit să se ocupe de cei peste 3.000 de tineri. Am fost
impresionat şi de programele culturale la care am participat,
atât de prezenţa domnului Dan Puric, cât şi de vizita la
Muzeul de Etnografie. Programul activităţilor a fost unul
aerisit, am avut timp şi de pauze, dezbateri, jocuri, dar şi de
rugăciune.
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uniţi, mi-a dat speranţă pentru viitor. è Am
învăţat să iubesc şi să apreciez aproapele mai
mult decât o făceam înainte. Ce bine e să fim
alături unii de alţii la bine, dar şi la greu. Am
simţit că fac parte dintr-o familie mare şi unită.
è Au fost câteva zile minunate alături de oameni minunaţi. M-a impresionat buna organizare şi mi-a plăcut în mod deosebit Sfânta
Liturghie, care s-a săvârşit în fiecare zi, la care
am participat şi noi. M-am bucurat mult că
tinerii au fost însoţiţi de preoţi. è Mi-au plăcut
gazdele. M-a impresionat faptul că s-a săvârşit
Sfânta Liturghie, nu doar rugăciunile dimineţii. Temele de dezbatere au fost interesante,
am învăţat lucruri noi. Consider că ar fi fost
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Este foarte greu de exprimat în cuvinte
ceea ce a reprezentant pentru mine Reuniunea
Naţională a Tinerilor Creştini Ortodocşi din Baia
Mare, deoarece simt că cuvintele nu ar fi de ajuns
în această experienţă. Acolo am trăit un amalgam
de sentimente: de bucurie, pace şi iubire. Momentele trăite la Baia Mare mi-au rămas adânc întipărite în memorie şi le voi păstra pentru tot restul vieţii.
Cu prilejul acestei reuniuni am închegat
noi prietenii şi le-am consolidat pe cele vechi.
Plecarea la Baia Mare am văzut-o ca pe o binecuvântare, pentru că am trecut prin multe peripeţii
până a ajunge aici. Am fost chemată de trei
prieteni în decursul anului universitar, însă nu am
avut curajul să accept. Am acceptat într-un final şi
nu voi regreta niciodată acest lucru. Atât de adânc
impresionată am rămas, încât dacă bunul Dumnezeu îmi va mai da ocazia, voi repeta această experienţă ori
de câte ori voi putea. Liturghia de dimineaţă, slujbele de seara, discuţiile despre martirii Brâncoveni,
procesiunea, mâncarea la comun cu prietenii mei m-au făcut să uit de mine şi să cred că viaţa poate fi trăită
frumos, chiar şi în zilele noastre, când anturajele şi influenţele mass-mediei tind să manipuleze oamenii.
Serile au fost un prilej de sărbătoare, deoarece, alături de grupul meu şi nu numai, am întins o horă
frumoasă şi am jucat fără a ne gândi o clipă la picioarele care erau pline de bătături. Mă bucur nespus de mult
că am avut prilejul să stau alături de grupul meu la cămin şi astfel ne-am putut cunoaşte mai bine. Mi-au
plăcut tinerii din Argeş care au stat cu noi în cămin şi care ne-au cântat la mandolină, la chitară, cântece din
repertoriul lui Anton Pann, cântece care, de fiecare dată
când le ascult, îmi încălzesc sufletul. Este minunat să
vezi tineri care nu s-au văzut în viaţa lor cum fac cunoştinţă, vorbesc şi încheagă noi prietenii. Procesiunea
„Bucuria credinţei”, după liturghiile de dimineaţă, a reprezentat cel mai înălţător moment al reuniunii pentru
mine. I-am simţit aproape pe toţi oamenii din Baia Mare,
care au ieşit la geamurile blocurilor şi ne-au aplaudat, au
lăcrimat şi au cântat alături de noi. Şiruri întregi de
maşini asemenea roiurilor de furnici formate pe străzile
din Baia Mare s-au oprit şi au aşteptat ca miile de tineri
creştini ortodocşi să poată să treacă pe acolo. Ce sentiment mai înduioşător poate fi decât să vezi bătrâni cu
lacrimi în ochi, care îşi iau nepoţeii de mână sau căruciorul de piaţă şi se alătură grupului de tineri în drumul lor spre catedrală?
Un alt lucru care m-a încântat a fost faptul că m-am întâlnit cu foarte mulţi prieteni de-ai mei pe care
nu mă aşteptam să-i revăd acolo, prieteni din toată ţara: Slatina, Carei, Sighetul Marmaţiei, Baia Mare,
Braşov... într-un cuvânt din toate părţile ţării. Am fost cuprinsă de o bucurie fără margini pentru că i-am
simţit aproape de mine. Chiar şi astăzi când aştern aceste gânduri mă cuprinde o stare de euforie, dar şi de
nostalgie după acele zile pline de lumină, pace şi binecuvântare.
Dacă ar fi să intru în duhul reuniunii, aş spune că opresc călătoria vieţii şi cu capul plecat mulţumesc
tuturor organizatorilor, preoţilor, voluntarilor, tuturor celor care au făcut ca această reuniune să se poată
desfăşura şi, nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc tinerilor participanţi şi prietenilor mei pentru că mi-au
arătat o altă latură, mai frumoasă şi mai bogată spiritual, a României.
Niciodată nu trebuie să ne uităm credinţa, nu trebuie să ne fie frică să o mărturisim, pentru că avem o
istorie bogată şi plină de exemple vii de mucenici şi sfinţi care şi-au dat viaţa pentru apărarea dreptei
credinţe ortodoxe.
Luiza Oniga
Dej

Evenimentul care mi-a umplut sufletul de bucurie
Mă bucur că am putut participa la un astfel de eveniment, care mi-a umplut sufletul de bucurie şi mi-a
dat curaj să pot lupta cu ispitele.
Pentru mine această Reuniune Naţională a Tinerilor Ortodocşi a fost un important prilej de a întâlni
tineri de vârsta mea, şi nu numai, care să privească viaţa în acelaşi mod ca şi mine şi care să-şi poată mărturisi
credinţa fără teamă sau ruşine că sunt creştini. Noi, tinerii, avem nevoie de astfel de manifestări, de astfel de
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Giurgiu

***
Prilej de întărire în credinţă şi de redescoperire
a identităţii noastre naţionale
Acaparat fiind de cu totul şi cu totul de alte preocupări, experienţa din cadrul Reuniunii mi-a readus
liniştea uitată undeva în paginile trecutului. Biserica mi-a demonstrat încă o dată că este capabilă de lucruri
măreţe, sprijinită fiind de-a pururi de Capul ei, Hristos.
Această experienţă e imposibil de uitat, deoarece L-am simţit pe Hristos, ca fiind viu în mijlocul
nostru. Am plecat spre casă puternic încărcat spiritual şi ţin să mulţumesc pe această cale lui Dumnezeu şi
tuturor celor care, în numele Lui, au purtat de grijă celor peste 3.500 de suflete.
Bogdan Negrea
anul I, Facultatea de Teologie Cluj-Napoca

Impresiile tinerilor din Huedin
În Duminica Înălţării Sfintei Cruci a avut loc
în Biserica „Sfânta Treime” din Huedin, sub îndrumarea părintelui Ciprian Taloş, un moment
duhovnicesc în care grupul de tineri ai Centrului
catehetic „Protopop Aurel Munteanu”, care au participat la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi
de la Baia Mare au împărtăşit credincioşilor experienţele duhovniceşti trăite acolo.
Tinerii au mărturisit că au fost impresionaţi
de ospitalitatea credincioşilor de la Parohia „Sfântul
Apostol Andrei” din municipiul Baia Mare, de cei
care i-au găzduit, de dimineţile în care au participat
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mi-a fost dat să întâlnesc oameni din zone diferite
ale ţării (Galaţi, Cluj şi Baia Mare), oameni minunaţi, oameni care mi-au împărtăşit opiniile personale şi experienţe din viaţa lor, făcând şi eu acelaşi
lucru, la rândul meu.
Vreau să vă mulţumesc pentru organizarea
acestei Reuniuni Naţionale a Tinerilor Ortodocşi şi
pentru dragostea cu care ne-aţi primit. De asemenea,
doresc să mulţumesc pentru susţinerea participării
noastre la Reuniune, atât Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Primăriei Municipiului
Giurgiu, cât şi părintelui Tudor Georgian, preot
paroh al Bisericii „Buna Vestire” din Giurgiu.
Monalisa Chiripuci
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reuniuni pentru a înţelege că viaţa trebuie trăită
frumos, în deplină uniune cu natura şi cu Dumnezeu.
Nihil sine Deo! adică „Nimic fără Dumnezeu!” spune
un proverb latin pe care ar trebui să ni-l însuşim întru
totul în viaţa de zi cu zi.
Ceea ce m-a bucurat şi m-a emoţionat foarte
tare a fost să văd atâţia tineri reuniţi într-un singur
loc, să cânte imnul, să rostească într-un glas rugăciunile de seară. De asemenea, un alt moment emoţionant până la lacrimi a fost şi interpretarea baladei
Sfântului Constantin Brâncoveanu de o solistă de
muzică populară din Maramureş, al cărei nume, spre
ruşinea mea, nu l-am reţinut.
În cadrul dezbaterilor care au avut loc după
Sfânta Liturghie, în a doua şi a treia zi a Reuniunii,
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împreună cu alţi tineri din ţară la Sfintele Liturghii, precum şi la alte momente de rugăciune, de conferinţele
susţinute, de vizitele la muzee, de recitalurile muzicale, dar mai ales de serile de rugăciune şi cântare
desfăşurate alături de alţi 3.500 de tineri.
Totodată a avut loc şi o predare de ştafetă în cadrul centrului catehetic: tinerii studenţi şi cei ce păşesc
în clasa a douăsprezecea au oferit celor trei reprezentanţi ai claselor gimnaziale însemnele de suflet: Sfânta
Cruce, Sfânta Scriptură şi tricoul oficial al Reuniunii Naţionale, ca dar şi responsabilitate de a reprezenta pe
mai departe misiunea catehetică a Centrului „Protopop Martir Aurel Munteanu”, ce păşeşte începând din
această toamnă în al şaselea an de activitate.
La final toţi copiii au rostit în cor rugăciunea domnească şi i-au salutat pe părinţii şi bunicii lor,
precum şi pe ceilalţi credincioşi cu salutul Reuniunii Naţionale „Hristos în mijlocul nostru! – Este şi va fi!”
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Reuniunea tinerilor ortodocşi ne-a adus, acum pe finalul vacanţei, mai multă căldură şi lumină în
suflete. În decursul acestor zile de tihnă sufletească, am avut prilejul să discutăm, atât despre probleme de
etică şi morală ce merită aprofundate, cât şi despre subiecte cât se poate de actuale şi concrete din viaţa
noastră, reuşind să privim cu detaşare problemele cu care ne confruntăm zi de zi.
Într-o atmosferă evlavioasă, rugăciunea s-a împletit armonios cu ritmuri de muzică populară,
religioasă şi uşoară, s-a întâlnit cu tradiţia ca sumă de valori, în cadrul căreia ne naştem şi de la care plecăm,
chiar şi atunci când inovăm.
Am avut un sentiment, profund şi minunat, că Dumnezeu a fost cu noi, atât la Catedrala Episcopală,
unde am ascultat cuvintele încurajatoare ale ierarhilor, la rugăciunea din faţa Catedralei, la procesiunea
„Bucuria credinţei”, dar şi la concertele deosebite susţinute de Brio Sonores şi Paula Seling.
A fost un prilej de întărire în credinţă şi de redescoperire a identităţii noastre naţionale.
Alina Muntean, clasa a XII-a
Centrul Catehetic „Protopop Martir Aurel Munteanu” Huedin

Zilele petrecute la Baia Mare au avut o însemnătate duhovnicească deosebită pentru toţi cei care au
participat la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi. În atmosfera unui extaz tineresc, în bucuria şi
puritatea pricesnelor sau în sfinţenia rugăciunii, am cunoscut oameni care dialoghează cu Dumnezeu şi Îl au
aproape. A fost prilejul perfect să mai urcăm o treaptă în călătoria aceasta minunată la care ne invită
Creatorul.
Ce mi s-a părut cu adevărat ziditor pentru personalităţile noastre fragile şi vulnerabile în contextul
„agresiunii” spirituale, pe care tinerii, în genere, o întâmpină în prezent, a fost propunerea lansată de către
Reuniune, spre a ne petrece timpul în puritatea şi simplitatea, pe care Dumnezeu le iubeşte atât de mult!
Consider că, în acest sens, ni s-au oferit alternative extrem de frumoase, am învăţat să preţuim momentele de
discuţie liberă şi spontană bazată pe teme religioase, să construim o legătură de ordin spiritual în
comuniunea discretă a rugăciunii, rostite de aproape patru mii de oameni şi să transmitem învăţătura ce a
iradiat sublim în acele zile de fericire plenară.
Le mulţumim, astfel, organizatorilor, deoarece prin acest eveniment de o emoţionantă rezonanţă în
ortodoxia românească, ne-au unit, ne-au predat lecţia prieteniei în Hristos şi ne-au îndreptat gândul spre
Biserică. Dumnezeu să îi înzestreze cu înţelepciune şi pricepere şi de acum înainte!
Carla Costea, clasa a XII-a,
Centrul Catehetic „Protopop Martir Aurel Munteanu” Huedin

Experienţa trăită recent la Baia Mare a proliferat în sufletul nostru de tineri creştini ortodocşi
sâmburele de credinţă, plantat cu atât de mult timp în urmă de către părinţii noştri şi de către părintele
protopop Ciprian Taloş. Acest sâmbure care în contextul social actual este închis ermetic în sfera păcatului,
prozaicului, nonvalorilor a avut posibilitatea în aceste zile de a încolţi într-un mod plăcut în faţa lui
Dumnezeu.
Pentru mine zilele petrecute la Baia Mare se pot defini drept „un ocean de credinţă”, în care 3500 de
suflete tinere au vrut să-I slujească lui Dumnezeu, 3.500 de suflete ce posedă aceleaşi idealuri şi acelaşi
scop: mântuirea.
Experienţa trăită la Baia Mare a lăsat repercusiuni adânci în sufletele tuturor şi pentru aceasta
mulţumirile noastre se revarsă asupra preoţilor care au împletit atât de iscusit tradiţia Maramureşului cu
rugăciunea profund ziditoare, stârnind totodată interesul şi forţa noastră vitală prin concertele susţinute de
către importante valori româneşti.
Cristina Gligan, clasa a XII-a,
Centrul Catehetic „Protopop Martir Aurel Munteanu” Huedin

Participarea la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi de la Baia Mare a fost pentru mine o
experienţă de neuitat, un adevărat prilej de a mă apropia de Dumnezeu şi totodată o şansă de a mă descoperi
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pe mine în relaţie cu alţi tineri de vârsta mea cu care am avut ocazia de a împărtăşi aceleaşi idei, gânduri,
sentimente.
Încă de la îmbrăcarea tricoului albastru, specific reuniunii, o bucurie imensă m-a cuprins imediat.
Eram mândră că-l port, căci mă evidenţiam într-un fel, mergând pe strada în faţa ochilor curioşi ai
băimărenilor. Se ştia că particip şi eu la un astfel de proiect de o mare anvergură! Au fost trei zile pline.
Rugăciunea, cuvintele pline de har ale preoţilor şi ale oficialităţilor, muzica clasică a unor cântăreţi de
excepţie, procesiunea, precum şi entuziasmul atât de vizibil al tinerilor s-au împletit într-un mod sublim,
creând în sufleul meu momente unice şi sensibile. Eram profund emoţionată de ceea ce mi se întâmpla.
M-aş bucura să particip şi anul viitor şi cred cu tărie că acest proiect nu îşi va opri curând desfăşurarea
şi că va aduce o mulţime de beneficii şi va înflori credinţa în sufletul multor tineri.
Maria Bradu, clasa a XII-a,
Centrul Catehetic „Protopop Martir Aurel Munteanu” Huedin

Începând cu plecarea de la Bârlad, am fost impresionat de atmosfera din autocar, unde am cântat cu
toţii cântece religioase şi patriotice. Chiar dacă am mers toata ziua şi am stat nemişcaţi pe scaune ore în şir,
ajunşi acolo şi găzduiţi la familiile parohiei Şişeşti, parcă oboseala fugise de noi. ,,Ospitalitatea agresivă”,
după cum spunea domnul Dan Puric la conferinţa de a doua zi, ne-a marcat pe viaţă. A fost nemaipomenit de
frumos, când, la începutul zilei de joi, am asistat cu toţii la Sfânta Liturghie, arătând că suntem creştini
ortodocşi şi că totul începe mulţumind lui Dumnezeu. Mi-a plăcut mult şi marşul de a treia zi, unde am fost
îmbrăcaţi în costume populare şi am cântat cântece bisericeşti şi patriotice. Sâmbătă, pe data de şase, am
participat iar la Sfânta Liturghie şi am pornit spre casă fericiţi că am avut parte de o asemenea reuniune, dar
şi trişti pentru că nu am avut timp să cunoaştem mai bine oamenii din Şiseşti. Aceasta întrunire a fost
fascinantă şi cu o organizare de necrezut, având în vedere că am fost în jur de 3.500 de tineri. Mulţumesc lui
Dumnezeu că m-a învrednicit a mă afla şi eu printre participanţi şi sper să ne mai întâlnim şi anul viitor la
Cluj. Hristos în mijlocul nostru!
Arsene Petru, 15 ani
Acum, la o săptămână după întoarcerea acasă în Moldova, când tot ce ni s-a întâmplat la Baia Mare a
trecut prin succesive sedimentari, transformându-se în amintire (binecuvântată aducere aminte!), pot
cântări mai bine valoarea acestui mare eveniment. Nu doar că ne-am desprins cu totul de viaţa noastră
obişnuită, pătrunzând într-un timp şi spaţiu parcă nepământene, atât de apropiate de cer, dar ne-am şi
încărcat sufletul cu bogăţii spirituale.
În Maramureş, tinerii creştini ortodocşi din ţară, dar şi din străinătate, am îmbrăcat, iată, la început de
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În calitate de debutant al unei experienţe de acest gen, mărturisesc faptul că activitatea a avut un real
succes. Pe parcursul celor trei zile petrecute în mijlocul gazdelor băimărene, am avut ocazia să cunosc
oameni frumoşi, suflete calde şi inimi tinere dornice de a-L mărturisi pe Hristos. Momentele care m-au
impresionat au constat în activităţile artistice susţinute de invitaţii speciali, iniţiativa de realizare a Marşului
Bucuriei, ocazia de a ne ruga împreună şi surprizele oferite de către gazde. Deşi dezbaterile nu au fost la
înălţimea aşteptărilor mele, consider că temele discuţiilor şi distribuirea aleatorie a participanţilor au sporit
gradul de cunoaştere dintre aceştia. În concluzie, m-am simţit onorată să mă aflu în cadrul acestei reuniuni şi
sper ca acesta să fie doar un timid început al unei frumoase tradiţii a tinerilor ortodocşi.
Elena Mădălina Albu, 17 ani
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Impresiile tinerilor din Episcopia Huşilor
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an nou bisericesc, haine boiereşti – bucuria mărturisirii în Hristos – ne-am împodobit cu giuvaierurile
sclipitoare ale credinţei vii, bunătăţii, prieteniei, şi, mai cu seamă, cu armele curajului în ceea ce priveşte
statornicia crezului creştin şi tăria afirmării identităţii naţionale. Gândindu-mă la reuniunea de anul acesta,
simt nevoia de le mulţumi tuturor celor care au făcut posibilă această mobilizare a tineretului – care exprimă
vitalitatea poporului român. Le sunt recunoscătoare pentru că ne-au amintit cine suntem de fapt – generaţii
insuflate de dragostea de Dumnezeu şi de aproapele. Aşa cum un preacucernic părinte spunea, în lumea de
azi mişună duhul risipirii. Cât de necesară era o astfel de adunare, care să reîntregească spiritul acestui
neam! Moldoveni, ardeleni, munteni, dobrogeni, olteni, bănăţeni am sosit din toate colţurile ţării în acest
ţinut voievodal cu gândul de a uni provinciile României cu pecetea rugăciunii. S-au spus cuvinte pline de
înţelesuri adânci, atâtea mesaje rostite pline de arzătoare speranţe! Şederea la Baia Mare a fost cu totul
copleşitoare! Am simţit necontenit o fericire necunoscută până acum, fericire izvorâtă din încrederea că nu
totul este pierdut, cu atât mai puţin în cazul României, o ţară binecuvântată de Dumnezeu.
Toate calităţile junilor de azi, puse sub soarele credinţei vor putea face ca forţa poporului nostru să
răzbească la lumină, ieşind năvalnic din adâncul în care zace îngropată astăzi de corupţie şi de mass-media,
precum lava clocotită dintr-un vulcan.
Pe parcursul acestor zile memorabile am legat prietenii, am vizitat locuri uimitoare prin frumuseţea
naturii şi a sufletului omenesc, am cunoscut tradiţii atât de variate, am admirat simplitatea şi rafinamentul
artistului popular reflectate în portul naţional, am intonat imnul ţării, cântece patriotice şi cântări bisericeşti,
ne-am unit glasurile în rugăciune, ţesând, astfel, adevărata hartă a României, cea care încă mai vădeşte
veritabilul spirit ancestral, moştenit din moşi strămoşi. Românul, înainte de toate, îşi pleacă genunchiul în
faţa lui Hristos şi vieţuieşte cu o naivitate copilărească în pace cu aproapele. Sau cel puţin, am încredinţarea
că ar putea fi aşa, atât timp cât „HRISTOS ESTE ŞI VA FI ÎN MIJLOCUL NOSTRU”.
Elena Neştian, 18 ani

*
**
...am simţit cum demnitatea naţională îmi este şlefuită
Pot spune că aproape toată vara am fost cuprins de un entuziasm, gândindu-mă că voi merge la
această reuniune. Faptul că am fost anunţat cu patru luni înainte, mi-a întărit curiozitatea, însă nimic nu
putea să mă pregătească pentru ce am găsit acolo.
Înainte de a ajunge la Baia Mare, am intrat în aerul maramureşean prin vizita câtorva locuri
reprezentative din zonă: Mânăstirea Rohia, Mânăstirea Bârsana, Memorialul din Sighet. N-am plecat de
acolo fără să-mi notez măcar un cuvânt despre acele locuri. Astfel, eram pregătit să-i întâmpin pe
maramureşeni.
M-a cuprins un sentiment plăcut, încă de când alţi tineri îmbrăcaţi ca şi mine în tricouri albastre ne
făceau cu mâna, când noi ne apropiam de centrul oraşului Baia Mare. Am realizat unde mă aflam, abia în
momentul când am intrat în curtea catedralei. Şi unde anume? Eram eu şi alţi 3.500 de tineri, adunaţi pentru
a ne mărturisi credinţa ortodoxă, un eveniment nemaiîntâlnit, toţi în acelaşi gând şi cântam Lumină lină.
Peisajul muntos ce se vedea din spatele clădirilor mici şi aerul curat, parcă întăreau starea de comuniune pe
care o simţeam. M-a cuprins o mândrie curată pentru ţara mea, pentru credinţă, dar şi pentru tinereţea mea.
Acesta a fost primul moment ce mi-a rămas întipărit în această drumeţie şi elanul meu pentru următoarele
zile.
Un alt moment deosebit a fost Sfânta Liturghie din dimineaţa următoare. Biserica era plină de feţe
tinere îmbrăcate în albastru. Îmi place nespus de mult să ascult un cor de tineri, de data asta, însă am avut

ocazia chiar să dirijez unul, deşi nu obişnuiesc să o fac şi cred că s-ar fi descurcat la fel de bine şi fără mine.
Spre sfârşitul liturghiei, am cântat Pe tine te lăudăm şi Măicuţă Sfântă, iar la aceste cântări a participat
întreaga biserică (în jur de 100-150 de tineri); am încetat să mai cânt şi m-am aşezat în genunchi pentru a-i
asculta pe ei cum cântă.
A urmat o sesiune de comunicare pe tema „Sfinţii Martiri Brâncoveni” cu tineri din diferite zone ale
ţării, o vizită la Muzeul de Artă şi o conferinţă pe tema „Ortodoxia şi identitatea naţională”. În ciuda bunei
mele dispoziţii, s-a întâmplat să trăiesc şi un moment mai puţin fericit: mergeam pe trotuar cu grupul
numeros de tineri spre Piaţa Libertăţii, unde avea loc conferinţa, până când găsesc multe gunoaie, resturi de
mâncare, ambalaje, cel mai probabil lăsate de tinerii din faţă. Am făcut doi paşi înainte, după care, am ezitat
şi m-am întors să le iau gândindu-mă la ce ar putea zice cei mai în vârstă sau cei de alte confesiuni despre
noi, care lăsăm în urmă mizerie. Mă aşteptam la aceeaşi comuniune pe care am simţit-o anterior şi în timp ce
culegeam de pe jos am strigat autoritar: „Strângeţi şi voi gunoaiele astea”, către primii tineri ce erau în
trecere şi pe care nu-i cunoşteam. Am auzit un „nu” de la cineva, pe care nici nu l-am văzut la faţă, întrucât
grupul s-a deplasat în continuare, fără să fiu băgat în seamă. Desigur, nu am generalizat acest caz, am
încercat să rămân pozitiv după acest lucru, însă am rămas cu nişte întrebări al căror răspuns încă îl caut...
„De ce să căutăm, noi, tinerii, lucruri măreţe, când nici să aruncăm gunoiul la coş nu suntem în stare?”, „Se
poate să coexiste cele două extreme la un tânăr?” „Este una mai importanta ca cealaltă?”.
La conferinţă, am încercat să-mi notez cât mai multe idei, însă o replică a domnului eseist şi actor,
Dan Puric, mi-a rămas întipărită: „Biserica nu încearcă să definească adevărul, ci să-l mărturisească”. Şi aşa
am perceput acest întreg eveniment de la Baia Mare, atunci am înţeles scopul meu şi al altor tineri, acolo şi
anume să mărturisim!
Spre seară, am avut una dintre cele mai mari bucurii ale vieţii mele. Spre surpriza mea, am fost ales
alături de o fată din grup, să reprezentăm Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, îmbrăcaţi în costume
naţionale. Nu purtasem niciodată un costum popular, până atunci, dar îmi doream de mult timp să-mi
cumpăr măcar o ie. Costumul îmi venea „mănuşă”, oboseala mi-a dispărut brusc, odată ce l-am îmbrăcat, mă
simţeam atât de liber în el, încât îmi venea să dansez, dar nu orice dans, ci o horă moldovenească! Pe scenă,
când am primit răspunsul a 3.500 de tineri la salutul „Hristos în mijlocul nostru!”, m-a cuprins un val
energic, un duh de vioiciune, ce a vibrat în mine pe durata întregii excursii.
A doua zi, după slujba Sfântului Maslu, a urmat iarăşi o sesiune de comunicare. De data aceasta,
păream mai deschişi, am dezbătut cu uşurinţă tema Euharistiei şi a Sfintei Spovedanii şi am împărtăşit câte
ceva despre oraşul nostru natal. Mi-aş fi dorit să fi petrecut mai mult timp cu cei zece tineri, însă sper să-i
revăd la următoarea reuniune. A urmat vizita la Muzeul Satului, unde am luat binecuvântare de la ÎPS
Andrei, Mitropolitul Clujului, vizita la Muzeul Etnografic şi o altă conferinţa pe tema: „Pintea Viteazul şi
curajul de a sta împotrivă”. Spre ruşinea mea, nu ştiam nimic despre Pintea Viteazul. Se pare că el a fost un
„Robin Hood al Ardealului”, care lua de la cei bogaţi şi dăruia celor săraci şi tot el este cel care a luat locul
lui „Făt-Frumos” în basmele şi poveştile ce au circulat în zona Ardealului, începând cu secolul al XVIII-lea.
În această ultimă seară, avea să mă întâmpine o altă surpriză, cu totul specială. În parcul oraşului,
eram strânşi cu toţii, pregătiţi de procesiune. N-aş fi crezut că o simplă procesiune ar putea schimba ceva la
mine... În acelaşi costum naţional, am fost pus să merg în fruntea grupului cu steagul în mână. Eram eu şi
imediat după mine, îmbrăcaţi în costume populare şi în tricouri albastre, rând pe rând câte cinci tineri ce
defilam. De-a stânga şi de-a dreapta, zăreai tineri, oameni ieşiţi în stradă şi care ne făceau cu mâna, alţii se
uitau la geam, printre care şi o bătrânică cu batista în mână şi cu lacrimi în ochi. Mă simţeam împlinit, de
parcă eu conduceam „batalionul duhovnicesc” spre victorie, un batalion tânăr, ortodox şi român, ca şi mine!
Cântam, asta făceam, nu mai era nimic altceva de făcut, cântam cântări de laudă pentru Dumnezeu, în timp
ce defilam. Am simţit cum demnitatea naţională îmi este şlefuită, cum nimic, nicio vorbă rea adresată
poporului meu, nu m-ar mai fi putut răni şi că nimic nu e irealizabil pentru mine, de acum înainte. „Chiar se
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poate, totul e posibil!”, asta îmi răsuna în minte şi aşa a decurs întreaga procesiune, pentru mine. Seara s-a
încheiat cu rugăciunile de seară ce au urmat imediat după procesiune.
Drumeţia mea a luat sfârşit imediat după Sfânta Liturghie din ziua următoare. Acestea au fost doar
câteva dintre evenimentele de la Baia Mare pe care nu le-aş putea uita prea curând. Am plecat cu dorinţa ca
şi eu, într-o zi să organizez o astfel de reuniune, ba chiar una mai frumoasă!
Emilian – Paşcani
Cu toţii am avut, probabil, parte de vacanţa „aceea” de vară pe care să o aşteptăm cu nerăbdare. Nu
chiar toată vacanţa, poate doar o mică picătură din ea. Pot spune cu sufletul senin că aşa s-a întâmplat, pentru
mine şi în cazul Reuniunii de la Baia Mare. A fost un moment de (re)cunoaştere a istoriei ţării mele, un moment de schimb de idei şi soluţii cu tineri din alte părţi ale ţării.
Totul a început într-o frumoasă dimineaţă de 2 septembrie, când toamna nu îşi pusese încă amprenta
pe sufletele noastre. După o primă oprire la Reşedinţa Arhiepiscopiei Sucevei, ne-am îndreptat către un important monument al zonei noastre, Cetatea de Scaun a Sucevei. În mintea noastră deja vedeam curtea de
acum câteva sute de ani, plină cu răzeşi, boieri şi copii. Glasurile lor cristaline îşi mai făceau auzit ecoul
printre zidurile trecute de veacuri. Au urmat apoi Mănăstirile Suceviţa, Dorna Arini şi un lung drum spre
Mănăstirea Rohia. Şi da, aţi citit bine. La Mănăstirea Rohia am înnoptat şi am vizitat chilia pr. Nicolae
Steinhardt, dar am văzut şi mormântul acestuia. Am rămas plăcut impresionată de tăria de caracter a acestui
om, care nu s-a dat bătut în faţa comuniştilor, ci
le-a arătat că se poate şi altfel. Apoi, Mănăstirea
Bârsana, un important centru de ortodoxism în
zona Maramureşului. Turla înaltă, biserica de
lemn şi pictura specifică zonei, impresionează
încă de la prima vedere. Vizita la Muzeul Victimelor Comunismului şi Rezistenţei, a fost o
vizită plină de... istorie. Şi puţină incursiune în ce
au suferit strămoşii noştri pentru „libertatea” de
azi. Cutremuraţi de evenimentele marcante din
viaţa poporului nostru, dar şi de vederea tuturor
acelora care au murit acolo, am mers spre Baia
Mare, spre Capitala Tineretului Ortodox. Acolo,
am văzut o mare de oameni cu tricouri albastre,
tineri ca noi, din diferite colţuri ale ţării.
Am apucat, în cele 4 zile ale Reuniunii, să
intrăm în vorbă cu puţini dintre oamenii prezenţi acolo, raportat la numărul total de persoane, dar am reuşit
să ne facem prieteni. Printre momentele marcante ale întâlnirii, s-au aflat cele două conferinţe şi marşul. Să
vezi 3.500 de tineri defilând pe marele bulevard al oraşului, e lucru mare!
Dan Puric, de altfel un extraordinar om şi un patriot convins, a reuşit să ne distragă atenţia de la razele
de soare ce ne mângâiau duios şi să le transforme în cuvinte de pus în suflet. A făcut, nu doar o conferinţă, ci
ne-a dat o lecţie (incompletă) de viaţă. Să nu uităm şi de conferinţa despre Marele Pintea, de altfel, un
personaj marcant al istoriei noastre cu haiduci. Înfăţişat şi din altă prismă, acesta a căpătat o aură mai
interesantă şi chiar mai atrăgătoare.
Vizitele la muzee au avut menirea de a ne apropia între noi şi de a ne pune în contact, mai bine, cu
istoria noastră, din perioada satului răzăşean până astăzi. Iar procesiunea a fost momentul culminant,
momentul în care totul a primit o altă semnificaţie, una mai profundă.
Am avut parte de câteva zile pe care nu le voi uita niciodată, am reuşit să cunosc oameni din altă zonă
decât cea a Moldovei şi să socializez cu alte obiceiuri şi tradiţii. Pentru câteva momente, am fost îmbrăcată
în costum naţional şi am spus câteva cuvinte din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Dintre toate
momentele trăite acolo, acesta a fost cel mai frumos.
La sesiunile de comunicare, nu am avut moderator, dar a fost bine. Chiar dacă, data viitoare ar fi bine
să fie şi cineva care să se mai plimbe prin săli şi să modereze discuţia, dacă aceasta e îngheţată.
Pe scurt, această Reuniune a fost punctul de plecare a prieteniilor cu cei din Cluj şi Sighet, dar şi o
modalitate de a cunoaşte şi alte lucruri despre istoria românilor.
Ecaterina – Iaşi

*
* *

La această reuniune au participat 3.500 de tineri din România, precum şi tineri ortodocşi din alte 11
ţări. A fost multă lume adunată în curtea catedralei. În orice direcţie priveai, erai copleşit de mulţimea
nesfârşită asemenea unei mări. În fiecare zi am avut parte de activităţi pe grupe care ne-au ajutat să
cunoaştem persoane noi şi să comunicăm. Reuniunea a avut un puternic caracter spiritual datorită programului de rugăciune. Cântările din strana bisericii şi vocea melodioasă a preoţilor îmi înmuiau sufletul
dându-mi o stare de fericire şi alungând toată oboseala acumulată.
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Am reuşit să vizităm locuri frumoase din Baia Mare, de care doar am auzit. Vizitele la muzeele de aici
ne-au introdus în cultura şi portul tradiţional moroşenesc cu totul deosebit.
În ultima noastră zi aici ne-am adunat toţi participanţii la Procesiune. Traseul parcurs a fost asemenea
unui pelerinaj. Încolonaţi, am parcurs oraşul Baia Mare cântând pricesne şi cântece istorice. A fost extrem
de copleşitor să te uiţi în spate, în faţă şi să nu vezi capătul şirului de tineri.
Seara, odată cu apusul soarelui, a început un minunat concert susţinut de artişti extrem de talentaţi.
Impactul cel mai puternic asupra mea l-a avut Brio Sonores care ne-au încântat prin frumuseţea vocilor cu
care au fost înzestraţi de bunul Dumnezeu.
Ultima noastră seară aici a fost cea mai emoţionantă, deoarece, în doar câteva zile, am reuşit să legăm
prietenii între noi, dar şi cu oamenii care ne-au fost ca o familie pentru scurt timp. Plini de recunoştinţă
pentru ospitalitatea lor, ne-am luat rămas bun de la acei oameni minunaţi din Groşi.
În concluzie, pot să spun că această activitate a avut un real succes şi sunt recunoscătoare că am putut
lua parte la ea. Mă mândresc că am avut ocazia să cunosc oameni plini de voioşie şi de dragoste şi să vizitez
locuri pline de încărcătură culturală şi spirituală. Asemenea activităţi sunt bine plăcute lui Dumnezeu, El
ajutând la bunul mers al lucrurilor, dovadă fiind reuşita acestei reuniuni.
Ioana Alexandra Pop
Oraşul Baia Mare mi-a oferit în acest an prilejul de a participa la o minunată adunare religioasă la care
au fost înscrişi 3.500 de elevi, delegaţi din 11 ţări în care predomină religia ortodoxă şi peste 100 de
voluntari, toţi oameni cu frică de Dumnezeu. Am avut inedita oportunitate de a participa la Reuniunea
Naţională a Tinerilor Ortodocşi, unde am întâlnit tineri dornici de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele religioase,
voluntari amabili care ne-au primit cu mare drag în casele lor şi preoţi care erau nerăbdători să ne
împărtăşească câteva din multitudinea lor de cunoştinţe în domeniul religios. Am rămas plăcut impresionat
de numărul participanţilor, peste 5000 de oameni, şi de bunătatea acestora, dar mai ales de cuvintele
frumoase adresate de către delegaţii celor 11 ţări participante. Mi-au plăcut foarte mult toate activităţile
realizate în cadrul acestei întruniri, dar am admirat în mod excepţional bisericile vechi pe care le-am vizitat pe
parcursul celor patru zile ale întrunirii, care datează din secolele XV-XVII şi se menţin într-o stare perfectă.
Participanţii şi activităţile care au avut loc în cadrul reuniunii m-au făcut să îmi doresc să repet această
fructuoasă experienţă din care am învăţat o grămadă de lucruri noi şi folositoare, de câte ori voi avea ocazia.
Dragoş Ardelean
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clasa a IX-a, parohia Hida, Sălaj

Flacăra iubirii ne-a unit pe parcursul acestor zile
Pe parcursul acestor zile pline de lumina soarelui, dar învăluite şi de scutul luminos al lui Hristos,
ne-am adunat atâţia tineri ca şi o mare familie rugându-ne împreună, rugăciunea fiind arma luminii
împotriva întunericului; la reuniune fiind prezenţi doar cei care au dorit, deoarece şi Mântuitorul a zis:
„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”. Deci dacă noi am făcut un pas către
Hristos, El a făcut zece.
Fiind prezenţi în Casa lui Dumnezeu, având întâlnire spirituală cu divinitatea, din comoara oraşului
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au fost scoase la suprafaţă: Muzeul Satului, care este o mărturie lăsată de strămoşi, diferite conferinţe
interesante care ne-au trezit interesul şi bucuria cu care ne-au primit revelându-se pe faţa lor.
Meditând la aceste zile, intrând în sfera de influenţă a binelui,
am parcurs procesiunea cu cântări frumoase, am reflectat la discuţiile
cu alţi tineri, prieteniile nu au întârziat să fie legate, iar gazdele,
oferind o fărâmă din bunătatea lor, toate fiind focalizate pe izvorul
binelui.
Oriunde ai fi, la această reuniune merită orice efort ca să
ajungi, deoarece descoperi o bucurie interioară, o transformare lăuntrică, iar la aceste zile reflectezi ca la ceva frumos ce s-a întâmplat.
Noi, cei care am participat la o frumoasă reuniune, să le
povestim altora experienţa noastră de trei zile, ca văzând stropul de
bucurie cu care dezvăluim picăturile de lumină vărsate în inimile
noastre, să se aprindă în lumea lor lăuntrică scânteia pentru o viaţă
duhovnicească mai bună.
Din tabloul reuniunii s-a proiectat în viaţa noastră ceva frumos,
care, în viitor, să sperăm ca va fi de folos în drumul spre desăvârşire,
purtând în inimă flacăra iubirii care ne-a unit pe parcursul acestor zile.
Denisa Mariana Talpoş, 18 ani
Parohia Boineşti, Protopopiatul Ortodox Oaş

Aratăm cu cinste că suntem creştini
În urmă cu puţin timp am luat parte la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi, în municipiul Baia
Mare.
Având în vedere că la această reuniune au fost aşteptaţi 3500 de participanţi cu vârsta cuprinsă între
15 şi 30 de ani, am avut ocazia de a cunoaşte persoane minunate. În primul rând, am cunoscut-o pe doamna
Ana la care am fost cazată: o femeie primitoare, cu suflet bun şi darnică, care lucrează la Catedrala „Sfânta
Treime”. Apoi i-am cunoscut pe tinerii din grupa noastră, restul îndrumătorilor şi tineri din alte grupe.
Am participat la Sfânta Liturghie care a fost deosebită, ţinând cont de faptul că în grupa noastră se
aflau şi persoane din alte ţări. Aceştia au cântat în timpul Liturghiei în limba proprie.
Cele două dezbateri mi-au dat prilejul de a împărtăşi părerile, cunoştinţele, dar şi de a afla lucruri noi
despre Sfinţii Martiri Brâncoveni şi Sfânta Euharistie. În plus, la finalul fiecărei dezbateri am cântat cu
grupul un cântec din caietul primit.
Am avut prilejul de a vizita câteva din atracţiile oraşului precum: Muzeul Satului, Muzeul de Artă,
Muzeul de Istorie şi Pavilionul de Etnografie.
Pe lângă toate acestea, am participat la conferinţa susţinută de actorul şi scriitorul Dan Puric despre
„Ortodoxia şi identitatea noastră naţională”.
Nici partea de divertisment nu a lipsit, seara participând la concertele oferite de Brio Sonores, Paula
Seling, Bratiş Bogdan, Ansamblul Naţional „Transilvania” etc.
Totuşi, Procesiunea „Bucuria Credinţei” a fost momentul special: toţi participanţii fiind încolonaţi
spre a parcurge traseul din Centrul Vechi până la Catedrala „Sfânta Treime”. Locuitorii oraşului ne salutau
de pe balcon, ne aplaudau şi cântau împreună cu noi. A fost într-adevăr un moment pe care nu îl voi uita
toată viaţa mea.
Aş vrea să le mulţumesc organizatorilor, dar şi participanţilor care mi-au dat această şansă minunată şi
sper ca pe viitor să reuşesc să particip din nou la o astfel de reuniune, care ne oferă posibilitatea de a ne
îmbunătăţi cunoştinţele, de a ne apropia ca oameni şi de a ne face să arătăm cu cinste că suntem creştini.
Alexandra-Maria Tobă
Colegiul Naţional „Traian”, Drobeta Turnu-Severin

Bucuria credinţei
Hristos în mijlocul nostru! Numele meu este Iuliana şi mi-am propus să vă împărtăşesc câteva
gânduri cu privire la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi, desfăşurată la Baia Mare.
Ei bine, a fost pentru prima dată când am participat la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi şi
pot afirma că a fost o experienţă inedită, pe care aş repeta-o ori de câte ori aş avea ocazia.
Am cunoscut persoane noi, de la care am avut multe de învăţat, oameni deosebiţi, cu care ne-am
împrietenit şi cu care ţinem legătura în continuare.
Am luat parte la dezbateri. Temele propuse ne-au stârnit curiozitatea şi am aflat lucruri pe care nu le

ştiam şi care ne-au fost de folos, dezbateri la care am interacţionat cu persoane de diferite vârste şi am
schimbat păreri.
De asemenea, vizitele la muzee au avut rolul de a face mult mai frumoasă şederea noastră în Baia
Mare, un oraş încântător, curat, cu oameni paşnici, care ne-au întâmpinat cu multă bucurie. Procesiunea a
avut un rol foarte important, mi-a dat curajul de a mărturisi credinţa noastră strămoşească, alături de cei
3.500 de tineri. Ne deplasam în oraş, fiind susţinuţi de oameni prin aplauzele şi încurajările lor.
Atât Sfânta Liturghie, cât şi rugăciunea de seară ne-au aşezat pe toţi în acelaşi gând înaintea lui
Dumnezeu. Cu toţii ne-am rugat pentru pacea lumii, pentru dragoste şi armonie între oameni.
A fost o experienţă unică din care am avut multe de învăţat. Am găsit răspunsuri la întrebări,
răspunsuri pe care doar Dumnezeu ne poate ajuta să le aflăm.
Mulţumesc pentru posibilitatea oferită de a participa la aceasta reuniune şi felicit organizatorii pentru
organizarea ireproşabilă. Doamne ajută!
Iuliana-Florentina Gagica
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Odobleja”,
Drobeta Turnu-Severin

...să ne zorim să trăim!
Mă uit încontinuu în stânga şi-n dreapta mea şi încerc să-mi dau seama cine sunt. Să mă definesc.
Să-mi găsesc rostul. Nu e întotdeauna uşor, dar atunci când piedicile se înmulţesc, parcă răsare şi avântul de
a le depăşi.
Sâmburele de la care voi pleca se află în cuvintele pe care ni le-a transmis tuturor tinerilor ortodocşi
adunaţi la Baia Mare domnul Dan Puric, şi anume, că azi „Trebuie să ne zorim să trăim!” Să trăim, dar nu
oricum. Să trăim având conştiinţa rădăcinilor şi responsabilitatea de a munci la apărarea şi creşterea
roadelor. Cu alte cuvinte, să trăim cu Ortodoxia ca pilon principal în tot ceea ce facem.
Am plecat în Maramureş cu entuziasm şi cu speranţa de a sta faţă în faţă cu alţi tineri care mărturisesc,
la rândul lor, bucuria de a fi ortodocşi. Am ajuns într-o zonă a ţării şi într-un oraş cu oameni nespus de calzi
şi ospitalieri (aceia care se dăruiesc în întregime, fără a aştepta nimic în schimb) şi-am devenit purtătoare de
tricou albastru în marea de valuri-valuri care-au colindat străzile timp de trei zile. Ne-am rugat, am zâmbit,
ne-am bucurat, ne-am îmbrăţişat, am discutat despre valorile etern umane, şi toate acestea împreună. 3.500
de tineri ortodocşi adunaţi la Baia Mare din întreaga Românie, dar şi de peste hotare. Atât de bine ne-am
simţit, încât la final oraşul devenise pentru toţi un acasă. Mai bine zis, un Acasă. Mie mi-a rămas întipărită
imaginea cinei din prima seară, când, adunaţi pe iarba din jurul terenului de fotbal, fiecare îşi deschidea
caserola cu mâncare şi gusta zâmbind, cu lumină senină pe chip. În acel moment m-am oprit timp de câteva
secunde şi m-am gândit că Bucuria nu are definiţie şi că, în mod sigur, aşa trebuie să fie şi-n Rai: o stare
continuă de bine, o seninătate şi-o pace care îţi cuprind până şi cele mai mici vinişoare…
Simt că nu pot găsi cuvinte care să exprime plinătatea trăirii, dar, pe de altă parte, o voi mărturisi. Căci
până la urmă ceea ce rămâne în noi şi felul în care ştim să dăm mai departe contează. Voi păstra, aşadar,
amintirea Reuniunii Naţionale a Tinerilor Ortodocşi de la Baia Mare ca pe o încredinţare că nu sunt singură
în lupta cu valurile vremii, căci îmi sunt alături atât de multe tinere vlăstare dornice de viaţă curată… Cu
adevărat, trebuie să ne zorim să trăim! „– Hristos în mijlocul nostru! – Este şi va fi!”.
Georgiana Ardelean
masterand, Facultatea de Litere Sibiu

Au trecut câteva zile de când m-am întors de la Baia Mare, dar abia acum mi-am dat seama că în minte
mi s-au conturat două idei, care au prins culoare în citatele Arhimandritului Sofronie de la Essex.
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Spune atât de frumos părintele: „Avem un Dumnezeu atât de bogat, Care are un atât de mare har, şi
noi trăim săraci. Ne întristăm din te miri ce. E mare păcat! Ar trebui să fim neîncetat bucuroşi. Ar trebui ca
viaţa noastră să fie neîncetat o uimire de zi de zi. Cu adevărat nu există zi în viaţa noastră în care Dumnezeu
să nu ne dea o simţire nouă a vieţii veşnice”.
Cred că şi această reuniune a fost o astfel de uimire şi de simţire, care mi-a adus aminte că starea
adevăratului creştin este bucuria! Nu îmi rămâne decât să mulţumesc Domnului pentru aceasta!
Teodora Şpan
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anul II, Facultatea de Medicină Sibiu

Excursia de la Baia Mare a fost una dintre cele mai frumoase experienţe pe care le-am trăit. În primul
rând, în prima zi m-a impresionat ospitalitatea gazdelor la care am fost cazaţi, apoi aranjamentul făcut în
faţa catedralei, întrucât mai mulţi elevi/studenţi erau îmbrăcaţi în haine populare, specifice Maramureşului
şi ţineau în mâini torţe, a căror flacără simboliza credinţa întărită în Dumnezeu.
Nu în ultimul rând, slujbele oficiate pe parcursul şederii noastre la Baia Mare, făcute într-un număr
destul de mare, adunau zilnic mulţi credincioşi care intrau în Casa Domnului cu speranţa că ruga lor va fi
auzită de către Împăratul Ceresc, ajutându-i şi pe ei.
Per total, excursia a fost un mijloc prin care fiecare persoană s-a apropiat mai mult de Dumnezeu şi în
acelaşi timp, un prilej de a petrece nişte zile de neuitat alături de nişte persoane speciale, participând la concertele
organizate în cinstea tinerilor credincioşi din România, precum şi vizitând mănăstirile din împrejurimi.
Mihai Văcaru-Sora
clasa a X-a, Colegiul Naţional „O. Goga”, Sibiu

Când am ajuns în Baia Mare, bucuria şi fericirea pe care cei de acolo ne-au transmis-o ni s-au îmbibat
în suflet şi acolo au rămas cu drag. De când am ajuns, totul a fost foarte bine organizat şi pus la punct.
Bisericile sunt nişte adevărate trofee care m-au impresionat prin pictură, căldură şi frumuseţe, iar preoţii au
transmis o emoţie copleşitoare. Gazdele care ne-au luat sub aripa lor au fost unele dintre cele mai bune
suflete care ne-au primit cu mare drag şi bucurie şi care au intrat în sufletul meu. Programul a fost unul lejer,
ne-am bucurat să fim împreună în cea mai mare parte a timpului, iar concertele susţinute seara au fost
„cireaşa de pe tort”.
Tricourile au fost cele care ne-au făcut să ne simţim la fel, uniţi şi prinşi într-o sferă familială, toţi
eram prieteni chiar dacă proveneam din diferite colţuri ale pământului. În concluzie, mă consider privilegiată pentru că am avut ocazia să trăiesc o experienţă minunată, alături de oameni pe măsură.
Teodora Pampu
clasa a X-a, Colegiul Naţional „O. Goga”, Sibiu

Bucuria, liniştea şi sentimentul de fericire simţit la Baia Mare sunt inconfundabile.
Ajunşi acolo, totul a fost foarte bine organizat şi plăcut. Din prima clipă ne-am simţit ca acasă.
În preajma Domnului, a preoţilor şi a tuturor participanţilor la reuniune, am învăţat să ne tratăm ca
fraţii şi să trăim într-o mare familie, înconjuraţi de armonie şi dragoste. Împreună am avut parte de momente
în care ne rugam, dar şi de momente în care dansam, ne distram şi ne împărtăşeam tradiţiile unii altora.
Punctul forte au fost tricourile colorate drăguţ în albastru. Purtându-le toţi, i-am dat o tentă distractivă şi
foarte faină Reuniunii. Au fost ca un simbol al unirii ortodocşilor de pretutindeni.
Cât despre gazde, pot spune ca au fost „desertul” care a ajutat la completarea întregului meniu,
făcându-l perfect.
În concluzie, experienţa de la Baia Mare a fost una dintre cele mai minunate, o experienţă unde am
învăţat multe lucruri şi unde am învăţat să ne apreciem unii pe alţii. „Hristos în mijlocul nostru!”
Andreea Cristea
clasa a X-a, Colegiul Naţional „O. Goga”, Sibiu

Mă numesc Vasile Oniga şi am participat la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi de la Baia
Mare împreună cu grupul din Eparhia Sibiului. Doresc să vă mulţumesc, să vă felicit şi să vă apreciez
întreaga muncă şi întregul efort pe care l-aţi depus pentru noi, tinerii ortodocşi români şi străini, dar poate şi
pentru ceilalţi tineri creştini de alte confesiuni care ne-au văzut pe mass-media, sau în direct în Baia Mare,
mai ales la Procesiunea „Bucuria Credinţei”. (După acest eveniment poate se vor converti unii dintre ei la
ortodoxie). În primul rând, doresc să aduc mulţumire şi apreciere Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului
(celor doi Ierarhi vrednici – ÎPS Justinian şi PS Justin Sigheteanul, pr. vicar Augustin Vasile, împreună cu
ceilalţi preoţi care au slujit la Biserica „Naşterea Domnului”, acolo unde au fost repartizaţi tinerii din
Arhiepiscopia Sibiului, familiilor care ne-au găzduit şi tuturor preoţilor şi diaconilor de la centrul eparhial),
Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului (mulţumiri ÎPS Părinte Mitropolit Andrei), Patriarhiei
Bisericii Ortodoxe Române (mulţumiri PF Părinte Patriarh Daniel), Primăriei Municipiului Baia Mare
(mulţumiri Domnului Primar Cătălin Cherecheş), Prefecturii şi Consiliului Judeţean din Baia Mare, tuturor
preoţilor şi profesorilor care ne-au însoţit şi tuturor tinerilor români şi străini care au dorit să-şi întâlnească
şi să îşi cunoască fraţii ortodocşi.

Din punctul meu de vedere, această Reuniune Naţională a Tinerilor Ortodocşi a fost foarte bine
organizată. Eu nu credeam că în România se mai poate organiza un astfel de eveniment. S-a muncit foarte
mult, s-a cheltuit, cred, la fel de mult, dar s-au văzut şi roadele la final şi a meritat tot efortul. Eu zic că totul
s-a făcut foarte bine, tot programul a fost bine organizat, singurul lucru pe care eu l-aş adăuga este: modul în
care pe viitor, tinerii ortodocşi adunaţi la o astfel de reuniune să aibă posibilitatea să se cunoască chiar toţi,
fiecare cu fiecare. La acele dezbateri pe grupe care s-au făcut la şcoli şi licee, ar fi bine să fie grupele mai
mari, să cuprindă mai mulţi studenţi şi să se schimbe grupele între ele (dar asta ar presupune mai multe zile
pentru o astfel de reuniune, ca să se cunoască tinerii din toate zonele ţării şi cu cei din străinătate, fiecare cu
fiecare). Este destul de greu să se
realizeze acest lucru, dar ar fi minunat, să se cunoască la acele dezbateri pe teme, sau altfel, toţi tinerii
ortodocşi care participă la o asemenea
Reuniune. Acesta este singurul lucru
care l-aş adăuga. În rest tot programul
care a fost foarte bine alcătuit la reuniunea de la Baia Mare, are din partea
mea şi a celorlalţi tineri calificativul
maxim. Trebuie să recunosc, că
oriunde s-ar mai organiza astfel de
reuniuni, noi tinerii nu cred că ne
vom mai întâlni cu ce ne-am întâlnit
la reuniunea din Baia Mare. Acolo, în
Maramureş, sunt nişte oameni foarte
credincioşi, foarte prietenoşi, buni şi
deschişi spre cei din jurul lor. De
aceea vreau să amintesc gazda, care
m-a primit pe mine şi pe încă un coleg, pe Doamna Maria Chioreanu (o femeie deosebită, care ne-a grijit ca
pe copiii ei, ne-a dat mâncare din belşug, ca la nuntă; în fiecare zi, a povestit cu noi şi ne-a dat sfaturi bune.
De aceea doresc să îi mulţumesc pentru tot efortul şi munca pe care a depus-o pentru noi şi ne rugăm ca
Bunul Dumnezeu să îi răsplătească truda, atât dânsei, cât şi tuturor organizatorilor acestei reuniuni). Vreau
să amintesc şi de Domnul Primar Cătălin Cherecheş, care după părerea mea, este cel mai credincios primar
din România şi cel mai harnic, care ţine foarte mult la tineri, la cei în vârstă şi la toţi cetăţenii din Baia Mare.
Îl felicit pentru tot ceea ce a făcut pentru acel oraş (se vede foarte bine că se implică pentru oraşul Baia Mare,
de aceea este foarte curat şi frumos) şi pentru noi tinerii. Eu din câte am auzit de la cetăţenii de acolo cu care
am intrat în contact, cred că o să rămână mult şi bine primar în acel oraş (cu ajutorul Domnului), pentru că
sunt foarte mulţumiţi de dânsul. Dumnezeu să îi răsplătească truda!
În încheiere, mulţumesc încă o dată tuturor organizatorilor acestui eveniment şi sper ca în fiecare an
să se organizeze o reuniune naţională a tinerilor ortodocşi în fiecare oraş din România. Poate peste ani chiar
şi în alte ţări, în alte patriarhii, în alte Biserici Ortodoxe din lume. La mulţi, buni, binecuvântaţi şi fericiţi ani
tuturor!!!
Vasile Oniga
student, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu

Adolescenţa este vârsta la care nu ne gândim deloc la consecinţe şi chiar dacă o facem, o facem pentru
prea puţin timp. De aceea, inconştientă, m-am lăsat dusă de val şi am vrut să vizitez un oraş mare şi frumos,
după părerea mea. Nu m-am gândit nici o secundă că Baia Mare e un oraş atât de îndepărtat de oraşul în care
mi se scurg zilele vieţii, şi chiar şi aşa am pornit pe un drum necunoscut. Pe un drum nou, pe care de mult
timp voiam să călătoresc. Încă o dată am putut vedea frumuseţea locurilor din ţara noastră, frumuseţe pe
care o admir ori de câte ori am ocazia. Fiecare loc are povestea lui, fiecare sat are tradiţiile sale, iar fiecare
om pe care îl întâlneşti are ceva al său, un cuvânt sau o experienţă pe care doreşte să o împărtăşească cu
ceilalţi. Fiecare zi e o nouă provocare şi pentru mine această călătorie a fost o provocare în adevăratul sens al
cuvântului, deoarece am întâlnit mulţi tineri dornici să cunoască, dornici să înveţe ceva nou şi mulţi tineri
care împărtăşesc aceleaşi pasiuni ca şi mine. Nu puţini sunt tinerii pe care i-am cunoscut datorită acestei
Reuniuni, care au vise măreţe şi care îşi doresc o schimbare, atât pentru ei, cât şi pentru semenii lor. M-am
simţit ca în mijlocul unei mari familii, al unei familii cu 3.500 de copii, care trăieşte în comuniune şi în
dragoste. M-am bucurat enorm să văd că mulţi tineri sunt interesaţi de Biserică, în acest timp în care
Biserica este foarte controversată şi în mass-media apar doar lucruri negative despre aceasta.
Familiile la care am fost cazaţi au fost foarte ospitaliere cu noi. Acestea au făcut tot posibilul ca noi să
ne simţim ca acasă şi din punctul meu de vedere, chiar au reuşit.
Deşi programul nostru a fost puţin mai încărcat şi nu am reuşit să ne bucurăm şi noi de oraşul în sine,
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am reuşit totuşi să vizitez, alături de grupul din care am făcut parte, şi câteva locuri specifice zonei.
Maramureşul mi se pare o regiune extrem de frumoasă, au fost multe lucruri care m-au impresionat pe
parcursul acestor zile.
Sunt foarte fericită că am reuşit să ajung la prima Reuniune Naţională a Tinerilor Ortodocşi din
România şi vreau să le mulţumesc celor care au organizat-o.
Andreea Veştemean
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clasa a XII-a, Colegiul Naţional „O. Goga”, Sibiu

Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi din Baia Mare pentru mine a fost o bucurie enormă şi un
privilegiu că am putut să fiu şi eu prezentă. Pe drum mă tot gândeam cum va fi şi eram foarte nerăbdătoare.
De la intrarea în oraş, l-am văzut atât de frumos, cu oameni calzi, primitori, zâmbitori, care ne aşteptau la
biserică pentru a ne lua şi a ne duce în casele lor.
Timp de patru zile, toţi cei 3.500 de tineri, ne-am rugat împreună, am mers la Muzeul Satului, la
conferinţe (mi-a plăcut foarte mult cea cu Dan Puric), şi la concertele organizate seara. Am fost surprinsă
plăcut, să observ că a fost o organizare foarte bine planificată. Totul mi-a plăcut, dar vreau să spun doar
câteva amintiri care mi-au rămas întipărite în minte: cum toţi stăteam seara lângă terenul de fotbal, mâncând
împreună ca o mare familie, când au cântat Brio Sonores şi când am fost împărţiţi pe grupe în şcoală, putând
să cunosc tineri deosebiţi.
Nu aş avea loc să scriu ce am simţit şi cum a fost, dar toate acestea vor rămâne în mintea şi inima mea
şi vor constitui un tablou frumos de care îmi voi aduce aminte cu mare drag de fiecare dată. Abia aştept să
particip şi la anul la Reuniune! Deja nu mai am răbdare!
Andreea Văcaru
clasa a IX-a, Liceul Teoretic „O. Ghibu” Sibiu

Mă bucur foarte mult că am putut participa la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi ţinută la
Baia Mare.
Am cunoscut persoane minunate care ne-au primit cu multă dragoste în casa lor. Prin simpla lor
prezenţă ne umpleau sufletul cu dragoste şi fericire. Mă bucur că am putut vizita Baia Mare şi muzeele pe
care le are şi care sunt minunate. Mi-am creat amintiri minunate, alături de persoane pe care le-am cunoscut
aici, provenind şi ele din alte zone ale ţării. Gazda a fost foarte drăguţă, împărtăşindu-ne experienţele sale de
viaţă şi dându-ne câte un sfat. Mă bucur că încă mai ţinem legătura.
Această experienţă a fost una minunată, din care am învăţat lucruri noi şi sper ca şi următoarele
reuniuni să fie la fel de frumoase.
Mihaela Stoian
clasa a X-a D, Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu

Sunt foarte fericită pentru că am avut ocazia să particip la Reuniunea Tinerilor Ortodocşi. Pentru
mine perioada 3-6 septembrie petrecută la Baia Mare a fost una binecuvântată. Personal, a fost prima dată
când am ajuns în nordul ţării, în Maramureş, unde am întâlnit oameni foarte călduroşi şi primitori. Totul a
fost perfect – organizarea, mâncarea, oamenii, locurile.
Mă bucur că am avut parte de o astfel de experienţă, una care mi-a adus linişte şi care m-a ajutat să
cunosc oameni minunaţi şi locuri binecuvântate.
Mulţumesc tuturor celor care au depus eforturi pentru ca o astfel de Reuniune să aibă loc; le sunt
recunoscătoare şi îmi doresc să devină o tradiţie Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi.
Denisa Stoinea
anul I, Facultatea de Teologie „A. Şaguna” Sibiu

Îmi doresc... să luptăm pentru România noastră!
Prilej de mare bucurie şi împlinire sufletească. Am văzut atâţia tineri veniţi din toate colţurile ţării şi
din afara ei, toţi uniţi în simţire cu ocazia acestei reuniuni.
Rugăciunea comună, timp în care am devenit un singur glas înălţat către Dumnezeu, imnul ţării
intonat cu adânca conştiinţă a celor ce le rosteam şi portul popular… moment în care am purtat şi străbunii
noştri cu noi, generaţii întregi, deci nu am fost doar noi acolo, am fost purtătorii strămoşilor noştri! Sunt
lucruri care m-au zguduit pe interior şi m-au făcut să devin şi mai conştientă de responsabilitatea pe care o
avem noi, ca generaţie tânără.
M-am tot gândit pe parcursul reuniunii la şansa pe care am avut-o toţi cei prezenţi acolo, acum când în
alte ţări sunt creştini care plătesc cu viaţa pentru mărturisirea credinţei. M-a impresionat scrisoarea acelui
tânăr care tocmai din cauza acestor războaie nu a putut fi prezent, în timp ce noi făceam acest act de
mărturisire fără frică, cu tărie.
Îmi doresc să nu fim indiferenţi, ci să luptăm pentru România noastră, fiecare făcându-ne datoria aşa

cum putem mai bine. Să clădim România frumoasă pentru generaţiile viitoare, să nu trăim doar pentru noi,
pentru prezent. Să dăruim, ca să dobândim.
Am văzut în Muzeul Satului, cât de frumos vorbeşte arhitectura tradiţională a Maramureşului despre
unitatea existentă în comunităţi mai demult, despre lucrul făcut cu rost, cu cumpătare, cu socotinţă.
Au fost zile care mi-au încântat sufletul şi m-au întărit. Am întâlnit oameni frumoşi, am luat parte la
activităţi care au facilitat interacţiunea dintre noi, tinerii prezenţi acolo şi m-am bucurat că sunt, că suntem,
toţi în hora Reuniunii de la Baia Mare.
Să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine la anul, întărind lanţul ce de acum ne leagă, tot mai mult, cu
fiecare reuniune! Apreciez nespus eforturile organizatorilor şi voluntarilor şi le mulţumesc pentru dragostea
cu care ne-au primit. Doamne ajută !
Alexandra Anamaria Dobeş
Protopopiatul Sighet

Am plecat acasă încărcaţi cu de toate:
credinţă, iubire, fericire şi pace sufletească
Ar fi multe de spus despre Baia Mare, despre extraordinara reuniune care a unit mii de suflete de peste
tot din ţară şi din străinătate, dar, cum se întâmplă de nenumărate ori, cuvintele devin sărace în astfel de
împrejurări. Voi încerca, totuşi, în cele ce urmează, să prezint ceea ce m-a impresionat pe parcursul acestui
pelerinaj având speranţa că tânărul care nu a participat anul acesta la proiect să o facă negreşit la anul.
Călătoria cu autocarul a fost destul de lungă, însă peisajul care
ni se contura în faţa ochilor ne-a captat atenţia lăsându-ne să visăm pe
câmpiile verzi străbătute de apele line ce scăldau poalele munţilor
falnici. Cu toţii cântam, vorbeam despre frumos, zâmbeam unii altora
marcând din ce în ce mai mult apariţia unor prietenii. Aşa, timpul a
trecut mai plăcut.
Odată pus piciorul pe meleaguri maramureşene, omenia, bunul-simţ şi o credinţă puternică ne-au atras atenţia la oamenii care, cu
deosebită plăcere, ne-au găzduit în propriile case şi, punându-ne pe
masă bucatele lor, ne-au invitat să ne simţim ca acasă. În acel moment
am înţeles cu adevărat cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: „Să vă
iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu” (Ioan 15:12 ). Iar acesta a
fost doar începutul.
A urmat Baia Mare, un oraş primitor, curat, parcă întinerit de
noi, tinerii unei Românii ortodoxe. L-am străbătut străduţă cu străduţă
vizitând muzee, plimbându-ne pe străzile centrului vechi, admirând
clădirile şi peisajul ce ni se deschideau în faţă şi făcându-ne mulţi
prieteni maramureşeni cu care am împărtăşit gânduri, idei, cunoştinţe
cu privire la tradiţiile zonelor noastre.
Ceea ce m-a mişcat cel mai mult a fost dulcea prezenţă a Mântuitorului pe care am simţit-o intens la
fiecare Sfântă Liturghie oficiată în acest colţişor de ţară.
Rămas-bun nu aş fi vrut să-mi iau de la Baia Mare, însă am plecat acasă încărcaţi cu de toate: credinţă,
iubire, fericire şi pace sufletească.
Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să ne îndrume paşii pe calea mântuirii!
Mariana Florentina Chivu
Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
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Clipe unice petrecute la Baia Mare
Părintele Arsenie Papacioc remarca faptul că „fiecare clipă este un timp”, iar timpul acesta nepreţuit
al lui Dumnezeu pentru oameni este o fărâmă din veşnicie. În sufletul meu a rămas înveşnicit timpul în care,
în fiecare seară, toţi cei 3.500 de participanţi la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi ne rugam în
acelaşi gând la rugăciunea de seară cu lumina adevăratei credinţe din suflete, transpusă în flacăra
lumânărilor, în timp ce cu toţii alcătuiam un semicerc în jurul catedralei din Baia Mare, precum îngerii şi
sfinţii înconjoară tronul lui Dumnezeu.
În opinia mea, această reuniune a tinerilor ortodocşi români este cea mai expresivă manifestare din
zilele noastre a unităţii de credinţă şi de neam a tuturor românilor din jurul altarului Carpaţilor. Totodată
acest eveniment este o demonstraţie a faptului că noi, tinerii, avem nevoie de îndrumare pentru a ne uni
forţele în luptele de apărare a valorilor credinţei şi a neamului nostru. M-au impresionat, atât dimensiunile
acestei reuniuni, cât şi organizarea excepţională în care s-a implicat un judeţ întreg. Nu mi se pare deloc uşor
să oferi cazare şi masă la 3.500 de persoane, aşadar le mulţumim tuturor celor implicaţi în buna desfăşurare
a activităţilor. Participarea în fiecare dimineaţă la Sfânta Liturghie, culminând cu Liturghia Arhierească din
ziua despărţirii, a fost ca o ploaie peste pământul însetat al sufletelor noastre.
Acele puţine zile petrecute la Baia Mare au fost atât de frumoase, încât am rămas impresionat de
adevărul expresiei că viaţa noastră este „puţin timp, dar petrecut bine”, pentru a putea ajunge în Împărăţia
lui Dumnezeu.
Cătălin Teodor Popescu
student, an I, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” Iaşi

Având ca temei îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos adresat Sfinţilor Apostoli înainte de
înălţarea Sa la cer: „Propovăduiţi Evanghelia la toată făptura” (Matei 16, 15), Biserica adresează chemarea
sa mântuitoare tuturor oamenilor, „făcându-se tuturor toate pentru a-i dobândi măcar pe unii”. (I Corinteni
9, 22). Iată că această chemare a fost adresată şi de către Arhiepiscopia Maramureşului şi Sătmarului, la
iniţiativa PS Justin Sigheteanul, în special tinerilor, deoarece aceştia sunt viitorul societăţii umane, dar şi
pietre vii ale Bisericii lui Hristos. Şi iată că acestei chemări mântuitoare au răspuns peste 3500 de vlăstare
tinere pentru a-şi mărturisi „credinţa lucrătoare prin iubire”. (Galateni 5, 6).
Pentru mine, Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi a constituit unul dintre cele mai frumoase şi
deosebite momente pe care le-am trăit şi pe care nu îl voi uita niciodată, deoarece mi-a umplut sufletul de o
nespusă bucurie duhovnicească. Unul dintre aceste momente semnificative l-a constituit rostirea rugăciunilor de seară, în cor, cu voce tare, acestea fiind jertfa noastră de laudă pe care am adus-o lui Dumnezeu,
adică „rodul buzelor care mărturisesc numele Lui”. (Evrei 13, 15). Participarea la seminariile din cadrul
celor două zile de dezbatere a constituit un bun prilej de a ne expune cunoştinţele, atât despre Sfinţii Martiri
Brâncoveni, cât şi despre Sfânta Taină a Euharistiei, dar şi de a lega noi prietenii. Programul liturgic a fost
unul deosebit, întrucât, pe parcursul celor trei zile de desfăşurare a activităţilor, am participat în fiecare
dimineaţă la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, încheierea reuniunii culminând cu Liturghia Arhierească.
Aşadar, Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi a reprezentat pentru mine un adevărat prilej de
comuniune, de bucurie duhovnicească, dar şi de mărturisire a unităţii credinţei ortodoxe.
Marius Gheorghe Onofrei
student, an I, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” Iaşi

„Noi, aici, la Baia Mare, suntem o armată a Păcii lui Dumnezeu”. Cu aceste cuvinte, Înaltpreasfinţitul
Iustinian descria Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi.
Pentru noi, cei care ne mişcăm în forfota lumii, încercând din răsputeri să ne ridicăm deasupra
prafului şi gălăgiei pentru o gură de aer şi puţină linişte, pentru noi cei care nu avem timp oricât de mult
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ne-am grăbi şi luptăm din răsputeri fără să ştim cu cine sau împotriva cui, aceste zile de comuniune în
rugăciune au fost un izvor de pace şi linişte sufletească.
Am avut bucuria ca pe parcursul acestor zile, prin intermediul activităţilor desfăşurate, să cunosc
tineri conduşi de aceleaşi valori şi de aceeaşi credinţă. Acest timp petrecut împreună mi-a dat curajul să
merg mai departe, să lupt. Această reuniune mi-a arătat că se poate construi, iar pentru a construi avem
nevoie de oameni, iar pentru a fi oameni avem nevoie de credinţă.
Vă mulţumesc pentru organizare şi pentru dragostea cu care ne-aţi primit.
Florin Lazăr

Şi-am plecat în suflet cu o prietenie ce va dăinui mereu!
Acestea sunt gândurile pe care am vrut să vi le împărtăşesc. Dumnezeu să vă răsplătească osteneala,
să vă înmulţească râvna şi să vă sporească harul! Fie ca Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi să
dăinuie mereu în sufletele tuturor şi să fie mereu un prilej de bucurie duhovnicească şi exemplu clar de
mărturisire a credinţei!
Călin Pop
Turda

Soarele zâmbea năzdravan printre nori. „Hristos în mijlocul nostru! – „Este şi va fi!” ne salutam
veseli. Eram mulţi, foarte mulţi. Îmbrăcaţi toţi în bucăţele de cer, tricouri albastre inscripţionate, am deschis
Reuniunea Naţională a Tinerilor Creştini Ortodocşi!
Reuniune – memorasem din dicţionar definiţia termenului, dar la Baia Mare trăiam totul şi cuvintele
nu mai aveau parcă nicio corespondenţă în realitate.
Dimineaţa şi seara slujbele erau impresionante, eram emoţionaţi şi glasurile noastre erau suficient de
puternice, încât să exprime bucuria pe care o simţeam când cântam şi Îl slăveam pe Dumnezeu!
Spre prânz, discutam în grupuri mici de 10-15 tineri. Sfinţii Brâncoveni şi Anul Omagial Euharistic
au fost subiecte interesante din care am învăţat multe lucruri care s-au întâmplat de-a lungul istoriei. Apoi
am divagat la subiecte aducând în centrul atenţiei preocupările noastre.
Diferiţi şi în acelaşi timp la fel, iubim muzica, soarele şi pe Dumnezeu. Toţi am avut norocul de a
întâlni oameni minunaţi, părinţi, prieteni, duhovnici care s-au apropiat de noi şi ne-au explicat că Dumnezeu
e nădejde, e bucurie, e dinamism. Fantastic este că am conştientizat şi mai bine că nu suntem cazuri izolate
de tineri care privesc aşa lucrurile, suntem foarte mulţi şi asta este normalitatea. Nu suntem limitaţi, religia
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Mă numesc Călin Pop, locuiesc în Turda, judeţul Cluj şi sunt unul dintre tinerii care au avut
privilegiul şi binecuvântarea de a participa la Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi.
Având în spate experienţa reuniunii de anul trecut, am dorit din tot sufletul să mă împărtăşesc şi anul
acesta de folosul duhovnicesc al acestei Reuniuni, în care tinerii au ocazia să se cunoască, să se-nfrăţească în
lumina credinţei, împărtăşindu-se de adevăratele valori ale ortodoxiei.
Dacă anul trecut eu, împreună cu grupul de la Turda, am fost cazaţi chiar în oraşul Baia Mare, anul
acesta am fost cazaţi, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, în satul Unguraş – o comoară pe care am avut privilegiul
de a o descoperi. Am rămas impresionat până în adâncul sufletului de locul acela, dar mai ales de oamenii cu
sufletul plin de frumuseţea lui Hristos.
Am descoperit oameni minunaţi, dornici de facerea de bine, modele vii de credinţă şi frăţietate.
Dumnezeu a făcut ca eu să ajung în casa familiei Cânţa, cărora nu am cuvinte să le mulţumesc pentru modul
în care s-au comportat. Au ştiut să se apropie de mine şi de ceilalţi trei tineri care au fost împreună cu
mine şi mi-au dat o lecţie gratuită de bunătate şi iubire. Drept care am socotit să le scriu nişte versuri
care sună cam aşa:
Mare lucru-i să hrăneşti un om ce
Familiei Cânţa...
flămânzeşte
Dar
şi
mai mare-i să chemi la masa ta în
Călăuziţi pe drum de îngeraş
casă
un străin ce pribegeşte...
Am ajuns în Unguraş
Adevărat
vă
spun, oameni cu suflet mare,
Un sat în care Domnu’-a presărat iubirea
Că
omul
îşi
capătă
mântuire şi
Bunătatea şi-nfrăţirea...
binecuvântare
Domnu’-a semănat sămânţa
Doar printr-o credinţă dreaptă
Şi-n casa familiei Cânţa
Şi prin creştineasca-i faptă...
Să rodească-n ea frumos
Astfel vă veţi mântui şi voi
Rodul bun al lui Hristos...
Că ne-aţi miluit pe noi
Faptă mare-i să sădeşti un pom
Care-am venit nişte străini aduşi de
Dar şi mai mare lucru-i să primeşti în
Dumnezeu.
casa ta un om
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nu e doar pentru cei de vârste mult
superioare încremeniţi în idei de
arhivă. A-l respecta pe cel de
lângă tine, a-l privi cu bunătate şi
admiraţie e un lucru firesc.
Conferinţa lui Dan Puric
ne-a trezit interesul pentru o lume
a literaturii şi pe care mulţi dintre
noi am explorat-o puţin până
acum. Din cuvântul marelui gânditor am reţinut adevăratele norme
de etică şi educaţie pe care le vom
respecta pentru a deveni „oameni
frumoşi”.
Seara ne bucuram de concerte şi de muzică uşoară şi populară, dansam şi cântam şi noi şi
era extraordinar!
Nu mai găsim superlative pentru a putea descrie afecţiunea cu care eram înconjuraţi de coordonatorii
grupului şi de ceilalţi preoţi din jur.
Nici gazdele la care dormeam nu erau diferite. Cu atâta drag ne aşteptau, ne îngrijeau, discutam
împreună – extraordinar!!!
Patru zile au trecut repede, dar Hristos este tot în mijlocul nostru, chiar dacă ne-am întors acasă la
Turda, Cluj, Oradea sau Bucureşti. Spaţiul şi timpul nu sunt relevante când există iubire, armonie, bucurie şi
veselie!!!
Carmen Pop
Turda

„Hristos în mijlocul nostru! Este şi va fi!”
Cu aceste cuvinte au fost întâmpinaţi toţi participanţii la prima Reuniune Naţională a Tinerilor
Ortodocşi din România, de la Baia Mare, din 3-6 septembrie 2014. Un salut de taină, liturgic, devenit emblematic pentru cei prezenţi acolo, în Maramureşul lui Pintea Viteazul. În urma desfăşurării cu succes a unei
prime ediţii, cu un an în urmă, tot la Baia Mare, însă doar la nivelul părţii de nord a României, organizatorii
s-au decis să organizeze o nouă manifestare, de data aceasta la nivel naţional. Peste 3500 de tineri din toată
ţara, dar şi din rândul membrilor Bisericilor ortodoxe surori, au participat la acest emoţionant eveniment.
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare, şi-a asumat
organizarea evenimentului. Peste tot în lume se întâlnesc astfel de manifestări, însă e pentru prima oară când
se întâmplă în România, la această scară. Este cu atât mai important, cu cât evenimentul de la Baia Mare se
află sub lumina Anului Omagial Euharistic şi al anului comemorării Sfinţilor Martiri Brâncoveni.
Ne putem întreba în mod justificat „de ce reuniune?” sau „de ce acum?” Răspunsul la aceste întrebări
îl găsim, atât în mesajul Înaltpreasfinţiei Sale, Iustinian, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului, cât şi
în cel al responsabilului proiectului, părintele consilier eparhial, Bălan Milan, cel care a însufleţit permanent ideea acestui program. Parafrazând pe Înaltpreasfinţitul Justinian, orice om ar trebui să se întrebe:
„Cine sunt eu de fapt? De unde vin? Unde mă duc? Care este finalul existenţei mele?”. Tinerii sunt mugurii
sau vlăstarii unei naţiuni, a unui popor. O ţară binecuvântată se recunoaşte şi după imaginea unui tineret
viguros, deştept, credincios, unit, evlavios şi patriot. Iar părintele consilier Bălan Milan atrage atenţia
asupra unui aspect îngrijorător: „cel al înăbuşirii sufletului românesc pe diferite căi, oamenilor fiindu-le
jenă să-şi afirme identitatea, existând pericolul pierderii ei”. În aceste circumstanţe, Reuniunea Tinerilor
Ortodocşi are scopul încurajator de afirmare şi de rezistenţă. Tinerii care vor porni în astfel de pelerinaje vor
fi conştienţi că nu sunt singuri, că de bucuriile Ortodoxiei Româneşti se pot împărtăşi împreună, iar lumina
aprinsă în sufletele lor tinere va fi purtată către fiecare familie sau comunitate, reaprinzând sentimentul de
mândrie că suntem români.
Prin grija deosebită a Înaltpreasfinţiei Sale, Nifon, Mitropolit al Târgoviştei, s-a constituit grupul de
tineri Dâmboviţeni, răspunzând chemării maramureşene. Aceştia au purtat în inimi emoţia şi nerăbdarea de
a participa împreună cu alţi tineri la manifestările şi la Sfintele Liturghii de la Baia Mare. Sub îndrumarea
preacucernicilor părinţi consilieri, Iulian Rainea şi Adrian Rada au fost alese persoanele delegate pentru a
însoţi grupul în acest pelerinaj. Responsabilul grupului a fost preacucernicul părinte Aurelian Eremia, iar
domnul profesor Darius Ionete şi preşedintele ASCOR Dâmboviţa, Domnul Ioan Gheorghe, au fost
desemnaţi însoţitori.

În dimineaţa zilei de 3 septembrie, înainte ca primele raze de soare să scalde vechea cetate de scaun a
Ţării Româneşti, tinerii înscrişi la pelerinaj s-au întâlnit în faţa Catedralei Mitropolitane. Cu vădită
timiditate, au început să se cunoască şi să schimbe impresii. Au răspuns prezent 43 de tineri, din
protopopiatele Târgovişte Nord şi Sud, Găeşti, Pucioasa, Moreni şi Titu. Domnul Ion Măniceru, „Nea
Bebe”, aşa cum este cunoscut deja de majoritatea credincioşilor de pe raza arhiepiscopiei, alături de care au
avut ocazia să participe măcar o dată la pelerinaje, ne aştepta deja cu autocarul pregătit cu grijă. Nu am
plecat la drum până nu am cerut ajutorul lui Dumnezeu, în nădejdea că ne va însoţi pe tot parcursul
călătoriei, care însuma peste 1000 de kilometri. Când soarele începea să se ridice deasupra orizontului, deja
lăsam în urmă judeţul Dâmboviţa, trecând pe lângă Piteşti şi începând să urcăm Dealul Negru, cu
serpentinele sale renumite. Începeam cu toţii să simţim atmosfera de pelerinaj. Nu am trecut nepăsători pe
lângă mesajul evident şi des întâlnit pe drumurile României, scris cu litere mari pe plăcile de beton, încadrat
între două drapele tricolore: „BASARABIA E ROMÂNIA!” Nu a rostit nimeni nimic. Dar fiecare a privit
pe fereastra autocarului către mesajul scris, iar tăcerea parcă a reprezentat un moment de reculegere, în
amintirea celor care au suferit, fiind despărţiţi de ţara mamă sau deportaţi şi rupţi de familii.
Pentru scurt timp am oprit la celebrul popas de pe Dealul Negru, bucurându-ne de aerul tare, matinal
al pădurii, care ne-a încărcat pozitiv pentru mai departe. Am pornit la drum, ajungând să trecem pe lângă
Râmnicu-Vâlcea până la Cozia, unde am cerut iertare Bunului Dumnezeu, că nu putem opri la mormântul
Voievodului nostru, Mircea cel Bătrân. Am promis că la întoarcere ne vom opri să aducem un pios omagiu.
Fiind un drum lung, regulile Autorităţii Rutiere Române sunt clare: şoferul nu trebuie să depăşească timpul
desemnat. Astfel, am mers mai departe prin defileul Oltului, bucurându-ne de peisajele scăldate în lumina
unei veri care se grăbea să predea ştafeta toamnei. Atmosfera s-a însufleţit, când s-a dat tonul cântărilor.
Părintele Aurelian, acompaniat de vocile ferme ale tinerilor studenţi teologi, a intonat Pe tine te lăudăm,
Ţie, maică-ţi cer şi alte câteva cântece patriotice, regăsite şi în caietele de lucru ale Reuniunii, trimise din
timp de organizatorii băimăreni. Domnul Bebe, şoferul nostru, ne-a asigurat că popasul de la Miercurea
Sibiului o să fie pe gustul fiecărui călător. Aici am găsit în minutele de răgaz, linişte, fiecare putând să se
bucure de ospitalitatea gazdelor şi de câte puţin din preparatele tradiţionale ale bucătarilor locului. Am
studiat în amănunt programul manifestărilor de la Baia Mare. Deja fiecare era nerăbdător să participe, fie la
liturghiile solemne, fie la conferinţele susţinute de Dan Puric, fie la concertele în aer liber, având ca invitaţi
de seamă pe Brio Sonores şi Paula Seling, dar mai cu seamă la Procesiunea ce avea să traverseze întregul
oraş, reunindu-i pe toţi tinerii, din toate grupurile şi părţile ţării şi din afara ei. Unii erau emoţionaţi la ideea
că vor putea să cunoască alţi tineri, din alte zone, alţii nerăbdători să-şi revadă vechii prieteni cunoscuţi cu
un an în urmă.
De la Sibiu, Transilvania s-a întins în faţa ochilor, în splendoarea sa. Am înţeles de ce au râvnit-o
mulţi. Frumuseţea peisajelor şi bogăţia pământului ne fac mândri că suntem cetăţenii acestei ţări. Ochii
tinerilor erau aţintiţi până departe, aproape sfredelind orizonturile. Din când în când, observându-le privirile
curioase, ne simţeam datori, noi însoţitorii, care avusesem ocazia să mai parcurgem aceste drumuri, să le
spunem la microfon câte ceva despre aceste locuri: „Acum trecem pe lângă Sibiu, acum pe lângă Sebeş,
Alba Iulia, Cheile Turzii...” Kilometrii treceau, la fel şi timpul, iar tinerii noştri erau din ce în ce mai
nerăbdători să ajungă. La fel erau şi organizatorii de la Baia Mare, care ne aşteptau, temându-se că nu putem
gusta din toate darurile spirituale pe care ei ni le pregătiseră cu atâta grijă.
Către seară, după ce am trecut de Dej, am ajuns la Baia Mare. Responsabilul cu preluarea grupului
nostru ne aştepta la intrare şi ne-a „escortat” până la Catedrala Ortodoxă. Deja emoţiile erau mari. Am avut
parte de o privelişte încântătoare. O mare de tineri, purtând tricourile albastre ale Reuniunii, având
imprimate pe ele Hrismonul creştin, se adunau împrejurul treptelor Catedralei încă în construcţie, dar
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suficient de ridicată să îţi poţi face o idee despre grandoarea edificiului. Tinerii au fost întâmpinaţi de
soborul de episcopi şi preoţi cu salutul: „Hristos în mijlocul nostru!”. Iar noi toţi am răspuns
cutremurându-se tot în jur: „Este şi va fi!”. Din acel moment am simţit cu toţii părtăşia, comunicarea,
întrepătrunderea sufletească, ce nu ne-au mai părăsit pe tot parcursul şederii noastre la Baia Mare. Puteam
spune cu certitudine cuvintele Apostolului: „De acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”, pentru
că eram un tot unitar, ca mlădiţele viţei de vie. Acolo unde doi sau trei sunt adunaţi în numele lui Hristos, şi
El este în mijlocul lor. Dar nu eram doar doi sau trei... eram trei mii cinci sute de suflete. Vibra atmosfera de
emoţie. Ne pierdeam în mulţime, dar nu ne simţeam rătăciţi. Am simţit siguranţa coexistenţei în Trupul
tainic al lui Hristos, am simţit poate o parte din energia Cincizecimii. După împreuna-rugăciune, fiecare
grup a fost condus la locul unde se servea masa. Avea să fie o nouă experienţă minunată. Soarele apunea,
lăsând să se vadă ultimele raze de lumină care ne mângâiau obrajii osteniţi poate de drum. În apropierea
catedralei se află un mic stadion al echipei de rugby. Acolo, eram aşteptaţi şi am fost întâmpinaţi cu
zâmbetul pe buze de cei care ne-au împărţit pachetele cu mâncare. Era o privelişte impresionantă: pe iarbă
sau în tribunele micului stadion, eram cu toţii aşezaţi, în linişte, privind apusul, gustând din aceleaşi bucate.
Parcă am trăit momentul înmulţirii celor cinci pâini şi doi peşti. A fost înălţător. Pe Hristos îl simţeam în
mijlocul nostru. Am ridicat privirea..., iar fiecare dintre noi am citit un mesaj, parcă venit din sufletul
Ardealului; pe un banner scria: „Maramureşul vă iubeşte!”. Nu ştim dacă mesajul a fost pus acolo de
suporterii echipei de rugbi sau a fost ideea organizatorilor, însă ne-a pătruns în suflete, emoţionându-ne.
După ce am fost cazaţi aproape de catedrală, la Liceul Tehnic „Anghel Saligny”, noaptea a trecut pe
nesimţite, oboseala drumului şi emoţia participării la deschiderea festivităţilor simţindu-se pe chipul
tuturor. Razele dimineţii de 4 septembrie au adus noi întrebări. Oare ce ne rezervă ziua? După un mic dejun
luat chiar la cantina internatului, ne-am deplasat către Biserica „Sfântul Andrei”, unde eram repartizaţi,
împreună cu alţi tineri să participăm la celebrarea Sfintei Liturghii. Ajunşi la biserică, într-o atmosferă de
deplină solemnitate, am participat cu
toţii la Sfânta Liturghie, iar la „sărutarea păcii”, salutul „Hristos în mijlocul
nostru!” a fost rostit şi spre noi, fiind
impulsionaţi să răspundem în cor: „Este
şi va fi!”. Am simţit că suntem co-celebranţi preoţilor altarului, am simţit că
suntem parte a ritualului liturgic, având
impresia că vedem, pe lângă Liturghia
pământească, îngerii slujind la aceea
cerească. Timpul stătea în loc, transformându-se într-un prezent care curge, un
prezent continuu. Între „Unule născut...” şi „Unul Sfânt...”, parcă au trecut
secole şi, în acelaşi timp, clipe. Cu
fiecare ectenie la finalul căreia preoţii
rosteau îndemnul: „Pe noi înşine şi unii
pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos
Dumnezeu să o dăm!”, ne simţeam ca o familie, fiecare fiind legaţi de chemarea lui Hristos, fiind mândri de
faptul că suntem ortodocşi şi nu doar atât, ci tineri ortodocşi români.
Am plecat de la biserică spre Liceul „Anghel Saligny”, unde, împărţiţi pe grupuri de lucru, prin
tragere la sorţi, am participat la dezbateri, pe diferite teme, iar tinerii au putut să se prezinte, au putut să-şi
expună punctele de vedere cu privire la problemele spirituale care îi frământau. Preoţii şi însoţitorii au format un grup aparte, unde au discutat, în special, despre problemele cu care se confruntă comunităţile
ortodoxe din Ardeal.
După servirea mesei, cu distribuirea de pachete de către aceiaşi oameni inimoşi ca în seara
precedentă, am mers însoţiţi de o „armată” de voluntari spre Muzeul Satului şi cel Etnografic. Tinerii au fost
impresionaţi de tot ce au observat acolo, de vechile case ţărăneşti, de bisericuţa din lemn, care se întrevedea
printre merii plini de roade şi gărduleţele din nuiele împletite, amintindu-ne de ce spunea Lucian Blaga,
despre bisericuţele dintre buruieni, specifice Ortodoxiei Româneşti, care, deşi mici, au o încărcătură de
spiritualitate creştină bogată, impresionând pe orice străin care vizitează ţara noastră. Cu greu am plecat din
incinta Muzeului Satului Maramureşean, lăsând în urmă istorie palpabilă, încărcată de trăiri nostalgice,
amintind de poveşti şi basme româneşti, cu Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene, unde binele învinge
întotdeauna... Tinerii noştri au sesizat, dincolo de frumuseţea, de pitorescul locului, faptul că toate acele
case, care alcătuiau până la urmă un sat, rămâneau pustii după plecarea noastră. A fost inevitabilă
comparaţia cu migraţia tinerilor din România, spre alte meleaguri unde găsesc satisfacţia muncii lor, cu
riscul de a se simţi neîmpliniţi spiritual, dorul de casă şi tradiţii mistuindu-i.
Însă românul ştie a se alina prin cântec. Aşa cum spune şi minunatul artist maramureşean Grigore
Leşe:„Am noroc că ştiu cânta,/ Că-mi astâmpăr inima,/ Horile-s de stâmpărare,/ La omul cu supărare”.

Către acest artist urma să ne îndreptăm după ce am părăsit Muzeul Satului. L-am întâlnit la scena
amenajată în Piaţa Libertăţii din Centrul Vechi al băimărenilor. A urcat sobru pe scenă, dojenind cu
blândeţe tinerii care încă nu-şi găseau loc. Apoi a început să doinească, aşa cum numai în Maramureş poţi
auzi. Soarele se ambiţiona să dogorească peste toată mulţimea adunată în piaţă, mulţime care se încăpăţâna
la rându-i, să rămână, să asculte.
După acest emoţionant moment, mulţimea miilor de tineri şi de simpli trecători adunaţi, a avut parte
de o întâlnire cu Dan Puric, care a animat atmosfera în maniera sa unică, reuşind mereu să captiveze prin
forţa unei gândiri obiective, trecute prin filtrul unei experienţe personale, dar şi al unui studiu pasionant al
istoriei noastre atât de complexe.
Seara s-a încheiat în atmosfera creată de grupul vocal Brio Sonores, când tinerii, deşi obosiţi după o zi
plină, au rămas captivaţi în faţa scenei de lângă catedrală. Paula Seling a reuşit să atingă corzile sensibile ale
sufletelor tuturor cu recitalul său. Am plecat spre locul de cazare, încercând să rememorăm momente ale
zilei, dar privind cu nerăbdare la ce ne rezerva ziua următoare.
În ziua de 5 septembrie, după micul dejun, ne-am grăbit spre Biserica „Sfântul Andrei”, să
rememorăm trăirea din ziua anterioară, mai ales că grupul nostru era de rând la strană, iar părintele Aurelian
trebuia să facă parte din soborul preoţesc. Emoţiile au fost intense. Un punct în care parcă şi adierea vântului
s-a oprit a fost cel de intonare a imnului Iubi-te-voi, Doamne!, de către o tânără domnişoară, îmbrăcată în
costum popular, secondată de isonul băieţilor teologi. După Sfânta Liturghie, revenind la Liceul „Anghel
Saligny”, am continuat dezbaterile din ziua precedentă, aşteptând cu emoţie Procesiunea de seară. După
prânz, ne-am îndreptat spre Centrul Vechi, unde, deşi copleşiţi de căldură, încercând fiecare să ne ascundem
pe la umbră, am ascultat câteva repere despre Pintea Viteazul, oferite de dr. Ioan Marchiş şi dr. Teodor
Ardelean. Au cântat apoi şi ne-au încântat grupuri de tineri veniţi din străinătate, din Ucraina.
Pe seară, pe la ora 17, am început
fiecare grup să ne strângem în Parcul
„Regina Maria”, de unde aveam să
plecăm încolonaţi spre Catedrala din
Baia Mare, în frunte cu Preasfinţiţii ierarhi ai Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sătmarului. La un glas de
trâmbiţă, ne-am adunat cu toţii şi am
pornit. Se simţea freamătul tuturor, nerăbdarea de a ieşi de sub umbra castanilor şi stejarilor din parc, pe străzile
băimărene. Am început să cântăm. Fiecare grup intona un imn religios. Apoi,
când am ieşit, în sfârşit, cu toţii pe străzile oraşului, ca la un semn, am simţit
ca trebuie să cântăm Deşteaptă-te, române! Din piepturile a mii de tineri s-a
auzit imnul nostru naţional. Ferestrele
caselor s-au deschis, iar în pragul lor au ieşit oameni de toate vârstele care ne făceau cu mâna, iar ochii le
erau plini de lacrimi de bucurie. Maşinile se opriseră, iar din ele pasagerii, surprinşi de şirul de peste doi
kilometri de tineri, ieşeau şi ne salutau. Oamenii de pe stradă, simpli trecători, se alăturau nouă. De la un
geam, un clovn aflat la o petrecere ne arunca baloane în formă de inimi, pe care adierile de vânt le purtau
departe. Aşa am parcurs tot oraşul, de la nord la sud, până la catedrală, unde ne-am adunat ca în ziua sosirii
în jurul treptelor şi am ascultat slujba de seară, oficiată de Înaltpreasfinţitul Andrei, Mitropolitul Clujului,
Maramureşului şi Sătmarului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Iustinian, al Maramureşului şi Sătmarului,
Preasfinţitul Justin Sigheteanul, Episcop-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului. La final, înalţii prelaţi au acordat cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi
Sălajului, Crucea Transilvană, domnului primar al Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş şi părintelui
Bălan Milan, consilier eparhial, care s-au implicat cu toată fiinţa în organizarea acestui eveniment de
anvergură naţională.
Am plecat cu greu din faţa Catedralei Ortodoxe din Baia Mare, spre căminul gazdă, unde ne-am
strâns pe grupuri şi am discutat până spre dimineaţă despre trăirile experimentate în aceste zile. Părintele
Aurelian Eremia, coordonatorul grupului nostru dâmboviţean, ne-a încântat cu multe cuvinte de învăţătură
creştinească, de dragoste frăţească, plină de lumină harică. Mica încăpere din internatul şcolii devenise o
bisericuţă, în care ascultam ca la o cateheză, din experienţa şi din sufletul părintelui. Scopul Reuniunii
fusese atins: ne simţeam ca o familie, de parcă ne ştiam de o veşnicie şi aveam curajul să ne spunem unul
altuia bucuriile, dar şi suferinţele sufleteşti, cu nădejdea că astfel putem să găsim soluţii la toate problemele.
Deşi erau ore târzii din noapte, cu greu încercam să ne pregătim bagajul pentru că în dimineaţa următoare
ridicam ancora spre casă. Ne era greu să părăsim Baia Mare, unde ne-am simţit atât de bine, însă voiam să
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ajungem şi acasă, să împărtăşim şi altora din bucuriile trăite aici. Încet, liniştea s-a lăsat peste dormitoare,
până dimineaţă, când a trebuit să ne pregătim de plecare.
Cu bagajele făcute, am pornit din curtea internatului spre Catedrala Ortodoxă din Baia Mare, unde am
asistat la ultima Liturghie solemnă. Pe buzele tuturor se auzea salutul: „Hristos în mijlocul nostru!”
Ne-am luat rămas-bun de la Baia Mare, de la cei pe care i-am cunoscut aici, în speranţa că ne vom
revedea, iar Reuniunea Tinerilor Ortodocşi nu se va opri aici, ci va continua an de an. Am plecat spre casă,
conduşi de Nea Bebe Măniceru, „marca noastră înregistrată” în materie de pelerinaje, un adevărat GPS
uman, care ştie toate cărările României. Am reluat traseul spre Dej, Aiud, Alba, Sebeş, Sibiu... amintindu-ne
de închisorile unde mii de martiri ai creştinismului românesc au suferit. Nu am uitat de promisiunea făcută
la începutul călătoriei noastre, de a opri la Cozia şi a aduce un omagiu Voievodului Mircea cel Bătrân.
Pe parcursul drumului de întoarcere, fiecare dintre cei aflaţi în autocar, au venit rând pe rând la
microfon şi au spus impresii şi păreri, menţionând că se simt ca într-o familie.
Aducem mulţumiri organizatorilor, EPISCOPIEI MARAMUREŞULUI ŞI SĂTMARULUI,
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BAIA MARE, dar nu în ultimul rând ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI,
Înaltpresfinţitului Părinte NIFON, prin grija căruia grupul de tineri ortodocşi dâmboviţeni a putut ajunge la
Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi. Prin contribuţia Arhiepiscopiei Târgoviştei, fiind achitate toate
îndatoririle financiare aferente călătoriei, tinerii s-au putut bucura de un pelerinaj fără griji financiare, mulţi
dintre ei declarând că a fost pentru prima dată când au ajuns atât de departe de casă, nesperând să cunoască
atâtea locuri noi româneşti.
De asemenea, aducem mulţumiri băimărenilor, grupurilor de voluntari, coordonatorilor acestora,
care, prin ospitalitatea de care au dat dovadă, ne-au făcut să ne simţim cu adevărat acasă, reaprinzând flacăra
spiritului patriotic românesc.
Prof. DARIUS IONETE
Dâmboviţa
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fi istoric presupune multă muncă care s-a întins, aşa cum afirma Mihail
de cercetare şi mult sacrificiu. Ioan Kogălniceanu în celebrul său discurs inaugural
Bogdan, care a manifestat din ti- de la Academia Mihăileană (23 noiembrie 1843),
nereţe „o nepotolită sete de carte”, şi-a asumat „până acolo, încât unii îşi însuşesc chiar şi fapaceste obligaţii, întreaga lui viaţă dăruindu-şi-o tele şi istoria bătrânilor Romani dela Romulus şi
scoaterii la iveală a adevărului istoric în ce pri- până la Romulus Augustulus…”. Tot el atrăgea
veşte originea limbii şi a poporului român.
atenţia că românii trebuie să se ferească de
S-a născut la 25 iulie
această manie care atrage „asu1864, într-o familie de comerpra noastră râsul străinilor”.
cianţi braşoveni cu pronunţate
Două decenii mai târziu,
idei progresiste. Mediul familiTitu Maiorescu, unul dintre cei
al, dar şi faptul că a avut şansa
dintâi elevi ai viitorului liceu
de a urma şi absolvi la 18 ani
„Andrei Şaguna”, a adus o cricursurile vestitului Liceu Rotică incisivă rătăcirilor latinomânesc-Ortodox din Braşov,
mane ale lui Simion Bărnuţiu,
azi Liceul „Andrei Şaguna”,
despre a cărui carte principală
dând dovadă de o excelentă preDreptul public al românilor
gătire în ştiinţele clasice, au
afirmase că e o lucrare „remarcontribuit la dorinţa lui de a urcabilă prin lipsa totală de ştiinţă
ma mai departe aceeaşi direcţie,
juridică”.
axându-şi atenţia înspre lingvisSe formaseră două orienIoan Bogdan
tică şi istorie, două discipline,
tări
opuse
reprezentate de două
(1864-1919)
istoric
şi
filolog
care nu pot fi tratate separat
şcoli, una care susţinea că ne
dacă vrei să le înţelegi evoluţia.
tragem din romani, că suntem
Studiile universitare le-a urmat la Şcoala romani şi deci „cel dintâi popor din lume”,
Superioară din Iaşi, încheindu-le cu lucrarea de susţinută de şcoala Blajului, alta mai ponderată,
licenţă Istoria Coloniei Sarmisegetuza, tipărită încercând să se opună acestor idei primejdioase,
la Iaşi în 1885. În acelaşi an, la doar 21 de ani, şcoala de la Braşov.
publică în revista Convorbiri literare din BuÎn acest context istoric, tânărul Ioan
cureşti recenzii ale unor cărţi prestigioase ca Bogdan, rod al şcolii braşovene, a înţeles că era
Istoria limbii şi literaturii române de Aron Den- necesar a se naşte un curent sănătos care prin
suşianu şi Istoria Română de Gr. G. Tocilescu. dovezi ştiinţifice să demonteze „romanomania”
Într-o perioadă în care istoriografia ro- şi s-a aplecat asupra slavismului, arătând prin
mână o luase într-o direcţie greşită, exagerân- întreaga sa operă că limba română are un cadu-se teoria latinităţii limbii române cu scopul, racter romanic pe care nimeni nu-l poate condeloc rău intenţionat, dar nociv pentru realitate, testa, dar în acelaşi timp nu poate fi ignorată nici
de a atrage respectul lumii occidentale, Ioan influenţa civilizaţiei greco-slavone. „Este timpul,
Bogdan şi-a îndreptat atenţia asupra unei ramuri domnilor, ca ştiinţa istorică română să iasă cu
a filologiei lăsată în umbră, şi anume slavismul. totul din faşa romantică a copilăriei. Datoria ei
Era perioada în care mai mulţi foşti elevi ai trebuie să fie de aci’nainte: a căuta pretutindeni
şcolii din Braşov, deveniţi oameni de ştiinţă adevărul şi numai adevărul”, afirma Ioan Bogdan.
curajoşi, cu iniţiativă şi respect pentru adevăr,
Pentru a-şi atinge ţelurile, şi-a continuat
s-au împotrivit răspândirii unei „romanomanii” specializarea la universităţile din Viena, Cra-
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covia, Petersburg şi Moscova, închinându-şi
acestor studii slave şi slavo-române cei mai frumoşi ani ai tinereţii. A avut convingerea că doar
aşa va putea contribui la aducerea istoriografiei
române pe temelii solide, ştiinţifice greu de
combătut.
La 27 de ani se întoarce în ţară şi devine
profesor la catedra de limbi slave a Universităţii
din Bucureşti. Era, deja, cunoscut de cei mai de
seamă slavişti ai vremii, studiile sale publicate
fiind foarte apreciate de aceştia, iar reputatul
slavist, fostul său profesor Vratislav Jagić de la
Universitatea din Viena a făcut afirmaţia: „în tot
cazul Bucureştiul poate să fie mândru că posedă
acum un reprezentant al filologiei slave, pentru
care pot să-l invidieze multe universităţi austriece, mai ales însă universităţile ungureşti…”. În
anii 1898, 1900, 1902, 1904, 1906, 1909-1910 şi
1912 a fost decan al Facultăţii de Litere.
A îmbinat cu succes munca didactică cu
cea de cercetare ştiinţifică, faţă de care a dovedit
o pasiune greu de egalat. Cercetările sale amănunţite s-au concretizat în descoperirea a nouă
cronici şi documente vechi, precum şi lucrări
personale: Vechile cronici moldoveneşti până la
Ureche (1891), Cronici inedite atingătoare de
istoria Românilor (1895), Vlad Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti asupra lui (studiu
critic) (1896), Relaţiile Ţării Româneşti cu
Braşovul şi cu Ţara Ungurească – texte slave cu
traduceri şi cu un studiu privitor la diplomatica

slavo-română (1905), Documentele lui Ştefan
cel Mare (1913), Originea voievodatului la români (1907), Documentele Răzenilor din 1848
şi organizarea armatei moldovene în sec. al
XV-lea (1908), Despre cnejii români.
În anul 1892, la 31 martie, Ioan Bogdan a
fost ales membru corespondent al Academiei
Române, iar 11 ani mai târziu, la 30 martie 1903,
membru activ, ocazie cu care a ţinut să le mulţumească colegilor săi pentru votul de încredere
pe care i l-au acordat, menţionând că în continuare, ca şi până acum, va fi călăuzit de „o
sinceră iubire de adevăr şi de un entusiasm cald
pentru trecutul poporului nostru, pe care am
învăţat a-l iubi, cu atât mai mult cu cât, studiind
mai de aproape istoria lui, am cunoscut virtuţile
ce le-a avut odinioară, faptele măreţe ce le-a
săvârşit şi nenorocirile fără număr prin care a
trecut”.
Pentru a întregi creionarea preocupărilor
şi a personalităţii academicianului Ioan Bogdan,
trebuie să amintim faptul că în calitate de director al revistei Convorbiri literare, a grupat în
jurul acesteia adevărate forţe ale ştiinţei istoriei
şi filologiei, ca Nicolae Iorga, Vasile Pârvan,
Sextil Puşcariu, Dimitrie Onciul, Ştefan
Orăşanu, nume cu rezonanţă care au ridicat la
înalt nivel revista, iar calităţile sale de organizator s-au materializat prin aceea că a contribuit la elaborarea primului regulament unic al
facultăţilor de litere şi filosofie din ţară.
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Revista noastră continuă, şi în acest număr, prezentarea academicienilor
care au fost elevi sau profesori ai celebrului Colegiu Naţional „Andrei Şaguna”
din Braşov.
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-a născut în satul Vingard, în
La 1 decembrie 1845 Munteanu merge ca
apropierea Sibiului, fiu al cantorului inspector şi profesor la Seminarul Episcopal
Ioan Munteanu, român cu ambiţie de Râmnic de la Mănăstirea Bucovăţ. Timpul pea-şi da fiul la şcoală. Primele slove le desluşeşte trecut aici n-a fost decât o continuă luptă cu
alături de tatăl său, apoi urmează şcoala normală reprezentanţii Episcopiei care, până la urmă, au
şi liceul la Alba Iulia (1823-1830), iar între reuşit să-l alunge din profesorat şi din Ţara
1831-1832 urmează la Cluj, în
Românească.
cadrul Liceului Academic PiaGavriil Munteanu se înrist, o clasă, cea superioară, de
toarce la Sibiu (1848), unde, în
filosofie. Tot la Cluj studiază şi
toiul Revoluţiei, este cooptat în
dreptul, până în anul 1834.
Comitetul de apărare a patriei –
Cum nicio perspectivă sicontrolat de saşi.
gură nu i se deschide în Ardeal,
Munteanu a venit în apămerge la Bucureşti (1835), unde
rarea românilor pe care patriPetru Poenaru îi încredinţează
ciatul săsesc şi autorităţile neoun post de prefect de studii la
absolutiste austriece voiau să-i
internatul înfiinţat la Şcoala de
readucă în situaţia de inferiola Sfântul Sava.
ritate de dinaintea Revoluţiei.
Cariera pedagogică a lui
Anii grei de după Revoluţie l-au
Munteanu se leagă şi de Semifăcut pe Munteanu să devină cel
Gavriil Munteanu
narul din Buzău, al cărui prim
mai ardent gazetar în polemica
(1812-1869)
profesor şi organizator a fost
stârnită de patriciatul săsesc şi
pedagog, teolog, traducător
timp de 8 ani. Aici îi este atesziarul Siebenburger Bote, unde
tată prezenţa odată cu examenul
s-au publicat o serie de articole
public dat de elevii buzoieni, în 30 iunie 1836. injurioase la adresa românilor. El ripostează cu
În aceşti ani de început îşi câştigă o no- articole în Gazeta de Transilvania, documentorietate aparte prin activitatea sa culturală deo- tând abuzuri săvârşite de funcţionarii saşi. Tot
sebit de apreciată în epocă: traducerea din ger- sub semnătura lui au fost publicate în ziarul
mană a unor Meditaţii religioase cu caracter Bucovina două articole politice: Starea causei
moral-filosofic şi editarea primei publicaţii pe- române în Transilvania şi Despre agităciuni.
riodice bisericeşti din cultura noastră – VestiŞcoala politică dobândită în Ţara Româtorul bisericesc (1839). Cu ajutorul colegului nească îl apropie de stânga postrevoluţionară
său Dionisie Romano publică Gazeta religioasă condusă de Bărnuţiu şi Laurian la Viena, repreşi morală.
zentată de Avram Iancu, Axente Sever, Simion
Meditaţiile cuprindeau accente sociomo- Balint şi alţii în Transilvania.
rale de esenţă protestatară, în maniera luministă,
Munteanu aderă la o mişcare cu caracter
încât au făcut din originalul german (Stunden internaţionalist animată de cehul Frantisek
der Andacht) o carte „oprită”.
Palaky, care viza schimbarea caracterului poliAutorităţile din Ţara Românească au tic totalitarist al Imperiului Austriac, prin aşeignorat acest lucru la primul volum, dar cel de-al zarea lui pe baze federaliste.
doilea, deşi anunţat, n-a mai putut să apară.
Este unul din traducătorii raportului lui
Munteanu nu era pe placul ierarhilor din Avram Iancu în limba germană, document din
Ţara Românească din cauza nonconformismului care răzbate îndreptăţirea românilor de a pretinsău intelectual. Conducerea Episcopiei de Buzău de ceea ce li se cuvine din partea Curţii de la
îi face directorului seminarului viaţa imposibilă, Viena.
iar la 1 septembrie 1844 acesta îşi dă demisia.
Este preocupat de Sinodul neunit de la
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Sibiu din martie 1850, o adunare de mare amploare, după cele trei de la Blaj (1848).
Mutarea la Braşov de la sfârşitul anului
1850 este începutul celei mai rodnice perioade
din activitatea sa didactică. Aici se înfiinţează
Gimnaziul Românesc din Braşov şi G. Bariţiu,
care cunoştea vocaţia didactică a prietenului
său, îl cheamă ca profesor. Îşi începe activitatea
cu 24 de elevi.
În anul 1853 devine director al gimnaziului care îşi sporeşte an de an clasele, astfel că,
la Braşov, se conturează un focar de cultură.
Aici predă diverse obiecte de studiu şi alcătuieşte programe cu o pondere covârşitoare a
limbilor clasice – 8 ore săptămânal limba latină,
6 ore de limba română, 5 ore de greacă, 3 ore de
istorie şi 2 ore de religie.
Gavriil Munteanu a desfăşurat o muncă
asiduă şi de alcătuire a manualelor şi de recepţionare a unor lucrări de referinţă din alte culturi, necesare bunului mers al şcolii. Este remarcabilă lucrarea Cartea de lectură românească
pentru clasele gimnasiali, tipărită la Braşov, în
1857, şi reeditată în 1861 şi 1866. În prefaţa
acestui manual, Munteanu consemnează: „O
limbă moartă sau streină nu se poate învăţa fără
gramatică. Limba maternă se poate învăţa prin
imitaţiune şi exerciţiu”.
Munteanu alcătuieşte prima antologie literară din cultura românească, înmănunchind
scrieri semnate de Grigore Alexandrescu, Ion
Heliade Rădulescu, Andrei Mureşanu, alături de
scriitori străini ca Lessing, Fraţii Grimm, Herder sau fragmente din celebrii autori germani de
manuale şcolare – Moger şi Flugge.
Acestui manual de literatură îi va adăuga,
în 1860, unul de Gramatică română pentru clasele gimnasiali de aceeaşi valoare. Şi acesta este
reeditat în 1861 şi 1863. Cu ideile şi criteriile
acestui manual, Munteanu accede în rândul filologilor noştri latinişti.
În 1866 Munteanu devine membru fondator al Academiei Române. În prima sesiune a
Societăţii Academice Române (1867), Munteanu
a fost cel dintâi solicitat să schiţeze un proiect de
ortografie românească. Proiectul său cuprindea
un compromis între principiile etimologic şi

fonetic, în ideea de „a scrie fiecare sunet cu
litera sa şi de a nu a întrebuinţa una şi aceeaşi
literă pentru două sunete”. El consideră că cele
27 de sunete ale limbii române se pot ilustra prin
cele 20 de semne ale alfabetului latin.
Membru în comisia filologică-română
transilvăneană, Munteanu a avut o preocupare
dominantă – ortografia română. El argumentează în diferite disertaţii, unele publicate în
Foaie pentru minte, inimă şi literatură, romanitatea limbii române, declarându-se pentru o
ortografie etimologică. În articolul Purismul în
literatura română (1862), autorul cere înlăturarea cuvintelor de origine nelatină şi înlocuirea
lor prin cuvinte culese din cărţile vechi sau existente în graiul românesc.
În afara unor programe gimnaziale în care
a publicat diferite lucrări pe teme de învăţământ
şi de lingvistică, Munteanu este autorul mai
multor manuale şcolare. Pe lângă manualele
prezentate mai sus, a publicat Geografie biblică
sau Descrierea locurilor însemnate prin fapte
biblice (1854), Gramatica latină (1863), Dicţionar german-român (1853-1854) – în colaborare cu Bariţiu.
Împreună cu Ioan Petric, Munteanu a publicat o culegere de învăţături sub titlul Înfricoşatele stricăciuni ale băuturei de vinars-rachiu
(1854).
În 1862 a realizat o traducere religioasă
Biografia fericitei Macrina, după Episcopul
Grigorie al Nissei (Sibiu, 1868). Din germană a
mai tradus şi Încurcătura de Augustin von
Kotzebue – rămasă netipărită.
Cele opt ore de latină pe care le avea
săptămânal la colegiul braşovean, cuprindeau
un material didactic bogat în această limbă.
Munteanu doreşte să facă cunoscuţi scriitorii
latini încă din şcoală. În acest sens, el realizează
traduceri, însoţite de comentarii şi note ale unor
scriitori latini: Tacit – Viaţa lui C. J. Agricola
(1858), Germania sau situaţiunea, datinile şi popoarele ei (1864); Suetoniu – Viaţa a XII imperatorii (1867); Horaţiu – Odele şi epodele (1868).
După o viaţă rodnică, dar şi plină de greutăţi şi zbucium, Munteanu se stinge din viaţă în
data de 17 decembrie 1869 la Braşov.

BIBLIOGRAFIE:
Rusu, Dorina N., Membrii Academiei Române: 1866-2003: dicţionar, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2003.
. Balacciu, Jana; Chiriacescu, Rodica, Dicţionar de lingvişti şi filologi români, Bucureşti, Editura
Albatros, 1978.
. *** George Bariţ şi contemporanii săi, vol. VI, Bucureşti, Editura Minerva, 1983;
. Bariţiu, George, Biografii literare, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2012.
.

DECEMBRIE 2014

63

Enea Hodoş
Ana COPCEAC BIZĂU
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E

nea Hodoş a fost unul dintre cei mai Naţional „Andrei Şaguna”, după întemeietorul
de seamă folclorişti români, scriitor său – şi la Blaj, unde i-a avut ca profesori pe
şi membru corespondent al Acade- Ioan Alexandru Lapedatu şi pe Ioan Micu
miei Române începând din anul 1904.
Moldovanu, care l-au îndreptat spre literatura
S-a născut pe 31 decembrie 1858 la Roşia populară, având o influenţă determinantă în
Montană, într-o casă care se mai află şi astăzi în activitatea sa ulterioară de culegător de folclor.
această comună. A venit pe lume într-o familie
După ce, în 1877, a trecut examenul de
cu tradiţie în preocupările intelectuale şi obşteşti. bacalaureat cu nota „laudabiliter”, Enea Hodoş
Bunicul său dinspre mamă,
a urmat cursuri de medicină la
preotul român greco-catolic
Universitatea din Viena vreme
Simion Balint, este cunoscut în
de patru ani. După moartea taistorie ca un paşoptist înfocat,
tălui şi bunicului matern, în
susţinător al drepturilor naţiunii
1880, părăseşte Facultatea de
române, care în 1848 ia parte
Medicină şi se decide să stuactivă, în calitate de tribun, la
dieze literele şi filozofia la
Revoluţia condusă de Avram
Budapesta şi, respectiv, Viena.
Iancu. Pe linie paternă, bunicul
La Universitatea din Budapesta
şi străbunicul său au fost de aseobţine în anul 1885 un premiu
menea, preoţi. Spre deosebire de
pentru o teză pusă la concurs
înaintaşii săi, tatăl folcloristucare trata despre influenţa limlui, Iosif Hodoş s-a remarcat ca
bii maghiare asupra limbii room politic şi scriitor. Având stumâne. La Viena, unde a absolvit
Enea Hodoş
dii de drept la Viena şi Padova,
Facultatea de Filozofie, Enea
(1858-1945)
Iosif Hodoş a făcut carieră ca
Hodoş a făcut parte din celebra
folcloris şi scriitor
avocat, dar a avut şi o bogată
Societate Academică Social-Liactivitate ca istoric şi publicist. Se numără terară „România Jună”, una dintre cele mai bine
printre primii membri ai Societăţii Literare organizate societăţi studenţeşti de până la Marea
Române pentru cultura limbii şi este membru Unire, prin intermediul căreia a luat contact şi a
fondator al Academiei Române şi secretar gene- aderat deplin la ideile junimiştilor.
ral al acestei instituţii până la moarte. Fraţii lui
După întoarcerea în ţară, Enea Hodoş a
Enea Hodoş sunt, de asemenea, cunoscuţi în lu- fost profesor de limba română, limba maghiară
mea literară. Scriitorul Alexandru Hodoş a pu- şi istorie în Sibiu şi în Caransebeş. Deşi a fost un
blicat, sub pseudonimul Ion Gorun, poezie, pro- dascăl de o neîntrecută măiestrie pedagogică, în
ză, traduceri ale unor autori europeni importanţi 1905 iese din învăţământ, pensionat, se pare,
şi o monografie despre Alexandru Vlahuţă. A forţat ca persecuţie din cauza unei schiţe umoprimit Premiul naţional pentru proză în 1926. ristice în care criticase preoţimea. Mai are doar
Nerva Hodoş este unul dintre fondatorii biblio- o scurtă întâlnire cu învăţământul, din 1919 pâgrafiei româneşti, cu o activitate fundamentală nă în februarie 1920, când i se încredinţează
în cadrul Bibliotecii Academiei Române.
organizarea Şcolii Normale din Sighetul MarEnea Hodoş s-a format, deci, în contextul maţiei. După încheierea activităţii didactice, se
acestei familii de intelectuali cu vederi progre- stabileşte la Sibiu, unde intră în redacţia ziarului
siste. A început cu şcoala primară la Roşia Mon- Telegraful român şi rămâne în acest oraş până
tană şi a continuat cu Gimnaziul Greco-Ortodox când se stinge din viaţă, în 25 iulie 1945.
de la Brad, făcând parte din prima promoţie de
Contribuţia lui Enea Hodoş la dezvoltarea
absolvenţi ai acestei şcoli înfiinţate, printre alţii, învăţământului românesc nu se limitează la actide tatăl său. A finalizat studiile secundare la vitatea de profesor. Rod al preocupărilor sale
Gimnaziul cu opt clase de la Braşov – care didactice au fost şi redactarea şi editarea mai
poartă în zilele noastre numele de Colegiul multor manuale şcolare: Noţiuni de stilistică şi
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poetică şi carte de citire pentru şcoale normale
şi clase inferioare secundare, Elemente de istoria literaturii pentru şcolile normale şi cele minoritare, Manualul de gramatică şi cetire
pentru preparandii, şcoale medii şi civile, precum şi Manualul de istoria literaturii române,
cu o valoare documentar-ştiinţifică aparte, în
care se regăsesc prezentări obiective şi echilibrate ale celor mai importanţi scriitori ai noştri
din toate epocile literare. Tot ca editor, a condus
publicarea colecţiei Biblioteca noastră, ajunsă la
aproape o sută de numere, care a contribuit la
popularizarea în Ardeal a operei lui Alecsandri,
Creangă, Barbu Delavrancea, Eminescu, Odobescu
etc. În urma preocupărilor sale lingvistice s-a concretizat publicarea, în 1929, a unui Mic dicţionar
pentru şcoale şi particulari cu scopul de a contribui, după cum însuşi autorul mărturiseşte, la „înfăptuirea unităţii naţionale culturale şi la unificarea limbii”.
Ca scriitor, Enea Hodoş s-a format sub
influenţa prozatorilor junimişti, dar şi la şcoala
realismului european, îndeosebi a celui rus. Într-o
perioadă în care o bună parte dintre scriitorii
români îşi manifestau admiraţia pentru literatura
franceză sau cea germană, Enea Hodoş, în intenţia lărgirii interesului pentru literatură în
sine, încearcă să atragă atenţia asupra autorilor
ruşi, realizând o seamă de traduceri în special
din Turgheniev.
Opera sa literară cuprinde un volum de
Schiţe umoristice, publicat în 1897, ce constă în
scurte proze cu o tematică bogată, inspirate din
viaţa micii burghezii, în care personaje uşor
ridicole sunt satirizate în scop moralizator. Schiţele au un caracter realist, prezentând oameni
parcă desprinşi din viaţa reală, cu viciile lor,
ajungând uneori până la naturalism. Volumul
Literatura zilei, publicat în 1941, reuneşte medalioanele închinate unor autori români, pe care
Enea Hodoş li le-a consacrat în presă de-a lungul timpului.
Pe lângă opera literară, Enea Hodoş a scris
şi câteva lucrări cu caracter istoric, prin care a
reuşit să dea calitatea de argument unor date pe
care le cunoştea din diferite documente personale. Volumele Din corespondenţa lui Simion
Bărnuţiu şi a contemporanilor săi, Simeon
Balint. Viaţa şi luptele lui în Munţii Apuseni ai
Ardealului, Din tinereţile lui Avram Iancu sunt
redactate cu un profund respect pentru adevărul
istoric, punând accentul pe veridicitate în relatarea faptelor.
Enea Hodoş a avut de asemenea o bogată
activitate publicistică. A debutat în revista ma-
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nuscrisă Filomela din Blaj. Ulterior a colaborat
frecvent la numeroase publicaţii ale vremii, de
pe tot cuprinsul ţării: Amicul familiei din Cluj,
Aurora română din Cernăuţi, Convorbiri literare din Iaşi, Familia din Oradea, Foaia ilustrată, Luceafărul şi Dacia traiană din Sibiu,
Foaia diecezană din Caransebeş, Almanahul
învăţătorilor şi Învăţătorul bănăţean din Lugoj,
Tribuna din Arad.
Domeniul în care s-a afirmat însă, în modul cel mai strălucit, a fost cel al folcloristicii, la
a cărui dezvoltare a adus o însemnată contribuţie prin efortul său de cercetător al creaţiilor
populare. Activitatea de folclorist a lui Enea
Hodoş s-a desfăşurat în două direcţii principale:
de culegere şi de editare a materialului folcloric.
S-a remarcat prin rigurozitatea ştiinţifică a actului de culegere a folclorului, urmând cultul
înaintaşilor săi pentru literatura populară. Chiar
în prefaţa primului volum publicat, autorul arată
că poeziile au fost culese din comune ale Banatului timişean, cu concursul tinerilor de la
Institutul Pedagogic-Teologic din Caransebeş,
şi dă lista celor care au cules, precum şi a localităţilor de unde au cules. A fost cu precădere
interesat de creaţiile populare din Banat, dar a
cules folclor şi din unele localităţi din Ardeal şi
Oltenia, iar o parte dintre obiceiurile descrise în
câteva povestiri amintesc şi de satul său natal. A
adunat poezii, strigături, cântece lirice, cântece
bătrâneşti, cântece cătăneşti, descântece, jocuri
de copii, dar nu a uitat să acorde importanţa
cuvenită şi epicii populare, publicând şi o colecţie consistenţă de balade şi poveşti. Dintre
volumele publicate amintim: Poezii poporale
din Bănat, volumele I, II şi III, Cântece bănăţene, Frumoasa din nor şi alte povestiri.
La fel de importantă ca şi acţiunea de
culegere de creaţii populare a fost şi cea de
interpretare a folclorului şi de îndrumare a activităţii folcloristice prin studii, articole, recenzii.
Având o viziune amplă asupra creaţiilor populare, Enea Hodoş are întotdeauna grijă să scoată în evidenţă prin prefeţe sau scurte explicaţii la
text interdependenţa dintre viaţa, creaţiile şi limba
poporului, subliniind, atât corespondenţele lor
în diferite părţi ale tării, cu caracter general, cât
şi specificul local. În tot ansamblul ei, opera de
folclorist a lui Enea Hodoş exprimă convingerea
sa că literatura populară reflectă modul de a
simţi şi a gândi al unei naţiuni.
În urma unei activităţi atât de bogate şi de
variate, drept recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice, Enea Hodoş a fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1904.

DECEMBRIE 2014

65

Bibliografie:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bârlea, Ovidiu. Istoria folcloristicii româneşti, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1974.
Breazu, Ion. Povestitori ardeleni şi bănăţeni până la Unire, Editura Cartea românească, Cluj,
1937.
Datcu, Iordan. Dicţionarul folcloriştilor, vol. 1, Folclorul literar românesc, Editura Litera,
Bucureşti, 1979.
Florea, Virgiliu. Folcloristul Enea Hodoş, Editura Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1995.
Popa, D. Victoria. Viaţa şi activitatea folcloristului Enea Hodoş, Editura Tim, Reşiţa, 2005.
Vrabie, Gheorghe. Folcloristica română: evoluţie, curente, metode, Editura pentru Literatură,
Bucureşti. 1968.
http://www.saguna.ro/web7/academicieni.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Enea_Hodo%C8%99
http://nrv.radiocultura.ro/?p=163
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Enea_Hodo%C5%9F
http://www.referatele.com/referate/romana/Enea-Hodos/
http://victoriaetveritas.wordpress.com/2011/05/23/enea-hodos-2/

„Augustin Bunea a fost o glorie a culturii româneşti de dincolo. I
storic desăvârşit, care a pus bazele studiilor critice privitoare la istoria
românilor din Ardeal, orator fără pereche, scriitor din aceia cu care
românii de dincolo îşi fac cinste, Augustin Bunea a ţinut strânse, în
toată activitatea sa literară, legăturile culturale ale românilor din Ardeal
cu românii de aici”. (Nicolae Iorga)

I

storicul şi teologul greco-catolic,
Augustin Bunea s-a născut în Vad, comitatul Făgăraşului, la 4 august 1857,
în familia preotului greco-catolic Arsenie Bunea.
Studiile primare le face, între anii 1864 şi
1870, în satul natal la Şcoala Confesională şi în cel
vecin, Ohaba, la Şcoala Grănicerească. Urmează
apoi, între 1870 şi 1877, cursurile gimnaziale la
Braşov, în cadrul Gimnaziului Mic Român (azi
Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”) şi pe cele de
la Blaj, începând din primăvara anului 1877.
Din toamna aceluiaşi an şi până în decembrie 1882, îşi desăvârşeşte studiile academice în Roma, unde studiază filozofia şi teologia la Colegiului Urban Pontifical „De
Propaganda Fide”, obţinând aici şi doctoratul în
teologie. Tot la Roma, în anul 1881, este lector,
subdiacon şi diacon, apoi, încă înainte de a-şi
finaliza studiile, este hirotonit preot.
Din 1882, când se întoarce în ţară, şi până
în 1886, lucrează în Cancelaria Metropolitană

din Blaj, unde va purta şi protocoalele şedinţelor
consistoriale. Între anii 1886 şi 1888 activează
ca profesor de teologie dogmatică la Seminarul
Arhidiecezan, profesor de religie la Gimnaziul
Arhiepiscopal din Blaj, prefect în Seminarul
Vancean al tinerimii gimnaziale şi prefect de
studii în Seminarul Teologic. În anul 1891 este
numit de mitropolitul Ioan Vancea, protopop
onorar, iar un an mai târziu, camerier papal de
către Papa Leon al XIII-lea. A mai ocupat şi
îndeplinit diverse funcţii: secretar metropolitan,
protonotar consistorial, director al Cancelariei
Metropolitane, notar, canonic, pe lângă acestea
având şi alte demnităţi în cadrul Mitropoliei
Blajului.
A desfăşurat o intensă şi asiduă activitate
pentru emanciparea naţională a românilor din
Transilvania, a fost un nelipsit participant la
mişcările politice ale vremii şi s-a aflat printre
apărătorii acuzaţilor în procesul memorandiştilor de la Cluj. Ca istoric, a fost un continuator al
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Augustin Bunea
(1857-1909)
teolog, istoric

ideilor lui Inochentie Micu Klein şi al reprezentanţilor Şcolii Ardelene.
Prin implicarea şi susţinerea ca fondator şi
membru a numeroase asociaţii, precum: „Reuniunea Femeilor Române din Blaj”, „Reuniunea
Învăţătorilor Români Greco-Catolici”, „Casina
Română din Blaj”, „Fondul de Teatru Român”
ş.a., s-a remarcat şi ca filantrop.
Alături de Vasile Hossu, dr. Alexandru
Grama, dr. Victor Smighelschi şi dr. Izidor Marcu
a fost cofondator al săptămânalului bisericescpolitic Unirea, apărut la Blaj, în 1891. Activitatea
sa publicistică cu o diversă tematică, dar în principal literară, politică şi istorică, s-a concretizat în
numeroase colaborări la publicaţiile vremii: Foaia
bisericească şi scolastică, Tribuna, Unirea, Transilvania, Gazeta Transilvaniei ş.a.
A scris mai multe lucrări referitoare la
istoria Transilvaniei şi a bisericii greco-catolice,

pentru elaborarea cărora a folosit izvoare inedite
din fonduri documentare serioase, culese din
arhivele din Transilvania, Viena şi Budapesta:
Chestiuni din istoria şi dreptul Bisericii române
unite, Din istoria românilor. Episcopul Ioan
Inochentiu Klein, Statistica românilor din
Transilvania în anul 1750, Episcopii Petru
Pavel Aaron şi Dionisie Novacovici sau istoria
românilor transilvăneni de la 1751 până la
1764, Vechile episcopii româneşti ale Vadului,
Geoagiului, Silvaşului şi Bălgradului, Ierarhia
românilor din Ardeal şi Ungaria, Stăpânii Ţării
Oltului, Încercare de istoria românilor până la
1382, Istoria regimentelor grănicereşti ş.a.,
ultimele trei apărute postum.
Ca urmare a aprecierii activităţii sale ca
specialist istoric, a aprecierii lucrărilor ştiinţifice, a celor de istorie socială şi culturală transilvăneană, în anul 1901 este ales membru corespondent al Academiei Române, iar în anul
1909 membru titular, urmând să-şi ocupe locul
în prestigioasa instituţie în sesiunea generală din
1910. Augustin Bunea a conceput şi elaborat
studiul Stăpânii Ţării Oltului ca discurs de recepţie la primirea în Academia Română, „pregătit cu atâta minuţiozitate, seriozitate şi recunoştinţă faţă de ţara-mamă şi valorile sale”1, pe
care însă nu va apuca să îl termine şi deci nici
să-l rostească, trecând la cele veşnice în toamna
aceluiaşi an, la doar 53 de ani, „o viaţă pământească scurtă, în care a ars ca o flacără,
deopotrivă pe altarul credinţei şi al ştiinţei, cu
scopul binelui naţiunii sale”2.
Augustin Bunea a murit după o scurtă
boală, la şase luni de la alegerea sa în Academia
Română, fără să fi luat parte la nicio singură
şedinţă a acesteia.
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storic român, membru corespondent al de François Ier (1515-1547), publicată la Paris.
Academiei Române, Ioan Ursu s-a Aceste prime cărţi ale sale au rămas de referinţă
născut în ziua de 14 octombrie 1875, până în zilele noastre.
în familia învăţătorului român Ion Ursu din coÎntors acasă cu o asemenea învăţătură bomuna Caţa, judeţul Braşov.
gată şi cu o activitate ştiinţifică însemnată, tâClasele primare le-a urmat în comuna nărul profesor de numai 33 de ani a fost ales
natală, la şcoala condusă de tatăl său. Acesta de- membru corespondent al Academiei Române în
cide apoi să-şi trimită fiul la Braşov, la Gim- luna mai 1910. Propunerea şi expunerea pentru
naziul Public Român, azi Colealegerea ca membru corespongiul Naţional „Andrei Şaguna”.
dent al Academiei Române la
Aici Ioan Ursu a fost admis pe
Secţiunea istorică au fost citite
bază de concurs. S-a distins
de A. D. Xenopol.
printre colegii săi printr-o rară
În iarna aceluiaşi an a fost
bunătate sufletească, prin monumit profesor agregat la Catedestie şi printr-o hărnicie fără de
dra de istorie medie şi modernă
seamăn, luându-şi bacalaureatul
de la Universitatea din Iaşi unde
în vara anului 1894.
activează până în 1919, fiind
A trecut apoi munţii, înautorul unor cursuri, între care:
scriindu-se în acelaşi an la UniIstoria românilor (1923); Conversitatea din Bucureşti, Faculcepţia istorică. Caracterizarea
tatea de Litere şi Filosofie,
şi împărţirea istoriei românilor
dedicându-se studiului istoriei,
(1924).
IOAN URSU
avându-i ca profesori, printre alţii,
Ioan Ursu a desfăşurat în
(1875-1925)
pe Dimitrie Onciul şi Nicolae
anii
Primului
Război Mondial o
istoric
Iorga, care l-a învăţat să înţeintensă activitate publicistică şi
leagă temeiurile dezvoltării poporului român, propagandistică în slujba idealurilor unirii. A
pătrunzând adânc în complexitatea istoriei uni- conferenţiat, a scos reviste, a publicat broşuri de
versale. Întrucât familia nu-i putea acorda mij- îmbărbătare naţională. A fondat Revista
loacele materiale necesare, pentru a-şi câştiga neamului (1915-1916).
existenţa a funcţionat ca şi copist.
Retras la Iaşi în 1916, a activat pentru
În 1898 şi-a susţinut examenul de licenţă susţinerea moralului tinerilor ostaşi, pentru concu teza Relaţiunile politice ale Moldovei cu tinuarea luptei alături de aliaţi.
Ungaria de la începutul secolului XIII până la
În octombrie 1917 a sosit la Paris în cadrul
suirea pe tron a lui Ştefan cel Mare.
Misiunii Universitare Române, însărcinat cu
După terminarea studiilor universitare, a combaterea propagandei străine răuvoitoare la
fost numit, câte un an, profesor la liceele din adresa românilor şi cu informarea cercurilor
Brăila şi Piatra-Neamţ. A obţinut apoi prin con- intelectuale, politice, diplomatice din capitala
curs o bursă pentru a-şi continua cursurile în Franţei despre îndreptăţirile istorice ale unirii
străinătate. A studiat în München şi în Berlin, tuturor românilor. A ţinut o serie de conferinţe,
unde şi-a luat două doctorate, în filosofie şi în reunite apoi în volumele Pourquoi la Roumanie
istorie, iar apoi la Paris, Viena şi Veneţia, unde a a fait la guerre şi Les Questions roumaines du
făcut importante descoperiri prin arhive în le- temps présent. Şi-a concentrat cercetările îndeogătură cu trecutul nostru, însuşindu-şi în paralel sebi asupra istoriei statului moldovenesc în Evul
limbile germană, franceză şi italiană.
Mediu.
În 1908 a tipărit două valoroase cercetări
O dată sfârşit războiul, s-a întors în ţară cu
monografice: mai întâi Die auswärtige Politik o bucurie nemărginită în suflet, că şi-a văzut
des Peter Rareş Fürst von Moldau (1527-1538), realizat visul din tinereţe, n-a ezitat în urma
apărută la Viena şi apoi La politique orientale invitării Consiliului Dirigent din Transilvania şi
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s-a mutat în Ardeal ca profesor de istorie la
Universitatea din Cluj, intrând totodată în viaţa
politică şi punând piatra de temelie a două şcoli.
În anul 1922 profesorul Ioan Ursu a primit
înalta distincţie de cavaler al Ordinului „Legiunea de onoare”.
După moartea profesorului D. Onciul, în
octombrie 1923, a preluat Catedra de istorie a
românilor a Universităţii din Bucureşti.
În paralel cu activitatea didactică şi cea
publică, Ioan Ursu şi-a continuat investigaţia
ştiinţifică, axată, în principal, pe studiul secolului al XV-lea românesc, reluând şi aprofundând îndeosebi, istoria Moldovei din timpul lui
Ştefan cel Mare, precum şi al urmaşului
acestuia, Petru Rareş.
„Ca profesor de istorie naţională – mărturisea el în Revista istorică – am datoria morală
să contribui prin lucrări de ştiinţă la cunoaşterea
trecutului nostru şi, mai ales să răspândesc
aceste cunoştinţe în straturile cât mai largi al
neamului nostru. Căci numai prin cunoaşterea
trecutului nostru se face legătura cu strămoşii şi
se dezvoltă patriotismul”.
În ziua de 6 octombrie 1925, în luna în
care a împlinit 50 de ani, Ioan Ursu s-a stins din
viaţă la Braşov. A doua zi, Academia Română a
arborat drapelul îndoliat deplângând moartea
celui „care a iubit cu pasiune două lucruri mari şi
veşnice: ţara sa şi ştiinţa sa, şi le-a servit cu
devotament”. (academician D. Pompeiu, Universul, Anul XLIII, m. 233 din 9 octombrie 1925).
Tot ca o mărturisire de credinţă asupra
preocupării pentru studiul istoriei, Ioan Ursu
afirma: „Numai exemplul marilor noştri stră-
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moşi, care s-au sacrificat pentru ideal, mai poate
trezi din amorţire sentimentele frumoase.
Numai amintirea eroicilor luptători pentru ţară
şi lege mai poate răspândi o rază de idealism.
Înapoi deci la istoria strămoşilor glorioşi!”.
A publicat monografii asupra personalităţii lui Ştefan cel Mare: Ştefan cel Mare şi
turcii, 1914; Personalitatea lui Ştefan cel Mare,
1921; Ştefan cel Mare. Domnul Moldovei de la
12 aprilie 1457 până la 2 iulie 1504, 1925.
A scris şi realizat cea dintâi monografie
din istoriografia română consacrată lui Petru
Rareş – Petru Rareş. Domn al Moldovei de la 20
ianuarie 1527 până la 14 septembrie 1538 şi din
februarie 1541 până la 3 septembrie 1546, 1923.
Pe baza unor izvoare descoperite în diverse arhive române şi străine, a întocmit studii
privitoare la politica externă a Ţărilor Române
în secolele XV-XVII (Din influenţele politicii
europene asupra istoriei noastre. Moise-Vodă
1529 martie-1530 august), precum şi la istoria
legăturilor Franţei cu Orientul [Uno sconosciuto
storico veneziano del secolo XVI (Donato da
Lezze), 1909; Historia Turchea (Donato da Lezze,
1300-1514), 1910].
Alte cărţi apărute între anii 1906-1915 au
titluri edificatoare asupra subiectului tratat:
Ceva despre folosul limbilor clasice în şcolile
medii, 1906, Cauzele de căpetenie ale căderii şi
măririi noastre în trecut, 1906, Principiile fundamentale care trebuie să călăuzească liceele
noastre, 1911, De ce trebuie să ne iubim neamul, 1911, De ce ne-au aservit străinii, 1911,
Rostul bisericii în viaţa neamului nostru, 1913,
Dreptul nostru asupra Ardealului, 1915.
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Structura dialectală a dacoromânei
în concepţia lui Sextil Puşcariu
Dr. Vasile FRĂŢILĂ

Vezi Claudiu Porumbăcean şi Viorel Câmpean, Caietele liberale sătmărene, I, Emil Tişcă (1881-1965), Editura
Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2013, p. 15.
2 Pentru detalii vezi Sextil Puşcariu (1877-1948). Biobibliografie, de Elisabeta Faiciuc, Ediţia a doua, revăzută şi
adăugită, Editura Clusium, Editura Muzeului Limbii Române, Cluj-Napoca, 2000; Mircea Vaida, Sextil Puşcariu,
critic şi istoric literar, Editura Dacia, Cluj, 1972.
3 Mircea Vaida, op. cit., p. 8.
1
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extil Puşcariu, unul dintre cei mai de ţiei, devenind membru de onoare al Academiei
seamă savanţi români, s-a născut la 4 Române. Un alt unchi, Iuga, a îndeplinit funcţia
ianuarie 1877 în Braşov într-o fa- de pretor în Veneţia de Jos, judeţul Făgăraş2.
milie de distinşi intelectuali, vechi patrioţi şi
Tatăl lui Sextil Puşcariu, Iosif, a studiat
buni creştini. Bunicul dinspre tată, Ioan dreptul, devenind judecător; avea un real talent
Puşcaşu, era preot în Sohodol, lângă Bran, iar literar, fiind, în acelaşi timp, un remarcabil publibunica, Stana Tătulea, provenea dintr-o familie cist. A redactat prima revistă umoristică din
boierească, din rândul căreia s-au ridicat, de-a Ardeal3, „Cocoşul roşu”.
lungul vremii, mai mulţi preoţi şi protopopi.
Sextil Puşcariu parcurge studiile primare
Mama sa, născută Ciurcu, era descendenta unei şi gimnaziale în Braşov, absolvind, în anul
familii de negustori, preocupaţi, în egală mă- 1895, Liceul „Andrei Şaguna”. În acelaşi an îl
sură, de dezvoltarea culturii şi a artei româneşti. găsim student la Universitatea din Leipzig, unde
Unii autori susţin că famiîn anul 1899 îşi ia doctoratul în
lia Puşcariu, fostă Iuga, are orifilosofie. Se perfecţionează apoi,
gini străvechi voievodale în Maîntre anii 1899 şi 1901, la Paris,
ramureş, ţinut din care, pe vremea
iar între 1901 şi 1905 la
lui Dragoş-Vodă, un strămoş al
Universitatea din Viena. Peste
acesteia s-a mutat în zona
tot audiază cursurile celor mai
Branului, unde urmaşii şi-au
mari lingvişti şi filosofi ai vrecumpărat mai multe proprietăţi.
mii, formându-şi o solidă culAici, de altfel, s-a născut tatăl lui
tură în domeniu, stăpânind te1
Sextil Puşcariu .
meinice cunoştinţe specifice
Unchii săi, din spiţa
diverselor orientări şi curente
Puşcariu, au fost personalităţi
lingvistice şi familiarizându-se
marcante ale vieţii culturale şi
totodată, în detaliu, cu literatura
SEXTIL
PUŞCARIU
politice a României. Amintim, în
europeană.
(1877-1948)
acest sens, că Ioan Cavaler de
La Viena, Sextil Puşcariu
lingvist şi filolog
Puşcariu, jurist, a îndeplinit, o
devine titularul primului semiperioadă, funcţia de consilier pe lângă Curtea de nar de limba română şi apoi al catedrei de istoria
Casaţie din Budapesta. A participat la Revoluţia românilor.
de la 1848 şi a fost membru al Academiei
În data de 1 aprilie 1905 este ales membru
Române. Leonte Puşcariu a fost preot în corespondent al Academiei Române, în acelaşi
Sohodol, iar Bucur, devenit monah cu numele an această instituţie acordându-i premiul
de Ilarion, era licenţiat în teologie şi filosofie şi „Constantinide”, iar în anul 1907 premiul „Eliade
a deţinut demnităţi importante în ierarhia Rădulescu” pentru Ethymologisches Wörterbuch.
Bisericii Ortodoxe Române, fiind ridicat la În anul 1914 devine membru titular al Acarangul de arhimandrit, apoi la cel de vicar şi demiei Române.
episcop. A fost vicepreşedinte al ASTREI şi
Între anii 1906 şi 1919 Sextil Puşcariu
preşedinte al Despărţământului Sibiu al Asocia- este profesor de limba şi literatura română la
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Universitatea din Cernăuţi, iar între 1919 şi
1944 va funcţiona, în aceeaşi calitate, la
nou-înfiinţata Universitate din Cluj, al cărei
prim rector a fost.
În anul 1944 Sextil Puşcariu suferă un accident cerebral, în urma căruia mâna dreaptă îi
devine inoperantă. Savantul va continua, însă,
să scrie la maşină cu mâna stângă, continuându-şi activitatea de cercetare şi de creaţie.
Moare în anul 1948 la Bran şi este înmormântat
la Cimitirul Groaveri din Braşov.
A fost membru în nenumărate comisii şi
societăţi culturale; s-a implicat în politică, fiind
un militant înfocat pentru unire.
La Cluj, în anul 1919, pune bazele Muzeului Limbii Române, care era, practic, primul
institut de lingvistică din România.
Pentru activitatea ştiinţifică şi cea de promovare a culturii române în lume Sextil
Puşcariu a primit numeroase diplome, distincţii
şi decoraţii, atât din partea statului român, cât şi
dintr-a altor state europene. Amintim în cele ce
urmează doar câteva: Ordinul „Meritul Cultural” pentru Litere şi Opere Culturale, în grad de
Cavaler (1931); Ordinul „Meritul Cultural”
pentru Litere şi Opere Literare, în grad de Ofiţer
(1934); Meritul Cultural în Grad de Comandor
(1943); brevetul cu semnul onorific „Răsplata
Muncii pentru Învăţământ”, clasa I (1930); brevetul cu semnul onorific „Răsplata Muncii
pentru 25 de ani în Serviciul Statului” (1931);
decoraţia şi diploma de Cavaler ale Ordinului
Naţional al Legiunii de Onoare (1920, din partea
preşedintelui Republicii Franceze); decoraţia de
Ofiţer al Ordinului Naţional al Legiunii de
Onoare (1920, din partea preşedintelui Republicii Franceze (1937); decoraţie din partea Germaniei pentru merite în promovarea culturii germane în România şi a celei române în Germania
(1941); membru al Ordinului „Steaua Româ-
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niei” în Grad de Comandor (1919); membru al
Ordinului „Ferdinand I” în Grad de Mare Ofiţer
(1935).
Personalitate proeminentă a vieţii cultural-ştiinţifice din prima jumătate a secolului al
XX-lea, Sextil Puşcariu a cultivat şi ilustrat cu
egală măiestrie şi competenţă aproape toate ramurile ştiinţei limbii: lingvistică generală, romanistică, fonetică şi fonologie, gramatică, lexicologie şi lexicografie, ortografie, stilistică,
istoria limbii, toponimie şi antroponimie, filologie, dialectologie şi geografie lingvistică1. În
toate domeniile atât de variate, contribuţiile lui
sunt deosebit de importante2.
Din excelentul volum biobibliografic
alcătuit de Elisabeta Faiciuc3, reiese că numele
savantului apare în peste 370 de publicaţii (ca
autor sau făcând obiectul unor referinţe critice,
citări, sublinieri etc.). Din aceeaşi lucrare aflăm
că numărul scrierilor despre Sextil Puşcariu trecea în anul 2000 de patru sute. Totodată, savantul a condus mai multe reviste, dintre care
cea mai importantă este „Dacoromania”, editată
de Muzeul Limbii Române, la aceasta adăugându-se, în diferite perioade ale activităţii sale,
publicaţii precum: „Mincinosul”, „Gaudeamus
Sigismund”, „Păcălandru”, „Glasul Bucovinei”,
„Ardealul”, „Drum nou”. A scris enorm, numărul articolelor, studiilor, traducerilor, interviurilor, conferinţelor apărute în diverse volume
colective sau publicaţii trece de şapte sute, iar al
volumelor (incluzând aici fascicolele Dicţionarului limbii române, chestionarele Atlasului
lingvistic român şi reeditările unor lucrări) este
de aproape o sută4. La acestea se adaugă o impresionantă corespondenţă, publicată doar parţial, însemnări, note de curs, manuscrise etc.,
care încă îşi aşteaptă cercetătorii.
Rolul lui Sextil Puşcariu în promovarea şi
dezvoltarea studiilor de dialectologie şi geo-

Puşcariu s-a manifestat şi ca istoric şi critic literar (ne mărginim să amintim aici doar cronicile literare din „Familia”
şi „Luceafărul” şi Istoria literaturii române. Epoca veche, care între anii 1921 şi 1936, a cunoscut trei ediţii) şi chiar
ca scriitor.
2 Vezi D. Macrea, Lingvişti şi filologi români, 1959, p. 198-217; idem. Contribuţii la istoria lingvisticii şi filologiei
româneşti, 1978, p. 269-308: Iorgu Iordan, Sextil Puşcariu, „Cercetări de lingvistică”, XI, 1966, nr. 2, p. 151-159;
G. Istrate, Locul lui Sextil Puşcariu în lingvistica românească, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din
Iaşi, 1968, fasc. 2, p. 145-174; idem, Prefaţă la Sextil Puşcariu, Cercetări şi studii, Editura Minerva, 1974; idem,
Prefaţă la Sextil Puşcariu, Limba română, I. Privire generală, Editura Minerva, 1976; volumul omagial apărut sub
egida Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu (1877-1948),
Cluj-Napoca, 1977, 133 p. etc. O bibliografie a lucrărilor lui S. Puşcariu şi a celor scrise despre savantul clujean
până în 1968 a întocmit Ilie Dan şi a fost publicată mai întâi în Analele Ştiinţifice al Universităţii „Al. I. Cuza” din
Iaşi, 1968, fasc. 2, p. 211-239, iar apoi în Limba română. I. Privire generală, ediţia din 1976, p. 441-480.
3 Sextil Puşcariu (1877-1948). Biobibliografie, Ediţia a doua, p. IX-XVII.
4 Amintim aici pe câteva dintre cele mai reprezentative: Dicţionarul limbii române; Atlasul lingvistic român; Micul
atlas lingvistic român; Limba română (două volume); Studii istroromâne (trei volume); Braşovul de altădată;
Călare pe două veacuri; Spiţa unui neam; Istoria literaturii române vechi; (două volume); Îndreptar şi vocabular
ortografic etc.
1

1

1
3
4
5

6
7

8

zăbovit asupra acestui aspect al preocupărilor
lui Sextil Puşcariu, după cum nici stu diile
dedicate clasificării variantelor regionale ale
dacoromânei nu au stăruit asupra concepţiei
învăţatului clujean în legătură cu această controversată problemă a dialectologiei române, ori au
menţionat-o doar în treacăt7.
Înainte de a expune concepţia lui Puşcariu
în acest domeniu, se impune să trecem în revistă, pe scurt, părerile emise de diverşii cercetători care l-au precedat.
Se ştie că o primă încercare de repartizare
a subdiviziunilor dialectului dacoromân îi aparţine lui H. Tiktin. Acesta, în studiul Die rumanische Sprache, publicat în Grundriss der
romanischen Philologie, vol. I, Strassburg,
1888, p. 568 şi urm., luând în considerare, mai
ales particularităţile fonetice şi lexicale, ajunge
la concluzia că pe teritoriul patriei noastre s-ar
vorbi patru graiuri corespunzătoare celor patru
provincii istorice: „graiul” muntean (walachisch),
moldovean (moldauisch), transilvănean (siebenburgisch) şi bănăţean (banatisch). Diferenţele dialectale dintre cele patru subunităţi ale
dacoromâniei nu sunt prea mari, aşa încât ele nu
împiedică înţelegerea dintre vorbitorii dialectului dacoromân. Ele nu sunt nici prea vechi,
majoritatea particularităţilor dialectale apărând
în decursul ultimelor secole (al XVI-lea al
XIX-lea). Cele mai numeroase particularităţi le
găsim în graiul bănăţean, iar cele mai puţine în
cel muntean, care este şi cel mai apropiat de
limba literară8.
Trei ani mai târziu, M. Gaster, pornind de

Vezi Petru Neiescu, Contribuţia lui Sextil Puşcariu la dezvoltarea dialectologiei româneşti, „Cercetări de
lingvistică”, XIX, 1974, nr. 1, p. 25-34 şi Magdalena Vulpe, Sextil Puşcariu şi dialectologia, „Studii şi cercetări
lingvistice”, XXVII, 1977, nr. 3, p. 239-245.
Faptul este mărturisit de însuşi Puşcariu în Călare pe două veacuri, Editura pentru Literatură, 1968, p. 164 şi urm.
Studii istroromâne (în colaborare cu M. Bartoli, A. Belulovici, A. Byhan) I-III, Bucureşti, 1906, 1926, 1929.
Vezi, mai ales, capitolul Evoluţie şi răspândire din Limba Română, II, p. 309-345.
Vezi Vasile Arvinte, Concepţia lui S. Puşcariu despre formarea limbii şi a poporului român, „Analele ştiinţifice
ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 1968, fasc. 2, p. 175-180; R. Todoran, capitolul Formarea dialectelor
româneşti, în Dialectologie română, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, p. 97-112.
În afara studiilor de la notele 2 şi 3, vezi şi contribuţiile publicate în AUI, 1968, fasc. 2 şi în „Cercetări de
lingvistică”, XIX, 1974, nr. I, p. 5-66.
Vezi E. Petrovici, Graiul românesc de pe Crişuri şi Someş. „Transilvania”, an. 72, 1941, nr. 8, p. 551-558; idem,
Repartiţia graiurilor dacoromâne pe baza Atlasului lingvistic român, „Limba română”, III, 1954, nr. 5, p. 5-17;
R. Todoran, Cu privire la repartiţia graiurilor dacoromâne, „Limba română”, V. 1956, nr. 2, p. 38-50; idem, Noi
particularităţi ale subdialectelor dacoromâne, „Cercetări de lingvistică”, VI, 1961, nr. I, p. 43-73; I. Coteanu,
Elemente de dialectologie a limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, p. 66-74; I. Gheţie. Cu privire la
repartiţia graiurilor dacoromâne. Criterii de stabilire a structurii dialectale a unei limbi, „Studii şi cercetări
lingvistice”, XV, 1964, nr. 3, p. 317-346; Liliana Ionescu Ruxăndoiu, Probleme de dialectologie română,
Bucureşti, 1973, p. 126-149; Matilda Caragiu Marioţeanu, Compendiu de dialectologie română (nord-şi sud-dunăreanu), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975, p. 143-152; Matilda Caragiu Marioţeanu, Ştefan
Giosu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Romulus Todoran, Dialectologie română, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1977, p. 120-129; Ivănescu, Istoria limbii române, p. 39-46.
Vezi R. Todoran, Noi particularităţi..., p. 52: 1. Rizescu, H. Tiktin. Omul şi opera. Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
1971, p. 55-78; Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, op. cit., p. 126, Matilda Caragiu, Compendiu, p. 144; Caragiu, Giosu,
Ionescu, Todoran, op. cit., p. 20; Frăţilă, Probleme de dialectologie română, Tipografia Universităţii din Timişoara, 44.
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grafie lingvistică de la noi este de prim ordin1.
Interesul pentru cercetarea variantelor teritoriale ale limbii române ca şi pentru studiul
cartografic al acesteia i l-au trezit G. Weigand, la
a cărui şcoală Sextil Puşcariu s-a format în
ultimii ani ai veacului trecut, apoi Gaston Paris
şi Jules Gilliéron, deşi, în timpul şederii sale în
capitala Franţei, Puşcariu n-a audiat cursurile
celui din urmă2.
Meritele lui în aceste domenii sunt multiple şi variate. E suficient să menţionăm aici că
Puşcariu ne-a lăsat cea mai amplă şi mai valoroasă monografie lingvistică asupra dialectului
românesc cu cel mai mic număr de vorbitori:
istroromân3, că el este iniţiatorul, sfătuitorul şi
conducătorul tuturor lucrărilor de pregătire şi de
publicare a unuia dintre cele mai bune atlase
lingvistice4, că, încă de la începutul fiinţării
Muzeului Limbii Române din Cluj, Puşcariu
şi-a propus „îndrumarea de studii dialectale şi
lexicografice prin adunarea de material la faţa
locului, prin chestionare trimise în toate ţinuturile româneşti şi prin îndemnarea specialiştilor la conlucrare; publicarea de monografii,
dicţionare speciale, glosare, hărţi lexicale, studii, bibliografii...” (DR, I, p. 3), că dintre
lingviştii români din prima jumătate a secolului
al XX-lea, el a formulat teoria cea mai apropiată
de adevăr privind originea şi formarea dialectelor limbii române, în strânsă legătură cu teritoriul şi epoca de formare a limbii române5.
Mai puţin cunoscută este opinia lui Sextil
Puşcariu privind structura dialectală a dacoromânei. Exegeţii operei lingvistului român6 nu au
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la trăsăturile fonetice ale textelor noastre vechi,
în Introducere în Crestomaţie română, I, Leipzig
– Bucureşti, 1891, p. XC-CVIII, conchide că
s-ar putea contura trei arii dialectale dacoromâne: una de nord (în Moldova), una de sud
(în Muntenia) şi alta în Transilvania. Aceasta
din urmă, pe lângă unele particularităţi proprii
specifice, are şi altele comune cu cea din
Muntenia şi cu cea din Moldova, făcând legătura dintre ultimele două. Cea mai puternică
individualitate o are idiomul vorbit în Moldova.
Prima repartizare realizată cu mijloacele
geografiei lingvistice o datorăm romanistului
german G. Weigand, autor al primului atlas lingvistic românesc (Linguitischer Atlas des dacorumanischen Sprachgebietes, Leipzig, 1909).
Weigand îşi expune concepţia privind repartiţia
dialectală a dacoromâniei mai întâi în studiul
Despre dialectele româneşti, publicat în Convorbiri literare, XLII, 1908, p. 441-448, apoi în
Introducere la Atlas, capitolul al III-lea, paragraful 4 Dialektgebiete. În împărţirea teritoriului lingvistic dacoromân în diverse subunităţi
(Weigand le zice „dialecte”) romanistul de la
Leipzig porneşte tot de la particularităţile fonetice „căci numai caracterele (caracteristicile
n.n – V.F.) acestea le putem folosi pentru gruparea dialectelor”1. După el, teritoriul dacoromân se divide în trei mari „dialecte”: bănăţean,
muntean (în Muntenia) şi moldovean; la aceasta
din urmă se adaugă şi cel basarabean”2. „Afară
de cele trei dialecte: bănăţean (cu centrul în
Timişoara), cel muntean (cu centrul în
Bucureşti) şi cel moldovean (cu centrul în Iaşi şi
Bârlad) nu mai este niciunul cu un caracter particular pronunţat. Restul regiunilor formează,
mai mult sau mai puţin, un fel de dialecte de
tranziţie şi atunci se unesc în unele privinţe cu
dialectul mărginaş de est, iar în altele cu cel din
nord sau din vest...”3.
În privinţa Transilvaniei, el este de părere
că aici se vorbesc dialecte de tranziţie4. Teritoriul acestei regiuni este împărţit între dialectul
moldovean, în nord, şi cel muntean, în sud. Un
alt grai de tranziţie este cel din Bihor. Acesta
ţine de dialectul bănăţean, deşi are o particu1
2
3
4
5
6
7
8

laritate specifică, transformarea lui t în 
(frae=frate, ei=tei), iar în nord-est, la moţi,
alta, rotacismul lui n simplu, intervocalic, în
elemente de origine latină. Dacă am lua în considerare toate diferenţierile dialectale fără o selectare a lor după anumite principii, atunci am
obţine numeroase alte arii mai mici ca acelea de
la pădureni, mărgineni, olteni (în Ţara Făgăraşului) oşeni, lăpuşeni, crişeni etc. Cel mai bun
lucru, după opinia lui, este să ne alăturăm unui
dialect mai mare. Cel mult, am putea socoti
idiomul vorbit în Maramureş drept un dialect
mic, aparte, deoarece aici găsim unele particularităţi specifice ca: palatizarea lui f, v în s, z
(sier=fier, zin=vin), pronunţarea dură a lui ,
care nu permite după el ocurenţa vocalelor anterioare (e, i) pe care le transformă în ă, î (tşăr=
cer, tşântş=cinci), menţinerea lui dj (=)
(djoi=oi, „joi”), care se regăseşte şi în Bucovina
şi în Moldova, deşi, în ultimele două regiuni,
sunetul acesta se pronunţă ceva mai palatal5.
Împărţirea teritoriului lingvistic dacoromân în trei arii de către G. Weigand, dar, mai
ales, ideea acestuia privind inexistenţa unui subdialect transilvănean este îmbrăţişată şi de fostul
lui elev, Sextil Puşcariu, într-o suită de studii,
începând cu Limba română şi graiul din Ardeal,
publicat în Transilvania, Banatul, Crişana,
Maramureşul, II, 1929, p. 1141-1148, continuând cu Le parler de la Transylvanie în Revue
de Transylvanie, II, 1935, p 145-1526, Contribuţia Transilvaniei la formarea şi evoluţia
limbii române, în Revista Fundaţiilor Regale,
IV, 1937, nr. 5, p. 296-3237, Limba română. I.
Privire generală, 1940, p. 214-2188 şi terminând cu Limba română. II. Rostirea, 1959, p.
323-324.
În lucrările citate mai sus, S. Puşcariu face
şi unele consideraţii de natură teoretică referitoare la modul în care iau naştere dialectele,
mai exact spus, la cauzele care duc la apariţia
variantelor regionale ale limbii. Romanist prin
formaţie, ca elev al lui W. Meyer-Lübke, S.
Puşcariu este, în acelaşi timp, istorist şi com-

Despre dialectele româneşti, p. 442.
Ibidem, p. 443.
Ibidem, p. 443.
Şi Oltenia, după Weigand, constituie o arie de tranziţie între dialectul muntean şi cel bănăţean. Alteori, graiurile
olteneşti de cele ardeleneşti.
Ibidem, p. 447.
Varianta românească Graiul din Ardeal, în Cercetări şi Studii, p. 398-403.
Versiunea franceză în Le role de la Transylvanie dans la formation et l´evolution de la langue roumaine, în
volumul La Transylvanie, II, 1938, p. 37-69, republicată în română, în Cercetări şi studii, p. 416-435.
Versiunea germană în traducerea lui Heinrich Kuen: Die rumänische Sprache. Ihr Wesen und ihre volkliche
Prägung, Lepzig, 1943, p. 256-262; ediţia din 1976, îngrijită de Ilie Dan, p. 213-218.
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căderea Imperiului coeziunea şi importanţa lor
de odinioară, am avea, după toată probabilitatea,
şi în sud-estul european mai multe limbi romanice. Aşa însă, din cauza împrejurărilor istorice cu totul speciale, singurii supravieţuitori ai
romanilor estici până azi suntem noi, românii”4.
Factorii aceştia au acţionat la noi până prin secolele al XIII-lea – al XIV-lea, unii dintre ei
chiar şi mai târziu, după formarea statelor române.
Făcând un inventar al cauzelor care provoacă fărămiţarea dialectală, Puşcariu arată că
„ceea ce desparte limba în dialecte nu sunt graniţele naturale – râuri mari şi munţi înalţi, cu
gravitarea spre diferite centre culturale, administrative sau religioase. Râurile şi munţii sunt
graniţe dialectale când ele sunt şi hotar între provincii, plase etc. Spre aceste centre se îndreaptă
populaţia din împrejurime, de la ele pornesc cele
mai multe inovaţii de limbă, acceptate repede de
cei pe care contactul zilnic şi interesele comune
îi fac să primească acelaşi grai – care are totdeauna prestigiul oraşului – şi să se dezbare de
particularităţile deosebitoare”5. Este ceea ce mai
târziu Puşcariu denumeşte sentimentul de
coeziune provincială sau regională şi care formează, după expresia lui „cheagul unei colectivităţi”, care se reflectă în limbă6. La noi, arată
S. Puşcariu, organizaţii superioare de stat încep
să se închege de abia în secolele al XIII-lea –
XIV-lea, când se formează şi cele două voievodate: al Ţării Româneşti şi al Moldovei, cu
centre de gravitaţie diferite, rezultatul, pe planul
limbii, fiind cele două subdialecte dacoromâne,
cel muntean şi cel moldovean7. Tendinţa de individualizare se observă şi în graiul din Oltenia cu
centrul la Craiova: „Dar chiar în cuprinsul Ţării
Româneşti, însemnătatea politică şi economică a
Craiovei, ca reşedinţă a banilor olteni, face ca
spre apus de Olt să se precizeze din ce în ce mai
mult al treilea subdialect – cel oltean”8.
Care este situaţia idiomului vorbit din
Ardeal, în concepţia lui S. Puşcariu? El arată că,
deşi Ardealul este despărţit de Muntenia şi
Moldova printr-un şir înalt de munţi, care a format o „graniţă politică semimilenară, în tot acest
ţinut nu s-a dezvoltat un subdialect pro-

Vezi Iorgu Iordan, „Cercetări Lingvistice”, XI, 1966, nr. 2, p. 153.
De altfel, nici o limbă de pe glob nu este perfect unitară. Este meritul lui S. Puşcariu de a fi distins chiar şi în cadrul
românei comune (străromânei, cum îi spunea el) mai multe sub diviziuni dialectale.
Limba română şi graiul din Ardeal, p. 1145.
Contribuţia Transilvaniei la formarea şi evoluţia limbii române, în Cercetări şi studii, p. 427. Vezi şi Vasile
Frăţilă, Dialectologia limbii române. Partea I (Curs). Timişoara, TUT, 1977, p. 93.
Limba română şi graiul din Ardeal, p. 1145.
Limba Română, II. p. 322.
Ibidem
Ibidem
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paratist1. Limba română este raportată mereu la
limbile romanice apusene. Comparând româna,
urmaşă a latinei orientale, care se caracterizează
printr-o unitate relativ mare2, cu limbile romanice apusene, continuatoare ale latinei populare
occidentale, limbi caracterizate printr-o mare
fărămiţare dialectală, S. Puşcariu încearcă să
formuleze şi explicaţia acestor fapte. Deosebirile dintre română şi limbile romanice de
vest sunt mari, arată el, deoarece diferită a fost şi
dezvoltarea istorică a romanităţii în cele două
ramuri ale fostului Imperiu Roman până adânc
în Evul Mediu. Unitatea lingvistică se explică
prin contactul geografic neîntrerupt, dar aceasta
este condiţionată şi de alţi factori, cum ar fi
dezvoltarea unui popor în aceleaşi condiţii economice şi culturale. La fel de important este şi
factorul social (care, desigur, nu poate fi despărţit de primele două menţionate mai sus):
„Condiţiile identice de trai ale ţăranului şi păstorului român în toate regiunile locuite de ei
făceau ca limba lor să aibă posibilităţi limitate
de exprimare şi ca inovaţiile ei să nu se deosebească prea mult în diferitele regiuni, în orice
caz, să fie uşor imitate de cei ce auzindu-le
aveau pregătirea să le înţeleagă uşor. Numai
aceeaşi structură socială şi dominaţia aceleiaşi
culturi la strămoşii noştri explică de ce în toate
dialectele române găsim lipsa aceloraşi cuvinte
de origine latină – păstrate la popoarele romanice apusene – şi înlocuirea lor cu aceiaşi termeni slavi: donare a fost înlocuit prin a dărui,
nudus, vacuus prin gol, pletas şi misericordia
prin milă, plaga prin rană etc.”3.
Această omogenitate socială (în tot timpul
Evului Mediu, românii au fost în esenţă un
popor de agricultori şi păstori) este şi din cauza
unităţii lingvistice. Cu alt prilej, Puşcariu revine
asupra acestei idei: „Omogenitatea socială produce omogenitatea de grai. Ceea ce la noi a fost
însă mai cu seamă un factor decisiv era lipsa
unor oraşe puternice, care să fi fost şi centre
politice, culturale, bisericeşti sau comerciale.
Căci în jurul acestora se formează, de obicei,
dialectele. Dacă stările în împărăţia de est ar fi
fost asemănătoare cu cele din apus, unde provinciile, diecezele şi oraşele îşi păstrară şi după

73

FAMILIA ROMÂNĂ

DECEMBRIE 2014

FAMILIA ROMÂNĂ

RODIRI ACADEMICE

74

DECEMBRIE 2014

priu-zis”1. El observă însă, în acelaşi timp, că în
Transilvania există şi unele particularităţi de
grai, care nu apar nici în Muntenia, nici în
Moldova, dar acestea nu cuprind Ardealul în
întregime, aşa încât, conchide el „graniţele geografice şi politice” n-au fost în stare să împiedice graiul din Ardeal să se dezvolte în strânsă
legătură cu graiul din principatele vecine”2, deoarece „nici Sibiul şi Braşovul săsesc, nici
Bălgradul şi Clujul unguresc n-au putut alcătui
în Ardeal, ca Bucureştii, Iaşii şi în parte
Craiova, în ţările libere – centre din care să iradieze inovaţiile şi spre care să se îndrepte convergenţele de limbă”3.
Ideile acestea sunt reluate şi dezvoltate de
Puşcariu şi în studiile publicate ulterior, cu argumente şi fapte noi, extrase mai ales, din materialul ALR, în timp ce anchetele se apropriau
de sfârşit, sau după ce acestea au fost încheiate.
În Le parler de la Transylvanie4, analizând câteva hărţi lingvistice, alcătuite pe baza materialului strâns pentru ALR, Puşcariu arată că
liniile care delimitează diversele fenomene dialectale taie Transilvania în toate direcţiile5, ceea
ce îl determină să afirme că el nu cunoaşte
vorbirea populară a românilor din Ardeal nicio
particularitate dialectală specific transilvăneană, „adică cunoscută în toată această provincie
şi numai aici”6. Constatările de mai sus l-au
determinat pe Puşcariu să spună şi mai răspicat:
„Avem aici o dovadă obiectivă, absolut evidentă
că Transilvania n-a constituit niciodată o unitate
diferenţială de celelalte regiuni româneşti, ci s-a
înglobat întotdeauna în ansamblul românesc” 7.
Ideea aceasta revine la Puşcariu în Con1
2
3
4
5
6
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tribuţia Transilvaniei la formarea şi evoluţia
limbii române8, în Graiul din Transilvania9,
fiind menţionată şi în lucrarea sa capitală, Limba
română. I. Privire generală (p. 214-219).
După apariţia primelor volume din ALR,
care au avut darul de a îmbogăţi cunoştinţele
despre diversele fenomene dialectale şi de a le
contura cu mai mare exactitate aria de răspândire, ca şi după apariţia unor studii dedicate
structurii dialectului dacoromân, pornind tocmai de la materialul ALR (Karl Jaberg10, Emil
Petrovici11), S. Puşcariu, foarte receptiv la tot
ceea ce e nou, îşi modifică şi el concepţia despre
împărţirea dialectală a dacoromânei12, spune el,
cercetările mai nou au adus o precizare în împărţirea tradiţională în subdialectele bănăţean,
muntean (cu Oltenia) şi moldovean (cu
Basarabia şi Bucovina), Weigand însuşi, care
făcuse cu argumentaţii din atlasul său lingvistic
această împărţire, observase (cf. Jb. VI p. 11) că
în nord-vestul dacoromân se găsesc câteva particularităţi specifice de grai. K. Jaberg, întemeiat pe hărţile ALR, a atras din nou atenţia
asupra acestui fapt (Vox Romanica, V, p. 30 şi
83)13, iar E. Petrovici a stăruit asupra lui cu
argumente noi şi puternice, scoţând la iveală
existenţa unui nou subdialect român în aceste
regiuni14. În continuare, Puşcariu reproduce două
hărţi din revista Transilvania, an. 72, 1941, nr.
8, unde E. Petrovici îşi publicase studiul Graiul
românesc de pe Crişuri şi Someş, hărţi în care
sunt delimitate câteva particularităţi fonetice şi
lexicale caracteristice acestei zone a Transilvaniei. „Acestea, în totalitatea lor, ne dau dreptul să vorbim de al patrulea subdialect daco-

Ibidem.
Ibidem, p. 1146.
Ibidem, p. 1148.
Noi am folosit versiunea românească din Cercetări şi studii.
Cercetări şi studii, p. 402.
Ibidem. Totuşi, Transilvania cunoaşte o serie de fenomene regionale specifice, suficiente pentre diferenţierea
graiurilor ardelene de cele bănăţene, muntene şi moldovene (vezi Frăţilă, Târnave, p. 261-263; idem, PDR,
p. 74-76).
Puţin mai sus, Puşcariu invoca în favoarea opiniei că Transilvania nu are un idiom propriu, opus altora ca cel
muntean, moldovean sau bănăţean, cuvintele lui Sever Pop, care, în „Societatea de mâine”. Cluj, numărul din
decembrie 1933, spunea: „Se face adesea aluzie la un dialect transilvănean. La drept vorbind aşa ceva nu există
(subl. aut.). Pe fiecare din hărţile atlasului se poate constata că vorbirea din vechiul regat ocupă o parte
considerabilă din Transilvania. Astfel, graiul muntenesc pătrunde până la Sighişoara şi cel moldovenesc până
aproape de Cluj şi Tg. Mureş. Invers, particularităţi ale limbii din Maramureş pătrund în Bucovina până la Gura
Humorului şi Rădăuţi: cele din Banat se întind pe o bună parte a judeţului Mehedinţi. Tot aşa cum particularităţi ale
limbii din Sibiu înaintează spre Oltenia”. (Ibidem, p. 402).
Cercetări şi studii, p. 433.
Ibidem, p. 433, 434.
Vezi Karl Jaberg, Der rumänische Sprachatlas und die Struktur des dakorumänischen Sprachgebietes, „Vox
Romanica”, V, 1940, p. 49-86.
E. Petrovici, Graiul românesc de pe Crişuri şi Someş, În „Transilvania”, an 72, 1941, nr. 8, p. 551-558.
Limba Română, II, P. 323-324.
În Limba Română, s-a strecurat o greşeală de tipar. E vorba de p. 80 şi 83, nu de 30 şi 83 din studiul lui Jaberg.
Ibidem, p. 323.

mâniei, S. Puşcariu încearcă să argumenteze cu
fapte extralingvistice, mai ales de natură istorică
şi socială, peisajul dialectal al idiomului
românesc nord-dunărean, care apărea divizat în
trei arii mari: una de est (moldovenească), una
de sud (muntenească) şi una de sud-vest (bănăţeană). Imaginea aceasta s-a obţinut pornind de
la un material demn de încredere, cules prin
anchete la faţa locului şi redat cu mijloacele
geografiei lingvistice, dar incomplet, deoarece
atlasul lui Weigand a fost exclusiv fonetic, romanistul de la Leipzig neglijând morfologia,
sintaxa, lexicul şi formarea cuvintelor. Ba mai
mult, chestionarul atlasului fiind restrâns, n-au
putut fi urmărite nici toate fenomenele fonetice
care prezentau două sau mai multe variante.
3. Un interes special acordă Puşcariu unei
alte idei din teoria lui G. Weigand privind profilul dialectal al dacoromânei, anume: inexistenţa unui subdialect transilvănean de rangul
celor vorbite în Banat, în Muntenia, respectiv în
Moldova. Graiurile din Transilvania ar constitui
zone de tranziţie între celelalte variante dialectale dacoromâne. Faptul se explică, după el,
prin lipsa unui centru politic, economic, cultural
spre care să fi gravitat interesele economice ale
românilor ardeleni şi din care să se fi propagat
inovaţiile de limbă.
În Transilvania, există, însă, şi fenomene
de limbă specifice, necunoscute celorlalte regiuni dacoromâne. Lucrul acesta a fost întrezărit
de Weigand pentru Bihor şi nordul extrem al
României, pentru Maramureş, dar el a fost argumentat cu fapte noi şi numeroase de Emil
Petrovici şi de alţi lingvişti clujeni5.
5. Apariţia primelor volume din ALT I şi
ALR II, volume cu un material în primul rând
lexical, a determinat prin materialul pus la dispoziţia cercetătorilor o modificare a imaginii
repartiţiei dialectale a dacoromânei.
Un pas înainte faţă de împărţirea dialectală oferită de atlasul lui Weigand o constituie,
aşa cum am menţionat mai sus, detaşarea şi a
altor unităţi dialectale de acelaşi rang cu cele din
Muntenia, Moldova şi Banat. Este meritul şcolii

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 323-324. Pe larg despre concepţia lui E. Petrovici privitoare la felul în care au luat naştere diversele
subdialecte dacoromâne, vezi Frăţilă, Consideraţii, p. 12-16; idem, Probleme de dialectologie română, p. 53-58.
4 Ibidem, p. 324.
5 În afara studiilor lui Emil Petrovici, menţionate în nota 7 de la pag. 71, vezi de acelaşi autor, următoarele lucrări:
Transilvania, vatră lingvistică a românismului nord-dunărean, „Transilvania”, an. 73. 1941, nr. 2, p. 102-106;
Simbioza româno-slavă, Transilvania”, an. 73, 1942, nr. 2-3, p. 149-156; Dovezile filologice ale continuităţii,
„Transilvania”, an. 74, nr. 1, p. 7-13; Siebenbürgen als Kernland der nördlich der Donau gesprochenen
rumänischen Mundarten, în Siebeubürgen, erster Band, Bukarest. 1943. p. 309-317 şi recenzia asupra lucrării lui
Istvan Kniezsa, Ungarus Völkerschaften im XI. Jabrhundert, Budapesta. 1938, în „Dacoromania”, X2. p.
517-546; R. Todoran, studiile citate la nota 7 de la pag. 71.
1
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român în regiunile Crişanei, cu ramificări spre
centrul Ardealului sau spre Banat”1. Citându-l
tot pe Emil Petrovici, Puşcariu arată că: „Şi în
nordul extrem se pot constata câteva trăsături
caracteristice care (...) ne-ar da dreptul în oarecare măsură să vorbim şi de un subdialect
maramureşean”2.
Reproducând în continuare, concepţia lui
Emil Petrovici despre modul cum au luat naştere
patru sau cinci subdiviziuni ale dacoromânei,
prin retragerea românilor în munţii care înconjoară ca o cetate Transilvania şi apoi prin revărsare din patru sau cinci vetre spre interiorul
Transilvaniei, dar şi spre exterior în câmpiile din
est, sud şi vest3, Puşcariu arată că o soluţionare
mulţumitoare a acestei probleme nu va fi posibilă decât dacă se va porni de la un material
bogat şi sigur, adică decât după publicarea
integrală a Atlasului lingvistic român.
Două lucruri par însă certe, anume, că în
Transilvania nu s-a putut constitui un subdialect
aparte, după cum o dovedeşte până la aceea dată
graiul desluşit al ALR-ului, şi că Transilvania de
centru este regiunea cea mai fărămiţată din punct
de vedere dialectal: „Fapt este că în Transilvania
însăşi nu s-a dezvoltat un dialect cu anumite
particularităţi specifice numai acestei regiuni, ci
ariile rostirilor vechi, ca şi celor inovatoare, se
extind toate şi dincolo de incinta Carpaţilor. O
simplă examinare a hărţilor anexate volumului de
faţă ilustrează cu multe exemple această observaţie, despre care am tratat în LR, I, 103.
Fapt este – şi din punct de vedere al lingvisticii spaţiale aceasta importă, mai ales că
regiunea centrală a Ardealului apare ca cea mai
frământată de inovaţii ce-şi fac drum în toate
direcţiile”4.
În loc de concluzii:
1. Fără a deveni obiectul unui studiu special, structura dialectală a dacoromânei a constituit o problemă căreia S. Puşcariu i-a acordat, în
decursul îndelungatei sale activităţi, o atenţie
constantă.
2. Acceptând iniţial concepţia lui G.
Weigand privind repartiţia dialectală a dacoro-
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acestei situaţii se aşteaptă de la opera fundamentală a dialectologiei române contemporane:
NALR (pe regiuni), dar ritmul de editare a
atlasului nu e de natură să ne dea speranţe pentru
un viitor apropiat.
Atenţie sporită ar trebui să se manifeste şi
faţă de studiul amănunţit, monografic, al graiurilor
din zonele transilvănene învecinate cu celelalte
provincii istorice: Bucovina, Moldova, Oltenia,
Banatul, pentru a se trasa cu mai mare precizie
limitele diverselor subunităţi dialectale. De altfel,
studii de mai mică întindere sau monografiile dialectale dedicate unor graiuri din nord-estul
Transilvaniei1 sau din Transilvania de centru şi de
sud2 au arătat că graiurile acestea nu sunt moldoveneşti, respectiv munteneşti, ci prin tot ce au
mai important şi mai specific, ele se apropie de
cele crişene şi maramureşene, integrându-se în
marea arie a graiurilor ardeleneşti, căpătând şi o
oarecare individualitate faţă de primele.

FAMILIA ROMÂNĂ

RODIRI ACADEMICE

lingvistice clujene, în primul rând al lui Emil
Petrovici, de a fi distins încă două subdialecte:
cel crişean şi cel maramureşean.
Spirit deosebit de receptiv la tot ce e nou
în lingvistică, S. Puşcariu îmbrăţişează, spre
sfârşitul vieţii, concepţia despre împărţirea dialectală a dacoromâniei exprimată de strălucitul
său elev, Emil Petrovici, dar cu o precizare. El
nu uită să atragă atenţia asupra faptului că o
rezolvare mulţumitoare a problemei repartiţiei
dialectale o va putea da numai o cercetare întemeiată pe multe hărţi lingvistice, după apariţia
Atlasului lingvistic român întreg”... (LR, II, p. 324).
6. Cum nici până astăzi nu s-a reuşit publicarea integrală a ALR (din ancheta lui Sever
Pop, cu reţeaua cea mai deasă, au apărut de abia
două volume mari şi două mici colorate, alcătuite pe baza materialului din volumele mari),
structura dialectală a dacoromânei rămâne, în
continuare, o problemă deschisă. O ameliorare a
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Vasile Ţâra, Graiul de pe valea inferioară a Şieului (Transilvania), Rezumatul tezei de doctorat, Timişoara, 1975;
idem, Graiul din nord-estul Transilvaniei, „Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice şi Dialectologice”, Seria
A, Bucureşti, I, 1979, p. 247-356; Viorel Vasieşiu, Graiul de pe Sălăuţa şi valea Zagrii, Rezumatul tezei de
doctorat, Iaşi, 1975. Vezi şi cercetările mai vechi, referitoare la acelaşi grai, ale lui Şandru („Bulletin linguistique”,
Paris, VI, 1938, p. 173-230) şi Gr. Rusu, „Cercetări de lingvistică”, IV, 1959, nr. 1-2, p. 61-70), care nu admit
integrarea graiurilor din Bistriţa-Năsăud în grupul celor moldoveneşti. Vezi, de asemenea, G. Istrate (Buletinul
Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iaşi, IV, 1937, p. 50-97) şi G. Istrate şi A. Turculeţ
(„Fonetică şi dialectologie”, VII, 1971, p. 189-227), care le-au inclus în subdialectul moldovenesc.
2 Vezi, Frăţilă, Târnave; idem, Consideraţii; idem, Graiurile din Transilvania de centru . De altfel, în două studii,
unul dedicat sistemului fonologic al graiului din valea Sebeşului, Gr. Rusu, respectiv, Lidia Sfîrlea atrăgeau atenţia
asupra faptului că aceste graiuri au multe fenomene comune cu graiurile ardeleneşti de centru şi sud, asupra lor
exercitându-se influenţa graiurilor munteneşti şi a limbii literare (vezi „Cercetări lingvistice”, II, 1957, p. 124-141
şi 143-158).
1
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Gheorghe Bogdan-Duică
critic şi istoric literar
Ştefan SELEK

1

Gazeta Bucovinei, an III, nr. 43, 2/14 iunie 1893.
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-a născut la 21 decembrie 1865/
Plecând din Ţara Bârsei, s-a stabilit pentru
2 ianuarie 1866 la Braşov, fiind al o vreme la Cernăuţi unde ajunge, în 1893, direcdoilea fiu al lui Ioan Bogdan şi al tor al Gazetei Bucovinei. A impus direcţia poElenei, născută Munteanu. Tatăl său a avut di- litică a revistei, dar nu a abandonat-o nici pe cea
verse îndeletniciri: comerciant, funcţionar în literară. A încurajat în articolele sale scriitorii
Sinaia, sticlar la Azuga. Mama, fiind casnică, români, dar şi traducerile din marii scriitori
s-a dedicat creşterii celor unsprezece copii, străini. Referindu-se la literatura din Ţările Roşapte băieţi şi patru fete.
mâne, Bogdan-Duică spunea: „Trebuie să stuDupă absolvirea claselor primare la diem însă această mişcare, care ne va convinge
Şcoala din Şchei, urmează studiile secundare la că şi noi ne putem mândri cu ceva românesc şi
Liceul „Andrei Şaguna” (astăzi Colegiul Na- că nu vom pierde nimic dacă, punând la o parte
ţional „Andrei Şaguna”) în oraşul natal. Aici i-a cele buchii nemţeşti, le vom înlocui pretuavut profesori printre alţii, pe I.
tindeni cu operele lui Alecsandri,
C. Tacit, care i-a recomandat
Eminescu, Delavrancea, Slavici,
Po e ziile populare ale lui
Vlahuţă, Caragiale”1.
Alecsandri, Ion Lapedatu,
Apoi, mutându-se la Sibiu,
Andrei Bârseanu, Ioan Slavici,
activează în lupta literară desNicolae Teclu ş.a. Tot în această
chisă de revista Tribuna, al cărei
perioadă îi descoperă pe Lessing
redactor devine, ducând o
şi Gervinus, marele istoric al licampanie serioasă pentru reateraturii germane din prima julism, pe baza unor lecturi momătate a secolului XIX, fiind
derne din estetica europeană.
încă de acasă cunoscător al
Din cauza opresiunilor politice
limbii germane.
din Transilvania, trece Carpaţii
A urmat apoi studii unila Bucureşti şi devine profesor
GHEORGHE
versitare la Budapesta (1885),
la liceul „Mihai Viteazul”. Aici
BOGDAN-DUICĂ
Jena (1886) şi Viena (1887- 1888),
adaugă preocupărilor de critică
(1866-1934)
fără să obţină vreo diplomă,
şi istorie literară pe cele de
frecventând cursuri de logică, filologie, istorie. pedagogie, abordând o arie largă de probleme,
Primeşte diploma de licenţiat în ştiinţe istorice de la programa de limbă şi literatură română, la
şi apoi litere şi filosofie la Universitatea din metodologia didactică şi orarul şcolar, până la
Bucureşti în 1897.
studiul traumelor provocate de bătăi elevilor.
A debutat în critica literară în 1888, în
În această perioadă intră în contact cu Titu
Gazeta Transilvaniei, deschizând rubrica Re- Maiorescu, prilej cu care criticul ardelean devista literară. A fost profesor la gimnaziul din vine un important colaborator al Convorbirilor
Braşov în anul şcolar 1889-1890, perioadă în literare şi înfocat susţinător al ideilor junimiste.
care a fost preocupat să înfiinţeze o societate Desfăşurând o bogată activitate ca istoric şi
literară intitulată Coresi şi să ţină conferinţe.
critic literar, acesta s-a bucurat de aprecierea lui
S-a căsătorit în 1892 cu Maria Done, din Titu Maiorescu. A colaborat la România jună,
Lutran (Alsacia), cu care a avut şase copii dintre Semănătorul şi apoi la revista Românismul, prin
care: Catul (pictor), Virgil (doctor în filosofie), care s-a implicat în mod direct în activitatea
Ovidiu (profesor). Prima soţie a murit în 1917 în pentru realizarea Marii Uniri.
perioada în care a fost deportat în Bulgaria. Pe a
Când în 1916 trupele generalului Mackensen
doua soţie a chemat-o Constanţa şi a trăit până în ocupă capitala, Bogdan-Duică, bolnav fiind,
1969 fiind înhumată la Sibiu.
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este arestat şi deportat în Bulgaria, de unde este
eliberat după nouă luni de detenţie.
În anul 1919, la propunerea lui Sextil
Puşcariu, a fost chemat la catedra de istoria
literaturii române de la Universitatea din Cluj.
În primele cursuri Bogdan-Duică expune materialele care pregăteau lucrarea Istoria literaturii moderne, întâii poeţi munteni (apărută mai
târziu, în 1923) şi discută la seminar probleme
de estetică şi analiză literară.
Ca o recunoaştere a meritelor sale în domeniul criticii şi istoriei literare, este chemat, în
1919, să ocupe fotoliul academic, rămas vacant,
după moartea, în 1917, a lui Titu Maiorescu.
Discursul de recepţie, rostit la 25 mai 1921, este
o nouă dovadă de admiraţie pentru marele întemeietor al criticii literare româneşti. Acest discurs a fost urmat de răspunsul lui Sextil Puşcariu.
Nu după mulţi ani, în 1923, lui Bogdan-Duică îi
revine onoarea de a-i accepta în rândul academicienilor pe Octavian Goga şi Mihail Sadoveanu.
În istoria literară, criticul este adeptul monografiei bazate pe interpretarea faptelor de viaţă. Pune accentul pe raportul dintre mediul de
formare a unui scriitor şi concepţia lui despre
lume, pe raportul dintre biografia artistică şi
umană a acestuia. În calitate de critic literar a
scris studii despre Titu Maiorescu, Mihai
Eminescu, Ion Budai-Deleanu, Octavian Goga,
Mihail Sadoveanu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, a apărat poezia lui Coşbuc, de care l-a legat
şi o strânsă prietenie. A promovat ideile estetice
moderne, fiind unul dintre iniţiatorii literaturii

comparate. Bogdan-Duică desfăşoară o muncă
de descoperire şi triere a valorilor, de semnalare
şi remarcare a scrierilor bine realizate artistic.
În 1925 primeşte Premiul naţional de critică şi istorie literară, ceilalţi laureaţi fiind Ion
Al. Brătescu-Voineşti pentru proză şi M.
Codreanu pentru poezie. În vara lui 1925, Duică
participă la sărbătorirea a 75 de ani de la înfiinţarea Liceului „Andrei Şaguna” din Braşov,
unde fusese elev şi profesor. Un an după aceea,
alături de Rebreanu, ia parte la ceremonia de
dezvelire a bustului lui Coşbuc la liceul din
Năsăud. Fiind prieten cu Coşbuc în tinereţe,
acesta vorbeşte în discursul lui despre ecourile
poeziei marelui poet al Ardealului în rândul
generaţiei sale.
Ultimii ani ai cărturarului Bogdan-Duică
sunt tot atât de fecunzi şi bogaţi în realizări.
Publică în Naţiunea, Telegraful român, Renaşterea numeroase studii despre istoria
Ardealului şi despre luptătorii pentru libertate
din Ardeal: Petru Maior, Inochentie Micu Klein,
Ioan Budai-Deleanu, George Bariţiu, Simion
Bărnuţiu. Aceste personalităţi sunt pentru
Bogdan-Duică modele de comportament ideale,
care au îmbinat acţiunea culturală cu cea politică, exemple de luptători devotaţi idealului
naţional, cum o spune în prefaţa cărţii consacrate lui Petru Maior: „Vino, tinerime, şi şterge
praful de pe ele, vino şi descoperă izvoare
adânci, nesecate, de înţelepciune şi iubire de
neam, şi dacă eroii aceştia vor fi în tine, fi-vei şi
tu măcar o parte din ei”.
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uzicianul şi omul de cultură, Şaguna” din Braşov şi, începând cu anul 1875,
George Dima, care se evidenţia- va fi numit şi dirijor al Reuniunii Române de
ză ca precursor de şcoală naţio- Gimnastică tot din Braşov. În acelaşi an se căsănală, afirmându-se printr-o activitate creatoare toreşte cu Maria Florian, fiica unui negustor.
personală, s-a născut la 28 septembrie/10 ocÎn anul 1879, dirijorul George Dima, aflat
tombrie 1847 în Braşov. George sau Ghiţă, cum la conducerea Reuniunii Române de Gimnastică
îl strigau toţi din familie, este ultimul născut compune corul mixt Hora, Ploaia sau Garofiţa
dintre cei patru copii ai lui Nicolae şi ai Zoei după o melodie populară de Vasile Alecsandri,
Dima.
una dintre lucrările cele mai reuşite ale comŞcoala primară şi cele patru clase de gim- pozitorului, astfel că primele compoziţii corale
naziu le-a făcut sub supravegherea mamei la ale sale intră în programele concertelor româneşti.
„Şcoalele Centrale Greco-OrtoÎn acelaşi an, pleacă din
doxe Române din Braşov”. Mai
nou din ţară şi reintră la Contârziu, ajutat de fratele mai
servatorul din Leipzig, de data
mare, Pantelimon, urmează
aceasta pentru a studia teoria şi
Liceul Real din Viena şi, mai
istoria muzicii, compoziţia, piaapoi, Politehnica din Karlsruhe
nul, canto, cântarea corală, or(Germania).
ga, estetica cu profesorii: L.
Studiul ingineriei nu a puGrill, Fr. Rebling, K. Reinecke,
tut să-i stârnească interesul tâH. Klesse, I. Weidenbach, S.
nărului George Dima şi astfel
Jadassohn, O. Paul şi F. Werder.
începe sa ia lecţii de canto cu
Anul 1879 vine cu nenoHeinrich Giehne, şeful Orchesrociri asupra familiei Dima,
trei Ducale din Baden. Mai târastfel că timp de câteva luni,
ziu trece, tot pentru canto, sub
George îşi pierde soţia la numai
GEORGE DIMA
îndrumarea profesorului Otto
22 de ani şi cei doi copii,
(1847-1925)
Uffmann din Viena, iar pentru
Eleonora de doi ani şi George de
compozitor şi dirijor
armonie şi contrapunct la prodouă luni.
fesorul Ferdinand Thieriot din Graz. În anii 1872
La 28 iunie 1880 obţine diploma Conşi 1873 apare înscris la Conservatorul de servatorului din Leipzig şi tot atunci se reînMuzică din Leipzig, cursuri pe care le reia mai toarce în România, la Braşov. În lunile noiemtârziu.
brie şi decembrie va concerta la Bucureşti, mai
Programele diferitelor concerte din Leip- întâi la Ateneu, împreună cu muzicienii bucuzig ne arată cât de repede se formează tânărul reşteni Elena Saegiu, Ioan Mugur, Ludovic şi
George, astfel că, în anul 1873, figurează într-un Juliu Wiest.
cvintet pentru voci solo de Peter Cornelius şi
În anul următor, George Dima va fi anîntr-un octet pentru voci solo cu acompaniament gajat la Sibiu în cadrul Serviciului Culturii Mude Anton Deprosse. Grăitoare pentru activitatea zicale din Transilvania. În cei 18 ani pe care-i va
tânărului artist va fi angajarea lui la Opera din trăi aici, activitatea sa se va desfăşura pe multiKlagenfurt, în stagiunea 1873-1874, pentru ple planuri: dirijor al Reuniunii de Muzică şi
rolurile principale din Robert der Teufel şi Die dirijor al Corului Metropolitan, profesor de muHugenotten de Meyerbeer.
zică vocală şi instrumentală la Seminarul TeoVacanţa de vară din anul 1874 şi-o petrece logic „Andreian”, între anii 1883-1889, profesor
acasă la Braşov şi chiar dacă începutul carierei de muzică la Şcoala de Fete ASTRA, între anii
artistice din Austria şi Germania este unul pro- 1892-1899, instructor la Şcoala pentru Pregătire
miţător, el alege să rămână în ţara sa cu puţinul Muzicală, afiliată reuniunii, între anii 1887-1899
care i se oferă. Astfel că, în perioada 1874-1878, şi preşedinte al Reuniunii Române de Muzică
este profesor de muzică la Liceul „Andrei între anii 1889-1898.
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Sibiul va deschide în faţa sa o vastă perspectivă, astfel că în toamna anului 1881, cu
prilejul unei expoziţii, are loc primul concert al
reuniunii sub conducerea lui George Dima. Urmează altele, care-i aduc un număr mare de
compoziţii noi: Cucule cu pană sură, Mândruliţă de demult, Ce te legeni, codrule?, La mijloc
de codru des, Irmosul la intrarea în biserică,
Fericiţi sunt cei goniţi pentru dreptate, Şi dacă
ramuri bat în geam, Somnoroase păsărele, De
ce nu-mi vii, Viorica şi Ştii, tu, mândro.
Activitatea artistică de la Sibiu a lui
George Dima a lăsat urme de necontestat în
viaţa muzicală din Transilvania. Asociaţiile corale şi-au îmbogăţit programele concertelor cu
compoziţii originale ale maestrului, creatorii tineri aveau înaintea lor exemple convingătoare
pentru armonizarea melodiilor româneşti. Tot
Sibiul îi rezervă şi cel mai frumos dar din viaţă,
aici o cunoaşte pe Maria Bologa, cea care îi va
deveni tovarăşă de viaţă şi cu care va avea cinci
copii, doi băieţi, Ionel şi Gheorghe şi trei fiice,
Lia, Marioara şi Gabriela.
În 7 iunie 1919 George Dima devine
membru de onoare al Academiei Române şi tot
în acelaşi an, în luna octombrie, este numit director al Conservatorului de Muzică din Cluj,
instituţie nou înfiinţată. La cei şaptezeci şi cinci
de ani ai săi, George Dima se integrează pe
deplin vieţii muzicale clujene. Corul conservatorului, condus de el, devenise o formaţie de
prestigiu, cu un repertoriu bogat. Dar soarta
Bibliografie:
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avea să-i rezerve altceva. Ultima lucrare corală
pe care George Dima a studiat-o cu corul Conservatorului a fost Cântecul sorţii de Johannes
Brahms, dar pe care n-a apucat s-o desăvârşească. Un cancer de stomac avea să-l doboare repede. Se stinge din viaţă la 4 iunie 1925, la
vârsta de şaptezeci şi opt de ani.
George Dima face parte dintr-un cerc
restrâns de compozitori români cu o serioasă
pregătire profesională, din a doua jumătate a
secolului trecut, care a contribuit la crearea muzicii culte româneşti şi care se evidenţiază ca precursor de şcoală naţională, afirmându-se printr-o
activitate prodigioasă. Numele lui este legat de o
mare creaţie vocală, în primul rând originală,
aducând în patrimoniul muzicii româneşti aproape
toate formele muzicale corale: missa, requiemul,
motetul, balada corală, corul acompaniat de
orchestră, corul religios concertat, piesa corală
de concert, cantata, imnul festiv, fuga corală,
liedul lumesc, liedul religios, liedul acompaniat de
orchestră, cântecul pentru copii. Putem aminti
aici: Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,
Cântări liturgice, Cucule cu pană sură, Horă,
Cucuruz cu frunza-n sus, Ce faci Ioană?, Hei leliţă
din cel sat, O, ce veste minunată, Doamne Iisuse
Hristoase, Sub fereastra mândrei mele, Trei
culori, Deşteaptă-te române. Acestor creaţii originale li se mai adaugă colecţia de armonizării corale şi solistice ale cântecului vechi românesc, ale
melodiilor vechi bisericeşti şi ale melodiilor patriotice, în total peste 250 de compoziţii.
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e naşte în Ardealul istoric la 31 mai studiu la Universitatea din Budapesta pentru filo1883, la Sălişte, judeţul Sibiu, ca al op- sofie şi filologie. Trece la Universitatea din
tulea copil al unor ţărani meseriaşi şi Strasbourg şi, apoi, Jena unde urmează cursuri de
agricultori. Primele patru clase le face la şcoala din filosofie, pedagogie, istorie universală şi filologie.
sat, după care se transferă la Sibiu, la o şcoală ro- Îşi ia doctoratul la Jena, în 1909, cu teza, devenită
mano-catolică germano-maghiară, unde repetă clasa clasică în domeniul bilingvismului în şcoală: Der
a IV-a pentru a învăţa limba maghiară. Aici urmează moderne Ultraquismus oder die Zweisprachigkeit
primele şase clase ale Liceului de Stat Maghiar. Între in der Volksschule (trad. din limba germană =
anii 1900-1902 trece la Liceul RoUltracvismul modern sau bilinmânesc „Andrei Şaguna” din
gvismul în şcoala populară).
Braşov, unde îşi ia bacalaureatul.
În tot acest timp continuă
În următorii trei ani frecventează
să publice studii, unele de mari
şi absolvă Seminarul Teologic-Pedimensiuni, în periodice din
dagogic „Andrean” din Sibiu, la
Transilvania şi de la Bucureşti,
îndemnul părinţilor de a deveni
iar în 1909 îi apare şi a doua lupreot în satul său.
crare în volum, la Bucureşti.
Făcând o comparaţie între
Între 1910-1914, devine ininstituţiile de învăţământ frecspector al şcolilor subordonate
ventate, Onisifor Ghibu, afirmă:
Arhiepiscopiei Ortodoxe a Tran„Vechea Şcoală Şaguniană îţi osilvaniei. A fost secretar al secţiei
ferea multe posibilităţi de formaşcolare a „Astrei” şi colaborator,
re sănătoasă, dacă îţi stătea gânsub diverse pseudonime, cu artiONISIFOR
GHIBU
dul la aşa ceva” (Pe baricadele
cole editoriale la întreaga presă
(1883-1972)
vieţii. Anii mei de învăţătură),
culturală din Transilvania, Galaţi,
pedagog şi om politic
spre deosebire de seminarul teoIaşi şi Cernăuţi.
logic unde „carte multă, … nu se
După izbucnirea Primului
prea învăţa…”. De-a lungul vieţii sale susţine că Război Mondial se refugiază la Bucureşti, unde
primii şi neclintiţii săi dascăli de idealuri i-au fost desfăşoară o intensă activitate publicistică şi de
Gheorghe Lazăr şi Andrei Şaguna. În aceeaşi lu- cercetare ştiinţifică. Militează prin Tribuna, pe
crare de referinţă îşi motivează apropierea prin care o fondează împreună cu doi prieteni,
urmărirea idealurilor comune: „Şaguna a turnat în Octavian Goga şi Vasile Lucaciu, pentru intrarea
opera sa o mare doză de entuziasm şi de dragoste, României în război alături de Antantă, în vederea
atât pentru adevărul istoric, cât şi pentru cei ce au eliberării Transilvaniei. Pentru activitatea sa pofăcut, cu sufletul şi cu jertfa lor, istoria măreaţă a litică este condamnat la moarte, de către Tribuputernicei alcătuiri omeneşti, care a fost, timp de nalul Militar din Cluj. În toamna anului 1916 se
19 veacuri, biserica creştină şi, în cadrele acesteia, refugiază la Iaşi, împreună cu soţia şi cu cei trei
biserica ortodoxă română”. În multe dintre însem- copii mici (cel mai mare de 4 ani), iar din martie
nările sale, „mai mult sau mai puţin zilnice”, cum 1917 la Chişinău, unde desfăşoară o intensă actişi le-a denumit la un moment dat, îşi exprimă vitate de ridicare a nivelului cultural şi politic al
admiraţia faţă de A. Şaguna: „…Platon a fost populaţiei, în spiritul libertăţilor aduse de Revopentru ortodoxia rusească şi pentru împărăţia ţa- luţie, devenind motorul acţiunii revoluţionare barilor, ceea ce a fost pentru noi, ardelenii, mitro- sarabene din 1917-1918. Împreună cu câţiva frunpolitul de mai târziu A. Şaguna” şi „Şaguna n-a taşi basarabeni, întemeiază şi organizează Partidul
lucrat în spiritul timpului, ci în contra spiritului Naţional Moldovenesc. Conduce efectiv acţiunea
timpului”. (Pagini de jurnal, vol. I)
de organizare a învăţământului în limba română,
Începând din anul 1903 publică articole de inexistent în 1917 şi reuşeşte, începând cu toamna
istorie şi critică literară şi artistică în Telegraful aceluiaşi an, deschiderea de şcoli româneşti în
român. În anul 1905 îi apare prima lucrare în toată Basarabia. Tipăreşte apoi Ardealul (de la 1
volum.
octombrie 1917), prima „foaie” cu tipar latin din
Dorind să-şi completeze cunoştinţele, întreg Imperiul Rus, transformat apoi în România
pleacă la Bucureşti de unde primeşte o bursă de nouă (de la 24 ianuarie 1918) – „organ de luptă
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pentru unirea politică a tuturor românilor”. În primul număr publică prima „Declaraţie de unire cu
România a tuturor românilor aflători în teritorii
ocupate vremelnic de puteri străine”, semnată de
fruntaşi din toate ţinuturile locuite de români.
Onisifor Ghibu s-a aflat în fruntea luptei care a dus
la unirea Basarabiei cu ţara, în 1918.
Chemat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, ca secretar general al Resortului de instrucţie publică din Consiliul Dirigent, se întoarce în
provincia natală, fiind ales şi deputat în Marele
Sfat al Transilvaniei unde conduce efectiv opera
de organizare a întregului învăţământ din
Transilvania, timp în care se înfiinţează peste 1300
de şcoli primare româneşti de stat, 20 de licee, 40
de şcoli civile, 11 de arte şi meserii, 8 şcoli normale, iar în cadrul învăţământului superior Universitatea din Cluj, Politehnica din Timişoara şi
Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din
Cluj. Pentru ridicarea prestigiului noii instituţii de
învăţământ superior, intervine şi reuşeşte să-l
aducă în ţară pe marele savant Emil Racoviţă,
ajutându-l să înfiinţeze la Cluj primul institut de
speologie din lume.
În 5 iunie 1919 este ales membru corespondent al Academiei Române.
Între anii 1919-1945 este profesor de pedagogie şi istoria pedagogiei la Universitatea din Cluj, a
fost un promotor al concepţiei privitoare la crearea
unei pedagogii româneşti şi al educării întregii
naţiuni.
Destinul îi devine defavorabil după 23 august 1944. „Epurat” din Universitate, închis în
lagăr, condamnat la închisoare, cu întreaga opera
interzisă, fără posibilităţi de a publica şi de a
desfăşura activităţi publice, Onisifor Ghibu se refugiază la masa lui de scris.

Pentru activitatea sa permanent naţionalistă,
antirevizionistă şi antisovietică a avut de suferit
tot restul vieţii după instaurarea forţată a regimului comunist în România. A fost de la început
„persona non grata”, toată bibliografia lui a fost
blocată. Chiar din 1945, în timpul detenţiei – fără
judecată – în lagărul de deţinuţi politici de la
Caracal – a fost primul profesor „epurat” şi pensionat forţat din universitatea clujeană. La
Caracal, a fost deţinut timp de 222 de zile. A fost
arestat din nou la 10 decembrie 1956 şi condamnat
la 2 ani închisoare corecţională pentru că „a întreprins acţiuni împotriva regimului democrat popular al RPR”. A fost eliberat la 13 ianuarie 1958.
În ciuda tuturor manevrelor duşmănoase,
Onisifor Ghibu a fost inclus în Calendarul UNESCO
pe anul 1983, la centenarul naşterii sale, ceea ce a
asigurat readucerea lui în actualitate, prin numeroase
simpozioane, filme, emisiuni radio şi TV etc.
Exclus complet din viaţa publică, a trăit
izolat la Sibiu, până în 31 octombrie 1972, adică
27 de ani după „epurarea” sa. A continuat să scrie,
lăsând la moartea sa zeci de mii de pagini de
manuscrise, în mare parte memorialistică. A publicat un mare număr de lucrări în volum şi studii
şi articole în periodice pe teme de educaţie, învăţământ, organizare şcolară şi istorie naţională. A
scris peste 1000 de articole, dar şi cărţi de referinţă
precum: Pe baricadele vieţii, De la Basarabia
rusească la Basarabia românească, Despre Educaţie, Oameni între oameni, Cercetări privitoare
la situaţia învăţământului nostru primar şi la educaţia populară (1911), Şcoala românească în
Transilvania şi Ungaria. Dezvoltarea ei istorică
şi situaţia ei actuală (1915), Din istoria literaturii
didactice româneşti (3 vol., 1916), După cinci ani
de la Unire, O pagină de istorie contemporană ş.a.
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Vasile Goldiş
Alina ILIEŞ

1

Gheorghe Şora, Vasile Goldiş. Militant pentru desăvârşirea idealului naţional, Editura Facla, Timişoara, 1980,
p. 17.
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asile Goldiş era considerat de Budapesta şi Viena, s-a aflat printre membrii
Gheorghe Şora în lucrarea intitu- celor două societăţi ale studenţilor români Petru
lată Vasile Goldiş. Militant pentru Maior şi România Jună. După ce a fost licenţiat
desăvârşirea idealului naţional un „fruntaş al în litere şi filozofie, iar apoi numit candidat de
generaţiei de intelectuali progresişti de la sfâr- profesor la liceul „Eötvös” din Budapesta,
şitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de al devine, din anul 1886 până în 1889, profesor
XX-lea, în a cărui activitate şi
suplinitor la Caransebeş, unde
operă s-au oglindit fidel intese căsătoreşte cu o talentată proresele vitale ale poporului
fesoară de pian. Tot în această
român, aspiraţiile şi năzuinţele
perioadă îşi începe cariera
lui spre libertate naţională şi sopublicistică la Foaia Diecesană
cială”1. În decursul anilor
şi a îndrumat societatea de lecacesta a fost profesor, scriitor,
tură a tinerilor şi foaia lor Proom politic şi membru de onoare
gresul.
al Academiei Române.
Între anii 1889 şi 1901
În data de 12 noiembrie
este profesor de istorie şi latină
1862 s-a născut în casa bunila Liceul Ortodox Român din
cului său, Teodor Goldiş, din
Braşov, actualul Colegiu Naţiosatul Mocirla, iar părinţii săi au
nal ,,Andrei Şaguna”. A fost un
fost Isaia Goldiş, preot şi Florea
cadru didactic activ editând
VASILE GOLDIŞ
Goldiş, fiica preotului Ioan
numeroase manuale de istorie şi
(1862-1934)
profesor, om politic
Cornea. Vasile a început clasa
de latină pentru elevii de liceu,
întâi la Şcoala Confesională
programe şcolare şi abecedare.
Românească din Cermei, în anul 1869, avându-l A fost interesat să transmită elevilor săi
ca dascăl pe Nicolae Albu, iar clasa a doua o sentimentul de mândrie şi demnitate naţională şi
face la Şcoala Romano-Catolică din Cermei, să împărtăşească cunoştinţe importante din
unde învaţă ungureşte. Din anul 1871 urmează istoria noastră. În decursul activităţi sale
clasa a treia la Şcoala Germană din Panatul Nou didactice a avut colegi precum: Gheorghe
(azi Horea), iar clasa a patra la Arad, la şcoala Bariţiu, Dimitrie A. Sturza şi Valeriu Branişte,
română. Din anul 1873 până în 1881 este elev la iar elevi pe: Octavian Goga, Sextil Puşcariu,
Liceul Maghiar din Arad, unde era profesor de Ioan Lupaş, Iosif Popovici, Ioan Lapedatu şi
limba română unchiul său Iosif Goldiş. În 1881 Constantin Lacea.
termină liceul ca şef de promoţie, observându-se
Sextil Puşcariu, fostul elev a lui Goldiş, în
că era un elev excepţional, cu înclinaţie pentru lucrarea sa intitulată, Braşovul de altădată, îl
istorie, literatură şi filozofie. Începând cu data descrie astfel: „Venise de vreo trei ani la Braşov
de 1 octombrie 1881 devine student la însă devenise unul din cei mai buni profesori de
Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii istorie, maghiară şi latină. Lecţiile lui erau cladin Budapesta, iar din anul 1882 până în 1884 îşi re şi adesea calde, dar îi lipsea cu totul concontinuă studiile la Universitatea din Viena, du- tactul cu elevii săi... Foarte inteligent şi cult, el
pă care, din 1884 până în 1886, se reîntoarce în era superior celor mai mulţi colegi: foarte bun
Budapesta pentru a finaliza studiile.
român, el avea şi un temperament de luptător
În perioada studenţiei, primeşte din partea militant. Mai târziu avea să joace un rol de
Episcopiei Ortodoxe Române din Arad o bursă, frunte în politica ardeleană. De pe atunci era,
pentru râvna şi capacitatea lui de a fi un tânăr pe cât îmi pot da seama acum, un cap politic
eminent. În decursul anilor de studenţie la cum nu se prea găsea între colegii săi.
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Machiavelli era dascălul său de la care învăţase
multe şi pe care ni-l lăuda în orele de istorie” 1.
În anii următorii acesta a ocupat diverse
alte funcţii: a fost secretar al Casinei Române şi
al Societăţii pentru Crearea unui Fond de Teatru
Român; în 1893 a devenit membru al Partidului
Naţional Român din Transilvania, a fost secretar
al Episcopiei Ortodoxe Române şi profesor la
Şcoala Superioară de Fete din Arad, director al
Asociaţiei Naţionale Arădene, deputat în Parlamentul de la Budapesta, director al ziarului
Românul din Arad şi director executiv al Institutului Tipografic „Concordia”, a fost ministru
al Instrucţiunii, Cultelor şi Naţionalităţilor în
cadrul Consiliului Dirigent al Transilvaniei, deputat de Radna, Pecica şi Ineu, ministru al
Artelor şi Cultelor, a făcut parte din Partidul
Naţional Agrar al lui Goga, a fost membru al
Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura
Română şi Cultura Poporului Român, iar din
1923 preşedinte al ei.
În cariera s-a publicistică a editat ziarul
Românul, a tipărit cărţi şi broşuri necesare transmiterii şi dezvoltării sentimentului naţional, în
1912 a publicat lucrarea Despre problema na-

ţionalităţilor, în octombrie 1918 a redactat textul Declaraţiei de la Oradea a Partidului Naţional
Român, iar în noiembrie 1918 manifestele Către
naţiunea română şi Către popoarele lumii.
Important de menţionat este participarea
sa la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918, unde a rostit un amplu
discurs şi a dat citire Rezoluţiei adunării. S-a implicat în activitatea culturală, organizând la
Avrig comemorarea împlinirii a 100 de ani de la
dispariţia lui Gheorghe Lazăr, iar la Vidra,
Ţebea şi Câmpeni a unui veac de la naşterea lui
Avram Iancu.
Ion Clopoţel, preşedintele Sindicatului
Presei Române din Ardeal şi Banat, în lucrarea
Vasile Goldiş subliniază trăsăturile esenţiale ale
lui Goldiş: „Iar noi toţi câţi am stat aproape de
d-sa şi sub directa d-sale îndrumare, beneficiind de luminile unei mari inteligenţe, ne dăm
seama ce cugetător de talie e d-sa şi câte concepţiuni şi soluţiuni ne-a lăsat în domenii ample
de politică, sociologie, ziaristică şi cultură, ca
şi în chestiuni de confesiuni şi de naţionalităţi,
pe cari le-a abordat cu o egală competinţă şi cu
o agerime excepţională”2.
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Gheorghe Popa-Lisseanu –
pionier al culturii româneşti

Gheorghe Popa-Lisseanu s-a născut la 2 octombrie 1866 în localitatea Lisa din judeţul Braşov,
localitate al cărui nume şi-l va alipi la numele de
familie, Lisseanu.
Avându-i ca profesori pe B. P. Hasdeu şi G.
Dem. Teodorescu a simţit chemarea cunoaşterii.
Şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării, petrecând mult
timp în arhive, identificând şi apoi publicând, materiale cu privire la daci şi teritoriile acestora precum
şi texte medievale latine şi greceşti de până la
constituirea formaţiunilor statale româneşti.
Gheorghe Popa-Lisseanu a urmat cursurile
Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti, ulterior devenind profesor de latină la liceele „Sfântul
Sava”, „Matei Basarab” şi „Gheorghe Lazăr” din
Bucureşti. Va deţine pe parcurs funcţiile de inspec1
2

tor şcolar (1914), director general al învăţământului
secundar (1919), precum şi de consilier tehnic în
Ministerul Instrucţiunii Publice (1922-1928).
Între anii 1928-1931 va fi profesor la Secţia
Pedagogică Universitară. În 1919 devine membru corespondent al Academiei Române, între 1922 şi 1927 e
deputat liberal, vicepreşedinte al Camerei în 1924.
În tot acest timp istoricul va colabora şi cu
marile ziare ale timpului Banatul, Graiul românesc,
Orpheus, Revista clasică, Reînvierea, Universul
ş.a., promovându-şi crezul istoric2.
Pe parcursul vieţii, a susţinut munca de tipărire a izvoarelor istorice, concretizată în editarea
următoarelor lucrări: Izvoarele istoriei românilor.
Fontes historiae Daco-Romanorum (15 volume);
Românii în izvoarele istoriei medievale; Dacii în
autori clasici (2 volume).
O preocupare constantă a savantului Gheorghe
Popa-Lisseanu au constituit-o studiile privitoare la
continuitatea populaţiei autohtone la nordul Dunării
după retragerea aureliană (Continuitatea românilor
în Dacia. Dovezi nouă; Cetăţi şi oraşe greco-romane în noul teritoriu al Dobrogiei).
Popa-Lisseanu este autorul mai multor monografii referitoare la Insula Şerpilor, Basarabia,
Drâstor – Silistra, Viaţa şi opera lui Gheorghe
Lazăr (în colaborare cu Gh. Bogdan Duică).
S-a aplecat, în cercetările sale şi asupra unor
aspecte mitologice: Urme de sărbători păgâneşti;
Mitologia greco-romană în lectură ilustrată, (două
volume); Legende şi poveşti antice.
Preocupările filologice şi pedagogice s-au
materializat în lucrările: Versificaţiunea latină; Prosodica şi Metrica; Istoria literaturii latine, Antologie şi crestomaţie; Studii pedagogice; Limbile
clasice în învăţământul secundar şi metodica lor;
Manuale de limba latină şi de limba greacă etc. A
tradus din limbile latină şi greacă în limba română,
mai multe lucrări printre care: Plinius, Corespondenţă cu împăratul Traian; Apuleius, Amor şi Psyche; Lucian, Toxaris sau Prietenia; Cicero, Discursul pentru Archias; Platon, Vergilius, Xenofon
etc., traduceri apărute în Biblioteca autorilor clasici
greci şi romani şi în Biblioteca textelor clasice greceşti şi latineşti.
Apropiindu-se de istoria românilor din fostele
scaune secuieşti, Gheorghe Popa-Lisseanu, publică
lucrările: Secuii şi secuizarea românilor, apărută la

Blaga, Lucian, Trilogia valorilor, în Opere, vol. 10, Bucureşti, Editura Minerva, 1987, p. 510.
Dicţionarul general al literaturii române, P/R, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 336.
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rintre elementele care definesc cel mai
bine un popor se numără, fără îndoială,
cultura sa şi influenţele ei asupra altor
popoare. Importanţa lor ca întreg, indiferent de modalităţile de abordare, nu poate fi pusă la îndoială. În
acest sens, Lucian Blaga afirmă că omul nu poate
evada din sfera culturii, întrucât i-ar afecta calitatea
de om: „Exodul din cultură ar duce la abolirea
umanităţii ca regn” 1.
Poporul român nu poate face excepţie de la
această regulă nescrisă. Ţara noastră a ieşit în lume
cu o cultură frumos conturată.
Poate nu întâmplător, acum, când criza economică ne apasă tot mai tare, căutăm să privim,
adânc, în noi înşine, să forăm în zestrea colectivă
după valorile spirituale pe care le avem. Tocmai de
aceea ar fi binevenită ideea ridicării unui Panteon
Naţional. Un spaţiu infim din punct de vedere material, dar infinit de mare spiritual, care să găzduiască
sub cupola lui marile valori ale culturii şi vieţii publice din România.
Desigur, ar fi multe nume sonore care ar putea
lumina acest panteon, cunoscute, atât în ţară, cât şi în
străinătate. Alături de aceste personalităţi marcante
ale destinului cultural românesc, ar putea sta la loc
de cinste şi nume mai puţin sonore, dar care prin
activitatea lor au fost adevăraţi promotori ai culturii
noastre, influenţând, prin creaţiile lor, personalităţi
de marcă. Un astfel de exemplu ar fi eminentul
filolog clasicist, dar şi istoriograf de marcă, modestul, dar doctul, Gheorghe Popa-Lisseanu.
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Bucureşti, la Tipografia ziarului Universul, în 1932
(iar apoi în limbile franceză şi maghiară), Date referitoare la maghiarizarea românilor, la aceeaşi
editură, în 1937 şi Originea secuilor şi secuizarea
românilor, apărută la Editura Societăţii Transilvania, Bucureşti, 1941.
Bibliografia lucrărilor sale cuprinde:
1. Tabele cerate, studiu de arheologie, Bucureşti, 1890.
2. Poesia populară la români, 1894.
3. Metrica versurilor lirice ale lui Horaţiu, 1895.
4. Flora şi Florile, studiu de mitologie populară, 1899.
5. Proiectul de programă a limbii latine în
gimnazii şi licee, 1899.
6. Învăţământul în limba latină în gimnaziu şi
liceu, 1904.
7. Urme de sărbători păgâneşti, 1907.
8. Cultura română în lectura ilustrată.
Manual pentru studiul limbii latine, clasa IV-a gimnasială (nouă ediţii apărute între anii 1910-1927).
9. Cultura română în lectură ilustrată.
Manual pentru studiul limbii latine, clasa III-a gimnasială (10 ediţii apărute între 1910-1927).
10. Gramatica limbii latine. Morfologia, retorica şi noţiuni de stilistică. Clasa V liceală şi următoarele (şapte ediţii apărute între anii 1912-1926).
11. Încercări de monografie asupra cetăţii
Dârstorul-Silistra cu două hărţi şi ilustraţiuni, Bucureşti, 1913.
12. Cetăţi şi oraşe greco-romane în noul teritoriu al Dobrogei cu o hartă şi 22 ilustraţiuni, ediţia
a I-a, 1914, ediţia a II-a, 1921.
13. Mitologia greco-romană în literatura
ilustrată, vol. I-II, 1919-1926.
14. Noţiuni elementare de limbă elenă. Clasa
VII liceală, 1920.
15. Noţiuni elementare de versificaţiune latină. Prosodica şi Metrica, 1921.
16. Basarabia. Privire istorică, 1924.
17. Romanica. Studii istorice, filologice şi
arheologice, 1925.
18. Viaţa şi opera lui Gheorghe Lazăr (în
colaborare cu Gh. Bogdan Duică), 1925.
19. Studii pedagogice. Limbile clasice în

învăţământul secundar şi metodica lor, în Biblioteca Pedagogică, nr. 45, 1925.
20. Un manuscris al gramaticii româneşti a
lui I. Eliade Rădulescu, în Academia Română, Lucrările secţiunii literare, Tom III, 1925.
21. Legende şi poveşti antice. Preluate după
autori greci şi romani (cu 36 stampe şi ilustraţiuni),
1926.
22. Limba greacă. Pentru clasa VII-a liceală,
Ediţia I-a, 1926.
23. Istoria literaturii latine pe bază de texte
(Antologie şi crestomaţie), 1928.
24. Secuii şi secuizarea românilor, 1932.
25. Sicules et Roumains. Un proces de denationalisation, 1933.
26. Românii în poezia medievală, în Izvoarele istoriei românilor, vol. III.
27. Izvoarele istoriei românilor. Fontes historiae Daco-Romanorum (15 volume, apărute între
anii 1934 şi 1939).
28. A szekely es a romanok szekelysitese
(Secuii şi secuizarea românilor), traducere dr.
Kendy Sandor, 1936.
29. Date referitoare la maghiarizarea românilor, 1937.
30. Românii în izvoarele istoriei medievale
(1939).
31. Originea secuilor şi secuizarea românilor, 1941.
32. Dacii în autori clasici (2 volume, 1943).
33. Continuitatea românilor în Dacia. Dovezi
nouă, 1941.
34. Legenda Sfântului Dumitru de la
Tesalonic, în Arhiva Românească, tom VII, 1941.
Simpla enumerare a titlurilor lucrărilor purtând semnătura lui Gheorghe Popa-Lisseanu ne vorbeşte elocvent despre vasta activitate cărturărească
desfăşurată de ilustrul cercetător, timp de peste 60
de ani. O recunoaştere a operei sale o reprezintă şi
alegerea ca membru corespondent al Academiei Române (7 iunie 1919).1
La vârsta de 79 de ani, Gheorghe PopaLisseanu trece la cele veşnice la 14 mai 1945, lăsând
o imensă comoară pentru neamul românesc, din păcate puţin cercetată!2
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primarul dr. Cătălin Cherecheş şi prefectul
Anton Rohian, care s-au bucurat de reuşita directorului Teodor Ardelean, urându-i mult succes în activităţile viitoare. Aceste 3.000 de volume se adaugă zestrei Bibliotecii Judeţene „Petre
Dulfu”, care era de ani buni în rândul marilor
biblioteci cu peste 100.000 de volume, dar care
a depăşit, în prezent, 700.000 de volume,

Acad. Marius Porumb, acad. Emil Burzo,
acad. Alexandru Surdu, Acad. Ionel
Valentin Vlad, dr. Teodor Ardelean,
dr. Aurel Ardelean (de la stânga la dreapta)

dublându-şi fondul în doar 7 ani, în vreme ce
oricare bibliotecă din lume are nevoie de 21 de
ani pentru dublarea fondului de cărţi. Vorbind
de biblioteca noastră, dl. director, dr. Teodor
Ardelean, a mai subliniat că nu întâmplător
acest edificiu are o suprafaţă de 10.000 m2, fiind
biblioteca cu cel mai mare număr de cititori
înregistraţi, 58.000, cu cea mai mare medie de
lectură, aproximativ 40%, faţă de 15 % cât are
oricare alt oraş din ţară. La aceste cifre, contribuie şi faptul că o mare parte dintre cititori
provin din mediul universitar băimărean.
Vizita academicienilor la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” a fost întregită prin momentul festiv de la Consiliul Judeţean, unde, în
aceeaşi zi, domnului academician Ionel-Valentin
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iua de 26 noiembrie 2014 a intrat în
istoria Băii Mari şi a Maramureşului
printr-o vizită de excepţie a unei delegaţii de şase membri ai Academiei Române la
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, condusă chiar
de preşedintele acesteia, academicianul IonelValentin Vlad, însoţit de vicepreşedintele, academician Alexandru Surdu, precum şi de academicianul Emil Burzo, şeful
filialei Cluj a Academiei Române.
Pe lângă aceştia, au mai participat
acad. Marius Porumb şi doi membri corespondenţi ai Academiei Române, prof. univ. dr. Gheorghe Benga
şi prof. univ. dr. Dan Muntean.
Acest eveniment ieşit din comun a fost prilejuit de conferirea,
de către Universitatea „Vasile
Goldiş” din Arad, a titlului de Doctor Honoris Causa personalităţii
marcante a culturii şi ştiinţei româneşti care este academicianul
Ionel-Valentin Vlad, academician
care-şi trage rădăcinile (după mamă) din Borşa Maramureşului.
Festivitatea a fost precedată de un alt eveniment
marcant, anume inaugurarea Centrului de Studii
şi Cercetări, nucleu care va funcţiona sub egida
Academiei Române în cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”. Este un început de drum
graţie eforturilor neobositului director al Bibliotecii Judeţene, dr. Teodor Ardelean, care, urmându-şi neabătut crezul de ctitor de aşezăminte culturale, a mai oferit prin acest gest un
lucru extraordinar urbei noastre şi implicit
acestui colţ minunat de ţară. În acelaşi timp, s-a
inaugurat şi Fondul Documentar al Academiei
Române, spaţiu care cuprinde circa 3.000 de
volume, fond la care a contribuit şi Universitatea
„Vasile Goldiş” din Arad prin oferirea a 300 de
volume de marcă. La inaugurarea Fondului Documentar şi, implicit a Centrului de Studii şi
Cercetări, au participat şi aleşii noştri locali:
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Vlad i s-a conferit şi titlul de Cetăţean de onoare
al judeţului Maramureş.
Această zi de sărbătoare a ocupat paginile
presei scrise şi electronice locale, care menţionează cu titluri dintre cele mai interesante
momentul excepţional din ziua de 26 noiembrie,
2014. Astfel, Gazeta de Maramureş din 2 decembrie redă evenimentul, sub titlul sugestiv
„Mica Academie” de la Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu”, unde îşi vor desfăşura activitatea de cercetare şi documentare trei conferenţiari universitari. Într-o altă publicaţie
electronică, Maramedia.ro din
26 noiembrie 2014, se precizează că Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu” este mai bogată
cu 3.000 de volume de la Academia Română, iar ideea expusă de Preşedintele Academiei
Române, Ionel-Valentin Vlad,
este redată cu litere îngroşate:
„M-am gândit la o colaborare
între Academia Română şi acest
aşezământ”.
Din ziarul Glasul Maramureşului (joi 27.11.2014),
aflăm că preşedintele Academiei Române, academicianul
Ionel-Valentin Vlad este al
patrulea cetăţean de onoare al
judeţului Maramureş, titlu conferit şi PS. Justinian Chira şi
artiştilor Grigore Leşe şi Nicolae
Sabău. Aceeaşi informaţie o regăsim succint şi pe platforma site-ului maramureşenii.ro, din 17 noiembrie 2014. De un
spaţiu mult mai generos s-a bucurat evenimentul
în paginile ziarului electronic eMaramureş din
26 noiembrie 2014, unde titlul: „Dublă distincţie – Academicianul Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, a primit titlul de
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Doctor honoris causa şi pe cel de cetăţean de
onoare al judeţului Maramureş” anunţă cuvintele alese rostite de preşedintele Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: „Acest remarcabil eveniment se desfăşoară sub auspiciile
faste ale emoţiei şi solemnităţii prilejuite de
întâlnirea cu o strălucită personalitate a ştiinţei,
învăţământului şi culturii româneşti a cărei autoritate este recunoscută cu admiraţie şi respect
pe întreg mapamondul, savantul şi academicianul Ionel-Valentin Vlad”. De
numele academicianului Vlad
se leagă, printre altele, realizarea primului laser în mediu
activ solid din România, dar şi
construirea în prezent a celui
mai mare laser din Europa, la
Institutul de Fizică Atomică de
la Măgurele. Şi varianta tipărită,
eMaramureş, din 27 noiembrie 4 decembrie 2014, dedică acestui eveniment o pagină întreagă
(pag. 4), în două articole: Ionel
Valentin-Vlad,
preşedintele
Academiei Române, a primit
titlul de Doctor Honoris Causa
şi pe cel de cetăţean de onoare
al judeţului şi Peste 3.000 de
volume ştiinţifice alcătuiesc
Fondul documentar al Academiei Române. Cu modestia caracteristică oamenilor de ştiinţă
valoroşi, domnul academician
Ionel-Valentin Vlad a spus că:
„Am avut surpriza unei prezentări care depăşeşte, să zicem, prezentarea
obişnuită a oamenilor de ştiinţă”. Oare ce a vrut
să spună printre cuvinte domnul academician?
Ceea ce multă lume ştie, anume că oamenii cu
adevărat „mari” sunt modeşti, în vreme ce, cei
mici, simt mereu nevoia „să se dea mari”.
Domnul academician ne-a oferit şi o lecţie de

Academicianul Ionel-Valentin Vlad –
al patrulea cetăţean de onoare al judeţului
Maramureş – primind titlul de la Zamfir Ciceu,
preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş

fost înfiinţate graţie „eforturilor extraordinare
pe care le-a făcut domnul Teodor Ardelean” a
mai menţionat academicianul.
Inaugurarea s-a făcut, s-a dat undă verde
activităţii acestui centru de cercetări, urmează o
perioadă deosebit de dificilă pentru cei trei cercetători de la care se aşteaptă rezultate ştiinţifice
remarcabile, dar, având optimismul insuflat de
directorul instituţiei, prof. dr. Teodor Ardelean,
aceştia, printre care se numără şi subsemnatul,
sunt convinşi că vor reuşi şi vor demonstra că
şansa extraordinară oferită nu va fi irosită în
vânt. Doamne ajută!
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comportament, pe lângă cea de savant. În cel de-al doilea articol din
publicaţia sus-menţionată, autoarea
Sonia Râjniţă vorbeşte despre
Fondul documentar al Academiei
inaugurat la Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu” din Baia Mare, care
a fost amenajat şi remodelat într-o
sală de convorbiri şi reuniuni culturale internaţionale, dar care „capătă noi dimensiuni pe măsura îmbogăţirii instituţiei noastre”. Aceste
cuvinte rostite de iniţiatorul
acestui proiect de mare anvergură,
domnul director dr. Teodor
Ardelean, ne duc cu gândul la spaţii rămase necucerite şi spre a căror stăpânire
năzuim. Prin deschiderea spre dimensiunea
ştiinţifică, spaţiul Fondului Documentar al
Academiei, găzduieşte Centrul de Studii şi Cercetări, aflat sub egida Academiei Române. Prin
reuşita angajării a 3 cercetători, conferenţiari
doctori în ştiinţă, acest Centru deschide orizontul cercetării ştiinţifice, oferind dimensiune
academică Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”.
În jurnalMM.ro (26 nov.2014), academicianul Ionel-Valentin Vlad acordă un interviu în
care afirmă: „Rolul nostru [al Academiei – n.n.]
este mai degrabă de sfătuitor înţelept”, iar de la
Centrul de Studii şi Cercetări se aşteaptă
rezultate ştiinţifice şi rapide de înaltă calitate.
Centrul şi Fondul Documentar al Academiei au
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Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa
academicianului Ionel-Valentin VLAD

Cuvântul rectorului universităţii
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Stimate Domnule Academician
Ionel-Valentin Vlad,
Stimaţi membri ai Senatului,
Stimaţi colegi şi invitaţi,
Doamnelor şi Domnilor,
Senatul Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad a adoptat Hotărârea nr. 213 din
20.11.2014 privind acordarea titlului de Doctor
Honoris Causa domnului Ionel-Valentin Vlad,
doctor inginer, cercetător ştiinţific senior, profesor universitar, academician şi preşedinte al
Academiei Române.
La baza acestei hotărâri a Senatului Universităţii noastre stă, fără îndoială, extraordinara
activitate şi operă ştiinţifică a Domnului acad.
Ionel Valentin Vlad, dominată de originalitate,
descoperiri şi priorităţi în ştiinţă şi tehnică.
Acestea i-au adus binemeritata afirmare şi
recunoaştere naţională, gratulată cu acordarea titlului de academician şi cu alegerea ca preşedinte
al Academiei Române, precum şi prin conferirea
Ordinului Naţional „Serviciul Credincios” în grad
de Cavaler în anul 2008 şi a Ordinului Naţional
„Steaua României” în grad de Cavaler în 2013.
Totodată, Domnia Sa beneficiază de o justificată şi remarcabilă vizibilitate internaţională,
însoţită de onorante premii, distincţii şi demnităţi
oferite de forurile internaţionale, cum este conferirea gradului de Fellow al Societăţii Internaţionale de Optică, în anul 2007 sau a premiului
„Galileo Galilei” al Comisiei Internaţionale de
Optică în 2005.
Rezultatele cercetării ştiinţifice a Domniei
Sale, operă a unui savant veritabil, în domeniile
fotonicii opticii neliniare, holografiei şi al instrumentelor de măsurare cu laseri, constituie tot atâtea contribuţii esenţiale la dezvoltarea patrimoniului ştiinţific naţional, la sporirea prestigiului
ştiinţific al României în lume. De numele Domniei
Sale se leagă şi punerea în funcţiune la Măgurele
al celui mai mare laser din Europa.
Pentru întreaga activitate ştiinţifică, universitară şi managerială în domeniul cercetării româneşti, pentru proiectele îndrăzneţe pe care le
iniţiaţi şi promovaţi, în semn de adâncă preţuire,
Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad a hotărât, cu unanimitate de voturi, să Vă
acorde înaltul titlu de Doctor Honoris Causa şi să

Acad. Ionel-Valentin Vlad,
dr. Coralia Adina Cotoraci

Vă cuprindă în corpul său academic, alături de
mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale
din România şi de peste hotare.
Stabilirea unor strânse relaţii academice şi
de cercetare cu personalităţi de prestigiu ale învăţământului, cercetării ştiinţifice sau cu practicieni
ai fenomenului politico-social global, este esenţială pentru dezvoltarea unei instituţii universitare
tinere, aşa cum este Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad.
Ne bucură faptul că acest excepţional moment festiv are loc la Baia Mare, capitala judeţului
Maramureş, ţinut în care îşi au obârşia şi părinţii
sărbătoritului nostru. Totodată, prezenţa băimărenilor, a maramureşenilor la acest eveniment este
un semn de preţuire şi dragoste pe care locuitorii
acestor meleaguri o poartă unei personalităţi de
seamă a ştiinţei şi culturii româneşti.
Stimate Domnule Academician,
Deşi suntem o instituţie de învăţământ superior tânără, Universitatea noastră are o excelentă
carte de vizită, situându-se în rândul celor mai
importante instituţii de învăţământ superior public
din România.
În mod concret, Universitatea pe care o reprezint, ce poartă numele eminentului patriot
Vasile Goldiş, este o prestigioasă instituţie de învăţământ superior din ţară, componentă a ariei
europene a ştiinţei şi învăţământului academic,
membru cu drepturi depline al Asociaţiei Uni-
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versităţilor Europene şi al Federaţiei Europene a
Şcolilor Superioare.
În cei peste 24 de ani de existenţă, eficienţa
şi calitatea actului universitar au fost recunoscute
şi apreciate, în repetate rânduri, atât de beneficiarii
procesului de pregătire academică a tinerei generaţii, cât şi de către forurile ierarhice de specialitate. Bunăoară, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului Superior a
reconfirmat calificativul de Universitate cu grad
de încredere ridicat, iar la sfârşitul anului trecut
am primit un raport favorabil, în urma evaluării
instituţionale externe, realizate de o echipă de
experţi internaţionali în cadrul unui program al
Asociaţiei Universitare Europene.
Concomitent cu preocupările de modernizare a programelor academice de licenţă, masterat
şi doctorat, precum şi cu eforturile de dezvoltare şi

diversificare a cercetării ştiinţifice, Universitatea
noastră urmăreşte cu viu interes activitatea marilor
personalităţi ale zilelor noastre şi îşi exprimă preţuirea faţă de acestea, inclusiv prin acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa.
Sunt deosebit de onorată că, începând de
astăzi, Vă număraţi printre laureaţii acestui prestigios titlu şi că faceţi parte din comunitatea
noastră academică, al cărei patron spiritual este
distinsul nostru înaintaş Vasile Goldiş, artizanul
Marii Uniri de la Alba Iulia.
Vă felicit şi Vă doresc multă sănătate,
putere de muncă, multe bucurii şi împliniri. Sunt
convinsă, totodată, că, în anii care vin, vom realiza
o rodnică colaborare pentru promovarea activităţii
academice şi de cercetare ştiinţifică a Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş”, în România şi pretutindeni în lume.

Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI
Rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad

Participăm azi, 26 noiembrie 2014, la un
eveniment de seamă în viaţa Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, găzduit cu generozitate
de municipiul Baia Mare, de acest sanctuar al
cărţii şi culturii româneşti, Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu”.
Acest remarcabil eveniment se desfăşoară
sub auspiciile faste ale emoţiei şi solemnităţii prilejuite de întâlnirea cu o strălucită personalitate a
ştiinţei, învăţământului şi culturii româneşti, a cărei autoritate este recunoscută, cu admiraţie şi respect, pe întregul mapamond, savantul şi academicianul Ionel-Valentin Vlad.
Totodată, noi, cei de faţă, avem privilegiul
de a fi martorii unei ceremonii solemne, prin care
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
acordă înaltul titlu de Doctor Honoris Causa, tocmai la Baia Mare, ca recunoaştere a activităţii şi
meritelor filialei sale de aici, ca preţuire a remarcabilei activităţi ştiinţifice şi culturale din
acest frumos oraş de la poalele Munţilor Gutâi.
Comisia Academică de Evaluare, numită de
Senatul Universităţii, este onorată de nobila mi-

siune ce i-a fost încredinţată, exprimându-şi de la
început satisfacţia de a putea prezenta în faţa
Dumneavoastră remarcabilul bilanţ al activităţii
ştiinţifice şi civice a Domnului academician IonelValentin Vlad.
Onorată asistenţă,
Inginerul, cercetătorul, profesorul, academicianul Ionel-Valentin Vlad s-a născut la 22 septembrie 1943 la Bucureşti, unde urmează studiile
şcolare şi universitare, dar Domnia Sa nu uită
nicio clipă să amintească şi de rădăcinile părinţilor
săi din Transilvania şi Maramureş. Pentru acest
sacru motiv, acad. Alexandru Surdu afirma cu
sinceră amiciţie: „Eşti iubit în tot Ardealul, dar în
mod deosebit în Ardealul de nord şi de sud-est,
unde au fost şi sunt cei mai de seamă şi cei mai
frumoşi ardeleni”.
În perioada 1961-1966, urmează cursurile
Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii din
cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, iar în anii
1967 şi 1968 pe cele ale iluştrilor profesori S.
Ţiţeica şi M. Gavrilă de la Facultatea de Fizică a
universităţii bucureştene. Cu prilejul sesiunii Academiei Române dedicate omagierii Domnului academician Ionel-Valentin Vlad cu ocazia împlinirii vârstei de şaptezeci de ani, rectorul
Universităţii Tehnice din Bucureşti se exprima
astfel despre fostul student: „Domnia Sa se numără printre absolvenţii acesteia, iar ea, Universitatea, se mândreşte cu realizările cu totul remarcabile ale fostului ei absolvent, astăzi eminent
om de ştiinţă, cunoscut în întreaga lume”.
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Stimate Domnule Academician
Ionel-Valentin Vlad,
Stimaţi reprezentanţi ai autorităţilor
băimărene şi maramureşene,
Onorat corp profesoral,
Dragi studenţi,
Stimaţi invitaţi,
Onorată asistenţă,
Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor,
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În anii 1969 şi 1970, urmează un important
stagiu de specializare la Universitatea Sorbona din
Paris, unde a lucrat cu prof. M. Francon, obţinând
unele dintre primele holograme în timp real, înregistrate cu absorbanţi saturabili.
Inginerul Ionel-Valentin Vlad îşi desăvârşeşte, însă, studiile academice odată cu susţinerea,
în anul 1972, a tezei de doctorat Metode de prelucrare a informaţiei în holografia convenţională
şi în timp real, sub îndrumarea prof. univ. dr.
Gheorghe Cartianu, membru al Academiei Române.
Graţie solidei sale pregătiri profesionale,
calităţilor de remarcabil cercetător, dar şi efortului
constant de perfecţionare şi de autodepăşire, doctorul inginer Ionel-Valentin Vlad a parcurs toate
treptele afirmării în cercetarea ştiinţifică, de la cea
de cercetător ştiinţific la Institutul de Fizică Atomică Măgurele, Laboratorul de „Metode Optice în
Fizica Nucleară” în perioada 1966-1977 şi până la
cea de cercetător ştiinţific senior gradul I, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei după 1991 şi
până în prezent.
În acelaşi timp, Domnul academician
Ionel-Valentin Vlad s-a dovedit a fi un redutabil
partener în cercetările din cadrul Reţelei de Excelenţă de Nanofotonică pentru Tehnologia la
Scară Moleculară (2004-2008), alături de alţi colegi iluştri de la universităţi şi institute de cercetare prestigioase din lume, precum cele de la
Paris, Oxford, Roma, Sankt Petersburg. Drept
recunoaştere a prestigiului său ştiinţific, Societatea Internaţională de Optică (din SUA) îi conferă
gradul de Fellow, atribuit doar la 5 la sută din
membrii ei, motivând că „este unul dintre cercetătorii de vârf ai lumii în dinamica holografiei,
cristalelor fotoreactive şi în optica nonliniară”.
În paralel cu activitatea de cercetător ştiinţific, Domnul acad. Ionel-Valentin Vlad s-a afirmat şi ca un erudit cadru universitar, fiind, din
anul 1990 şi până în prezent, profesor asociat la
Facultatea şi Şcoala Doctorală de Fizică de la
Universitatea din Bucureşti şi onorând invitaţia de
profesor visiting la mai multe mari universităţi din
Japonia, Mexic, SUA, Marea Britanie, Germania,
Elveţia, Rusia, Italia ş.a.
Este, fără îndoială, dificil să rezumi în cuvinte puţine activitatea unui cercetător care şi-a
închinat toată viaţa ştiinţei, aşa cum este cazul
Domnului acad. Ionel-Valentin Vlad. Asumându-ne conştient riscul ca selecţia noastră să nu fie
cea mai reprezentativă pentru a ilustra preocupările Domniei Sale din domeniile opticii şi fotonicii şi chiar în alte domenii cum ar fi fizica corpului solid sau interacţiunea radiaţiei cu materia,
menţionăm cu plăcere, în continuare, câteva dintre
cercetările de vârf ale Domniei Sale, cu mare rezonanţă în tehnologia informaţiei.
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În anul 1968, realizează şi pune în funcţiune, în colaborare cu G. Nemeş, primul laser cu
mediu activ solid din România. În anul următor,
obţine şi studiază hologramele în timp real, înregistrate în absorbanţi saturabili, fiind a doua raportare de acest fel pe plan mondial, după cea din
SUA. În anul 1970, realizează, în colaborare cu
prof. D. Popa, primele holograme din ţară, iar în
1974 elaborează primele instalaţii de holografie şi
de prelucrare a imaginilor cu laser din România. În
1982, studiază şi realizează dispozitive optoelectronice bistabile pentru prelucrarea paralelă a imaginilor, iar în anul 1984 concepe, împreună cu mai
mulţi colaboratori, sisteme originale de prelucrare
hibridă – optică şi electronică – a imaginilor produse de laseri. Prin anii 1990, concepe o metodă
originală de măsurare a vibraţiilor cu amplitudini
subatomice (de picometri), folosind generarea
unei reţele optice neliniare în GaAs. În perioada
1992-2000, studiază reconstrucţia directă spaţială
a fazei optice din imaginile modulate în fază şi
mixajul de unde laser în cristale fotorefractive. În
ultima perioadă, este preocupat de observarea experimentală a undelor autoghidate în cristale fotorefractive cu aplicaţii în reţele de ghiduri optice
de mare capacitate în prelucrarea informaţiei, precum şi de nanofotonica neliniară în structuri periodice şi în puncte cuantice semiconductoare. Referindu-se la excepţionala activitate ştiinţifică a
sărbătoritului
nostru,
academicianul
Ion
Tighineanu, din Republica Moldova, afirma cu
nedisimulată admiraţie: „Este un savant adevărat,
de indiscutabilă valoare, care şi-a adus şi continuă să-şi aducă o contribuţie substanţială la
dezvoltarea ştiinţelor optoelectronice şi fotonice
în spaţiul românesc ... şi a reuşit să apropie
Europa de est de Occident”. Pe bună dreptate,
academicianul Ionel- Valentin Vlad este considerat iniţiatorul unei importante şcoli româneşti de
optică modernă, iar de numele Domniei Sale se
leagă punerea bazelor primului laborator de holografie, optică, nanofotonică neliniară ultrarapidă
în ţara noastră, contribuind astfel în mod substanţial la sporirea prestigiului ştiinţific al
României în lume.
Onorată asistenţă,
Prodigioasa activitate ştiinţifică desfăşurată
de Domnul academician Ionel-Valentin Vlad se
reflectă şi într-un permanent efort de informare şi
diseminare a rezultatelor obţinute, prin prezenţa
Domniei Sale, cu lucrări ştiinţifice remarcabile la
multe şi prestigioase sesiuni ştiinţifice, conferinţe
şi congrese sau în volumele unor reviste prestigioase, cele mai multe cotate ISI. Astfel, a participat
la peste 250 manifestări ştiinţifice, prezentând
peste 100 de comunicări la întruniri internaţionale
şi 150 comunicări la întruniri naţionale. Este autor
sau coautor a numeroase cărţi sau capitole în cărţi

cietatea Română de Fizică, Societatea Americană
de Optică, Societatea Europeană de Fizică, Societatea Germană de Optică Aplicată. Este, de
asemenea, membru al unor colective editoriale şi
borduri ştiinţifice ale unor reviste de prestigiu,
îndeosebi din domeniul opticii din SUA, Marea
Britanie, Germania. Este referent ştiinţific pentru
numeroase jurnale ştiinţifice, precum şi editor-şef
al unor reviste de specialitate ale Academiei Române, pe care le-a introdus în evaluarea ISI din 2007.
Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor,
Fără îndoială, sărbătoritul nostru este – aşa
cum afirmă colaboratorii şi discipolii săi – un om de
ştiinţă care, prin activitatea sa, face cinste ţării, este
o personalitate complexă şi cu numeroase calităţi,
întâlnite extrem de rar la o singură persoană.
Nota dominantă a portretului psihoprofesional al Domnului academician Ionel-Valentin Vlad
o reprezintă seriozitatea, tenacitatea şi asumarea
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– cum au fost Introducere în holografie (1973) sau
Prelucrarea optică a informaţiei” (1976). A elaborat şi publicat peste 175 de lucrări în domeniile
holografiei, prelucrării optice a informaţiei, opticii
neliniare, opticii cuantice, nanofotonicii, instrumentelor de măsurare cu laseri. A obţinut mai
multe brevete, dintre care unul acordat în SUA.
Rezultatele excepţionale ale cercetării proprii au
fost citate – pentru originalitatea, noutatea şi priorităţile ştiinţifice – de mai multe sute de ori în
literatura de specialitate, cum sunt, bunăoară, dicţionarele Cambridge.
Comunicările ştiinţifice ale Domniei Sale
au atras atenţia forurilor ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, fiind răsplătite cu importante premii şi distincţii. În 1978, i se acordă Premiul
„Traian Vuia” al Academiei Române, iar în anul
2005 Premiul „Galileo Galilei” al Comisiei Internaţionale de Optică. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 2001 şi membru titular al acesteia în anul 2009,
precum şi membru în Academia
Europaea în anul 2005. De asemenea,
i se acordă gradul de „Fellow” al
Societăţii Optice al SUA (1978), al
Institutului de Fizică din Londra
(1999), al Societăţii Internaţionale de
Optică (2007) şi este ales membru senior asociat al Centrului Internaţional
de Fizică Teoretică de la Trieste – Italia
(2003). A fost ales preşedinte al
Comitetului Ştiinţific şi codirector al
Societăţii Europene de Optică din 2011.
În semn de înaltă apreciere a
rezultatelor excepţionale obţinute şi
pentru contribuţia substanţială adusă
la creşterea rolului şi importanţei cercetării româneşti pe plan internaţional, domnul academician Ionel- Valentin Vlad, în anul 2008, a
fost decorat cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. În anul 2013 i-a fost
conferit Ordinul Naţional „Steaua României”, în
grad de Cavaler, iar în 2014 i-a fost decernat
Ordinul „Coroana României” în grad de Comandor.
A primit cea mai înaltă distincţie a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei – medalia „Dimitrie Cantemir”
(2013) şi medalia de aur a Academiei Oamenilor
de Ştiinţă din România (2014). Pentru aceleaşi
considerente mai multe universităţi i-au acordat
titlul de Doctor Honoris Causa, iar Universitatea
noastră Globul şi Placheta Universităţii în 2013.
Este cetăţean de onoare al oraşelor Săliştea
de Sus şi Sebeş. I s-au acordat mai multe diplome
de excelenţă: din partea ASTREI în 2013 şi a
Societăţii Culturale ProMaramureş „Dragoş-Vodă”
din Cluj-Napoca în 2012.
Este membru sau membru de onoare al unor
societăţi naţionale şi mai ales internaţionale: Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, So-
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responsabilităţilor ce îi revin. De aceea, fostul preşedinte al Academiei Române, acad. Ionel Haiduc,
afirma, cu justificat temei, că Domnul acad. Vlad
este o prezenţă pe care te poţi baza; atunci când
preia o temă, o misiune o duce până la capăt,
tratând-o cu foarte multă seriozitate. Apreciindu-i
aceste calităţi şi capacitatea managerială, membrii
Academiei Române l-au ales în 2010 ca vicepreşedinte şi în 2014 ca preşedinte al acestui emblematic for al ştiinţei şi culturii româneşti.
Ca vicepreşedinte al Academiei Române, a
înfiinţat Şcoala de studii avansate a Academiei, cu
o organizare şi o structură compatibile cu şcolile
doctorale europene, a coordonat evaluarea institutelor de cercetare ale Academiei, având şi experienţa unor consultări cu Academia de Ştiinţe din
Paris, a coordonat elaborarea Strategiei pentru
cercetare a Academiei şi corelarea ei cu Strategia
naţională pentru cercetare-dezvoltare-inovare şi
Programul UE „Horizon 2020”, a coordonat activitatea unor secţii ştiinţifice ale Academiei
Române etc.
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„Sunteţi un om de calitate, un om sensibil,
un om delicat şi doriţi să fiţi aproape de oameni”
– constată cu respect remarcabilul istoric şi academician Dan Berindei – „de care are mare nevoie
Academia Română, şi pe care conducerea acestei
instituţii trebuie să-l păstreze”.
Calităţile sale manageriale şi expertiza în
domeniul conducerii cercetării ştiinţifice s-au exprimat şi au dat deja roade vizibile, atât la Academia Română, cât şi la nivelul unităţilor de cercetare în care a activat. În acest sens, acad. Horia
Scutaru Ungureanu nu se sfieşte să sublinieze
contribuţia Domniei Sale la redresarea financiară
şi, în consecinţă, la salvarea cercetării ştiinţifice
de la Institutul de Fizică Atomică Măgurele, recunoscându-i măiestria organizatorică şi abilitatea
de negociator pentru atragerea şi distribuirea echitabilă a fondurilor destinate cercetării. Indiscu-
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dragostea pentru Maramureş, ţinut încărcat de
istorie şi legendă”. Pentru contribuţia adusă la
promovarea revistei Familia română şi la consolidarea spiritului de solidaritate între românii de
pretutindeni, dr. Teodor Ardeleanu, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare i-a
acordat Domnului acad. Ionel-Valentin Vlad diploma de onoare „Cel mai bun partener” al revistei
Familia română, patronată instituţional de Consiliul Judeţean Maramureş.
Alţi confraţi îl consideră un diplomat de
mare fineţe, un excelent interlocutor, deţinătorul
unei remarcabile erudiţii în domeniile literaturii,
istoriei şi filozofiei, muzicii şi artelor.
În mod constant, este preocupat de continuitatea tradiţiei româneşti în privinţa cercetării în
domeniul fizicii atomice, precum şi, aşa cum este
firesc pentru un savant patriot, de oferirea unor
modele de educaţie, viaţă, deontologie profesională tinerilor specialişti şi
doctoranzi.

Preşedinte:
/ Prof. univ. dr. CORALIA COTORACI,
rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad
Membri:
/ Prof. univ. dr. AUREL ARDELEAN, preşedinte
al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad
/ Conf. univ. dr. SORIN BAŞCHIR, preşedinte al
Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad
/ Prof. univ. dr. LUCIAN ALBU, academician,
director al Instituţiei de Prognoză Economică al
Academiei Române
/ Prof. univ. dr. GHEORGHE BENGA, membru
corespondent al Academiei Române, Filiala
Cluj-Napoca
/ Prof. univ. dr. ANCA HERMENEAN, prorector,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
/ Prof. univ. dr. GAVRIL ARDELEAN, prorector,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
tabil, această reuşită a însemnat mult în îndeplinirea unor condiţii care au permis realizarea la
Măgurele a celei mai mari investiţii postdecembriste din România, a celui mai mare laser din
Europa.
„Este patriot cu toată fiinţa sa, cu demnitate, convingere şi încăpăţânare atunci când
vorbeşte despre şcoala românească, despre educaţie, despre Transilvania şi Maramureş, atunci
când suferă şi se zbate pentru ideile sale legate de
exploatarea de la Roşia Montana” – susţine acad.
Bogdan Simionescu. Aceleaşi calităţi sunt relevate şi de acad. Alexandru Surdu: „Un patriotism
sincer, de cea mai bună factură, o grijă demnă de
admirat şi de urmat pentru destinele României şi,
nu în ultimul rând, calitatea de creştin adevărat,
iubitor şi profund trăitor întru Hristos, dar şi

Stimate Domnule Academician
Ionel-Valentin Vlad,
Comisia academică de evaluare
a activităţii şi operei ştiinţifice a
Domniei Voastre constată cu satisfacţie că îndepliniţi toate criteriile şi
exigenţele înscrise în carta universitară, contribuind astfel la îndeplinirea
testamentului patronului nostru spiritual, Vasile Goldiş, artizanul Unirii
Transilvaniei cu România, referitor la
promovarea ştiinţei şi culturii româneşti şi slujitorilor ei autentici.
Pentru aceste considerente, Comisia Academică de Evaluare a propus Senatului Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad să vă acorde
înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa.
Nutrim speranţa că acordarea
acestui titlu reprezintă un pas serios în realizarea
unei bune şi prodigioase colaborări cu instituţia pe
care o conduceţi, cu remarcabilii cercetători şi specialişti pe care îi coordonaţi pentru afirmarea şi mai
însemnată a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” pe
tărâmul ştiinţei şi culturii româneşti şi europene
În încheiere, Vă felicităm cu emoţie şi căldură pentru obţinerea titlului de Doctor Honoris
Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad şi Vă adresăm cele mai sincere urări de bine,
sănătate şi prosperitate, de putere de muncă şi împliniri, pentru a Vă putea continua cu succes exemplarul demers profesional ştiinţific, cultural şi civic.
LA MULŢI ANI!
Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN
26 noiembrie 2014
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EMINESCIANA
Eminescu şi Schopenhauer

1

şi prozei literare. Un du-te-vino puternic ancorat
pe textele congenere celor doi, din care Maria
Nenadić extrage ideea filosofică poematizată de
Eminescu. Sigur că autoarea studiului şi-a asumat din start şi metoda de înţelegere şi sistematizare a acestor afinităţi,
îmbinând o structură didactică,
specifică unei disertaţii de masterat, dar şi desfăşurări analitice, unele ingenue prin insolitul
asocierilor ori disocierilor. Jocul acesta al unui cititor atent la
nuanţe, de apropiere şi distanţare, de privire aparent detaşată
ori de implicare voit liberă de
constrângeri metodologice, cade
bine entuziasmului tânărului cercetător, care iese în final cu un
triumf nu doar al său, ci, mai ales,
al cititorului de azi sau de mâine.
În Introducere autoarea
formulează premisele abordării
comparate a raporturilor Eminescu-Schopenhauer, atât în ce priveşte locurile
comune ale criticii (în ce măsură Eminescu este
un schopenhauerian?), cât mai ales modul personal al lui Eminescu de a se raporta la filosoful
german, în special „lirismul schopenhauerian”,
care conturează şi un profil cu dublă faţă, europeană şi românească în acelaşi timp: „a transmis puţin Occident în gândul românesc şi a
deschis porţile gândului românesc spre Occident”. (p. 16).
Structura studiului Mariei Nenadić urmează progresiv această linie de conjuncţie
între cei doi gânditori, de la prezentarea ideilor
din filosofia schopenhaueriană (cap. 2) la ideile
regăsibile la nivelul operei eminesciene (cap. 3),
urmând apoi evoluţia acestei influenţe a filo-

Maria Nenadić, Influenţa filosofiei lui Schopenhauer asupra creaţiei eminesciene, Editura Institutului Cultural din
Voivodina, Zrenian, Serbia, 2013.
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O

abordare comparată a raporturilor
dintre Eminescu şi Schopenhauer
pare azi o tentativă de-a dreptul temerară, dacă nu cel puţin vetustă în zona eminescologiei de acest tip. Căci de la Maiorescu
încoace, prin Tudor Vianu şi ajungând la G. Călinescu, D.
Caracostea ori D. Popovici, problema afinităţilor, influenţelor şi
asimilărilor unui tip de viziune
filosofică schopenhaueriană la
nivelul operei eminesciene şi-a
clarificat obiectul de cercetare
şi pare că şi-a epuizat resursele
în a produce ceva nou în domeniu. Riscul asumării unei noi
abordări a acestor raporturi
comportă, fie reluarea şi fetişizarea unor teme deja bătătorite,
fie curajul confruntărilor cu opinii deja consacrate în această
zonă a eminescologiei izvoarelor. Ca atitudine, încercarea devine cu atât mai temerară, cu cât un tânăr
proaspăt masterat în câmpul de cercetare eminescologică, şi mai abitir, un neromân, cum e
cazul Mariei Nenadić, de la Novi Sad, şi-a asumat această tentativă de reluare a dezbaterilor pe
acest subiect socotit aproape închis. Volumul
Influenţa lui Schopenhauer asupra creaţiei eminesciene1 deschide nu doar un „dosar” al raporturilor dintre poetul şi gânditorul Eminescu
şi filosofia lui Schopenhauer, ci propune şi un
alt fel de scenariu al abordărilor comparatiste,
luând în calcul congruenţele şi incongruenţele
acestor raporturi, consecinţele apropierilor ori
distanţărilor dintre cei doi, ca şi teritorializarea
ideilor, viziunilor, expresiilor schopenhaueriene
la nivelul operei eminesciene, în speţă al poeziei
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sofiei (cap. 4) şi depistarea aspectelor în care
Eminescu adaptează materialul filosofic la propria-i viziune până la despărţirea de influenţele
schopenhaueriene (cap. 5). Dezvoltarea ideilor
din filosofia lui Schopenhauer trece prin ideile
lui Kant, în ce priveşte raportul dintre existenţă
şi conştiinţă, care fundamentează cunoaşterea
„lucrului în sine” ca o cunoaştere subiectivă.
Este pragul la care Schopenhauer se desparte de
Kant propunând voinţa „ca motor al existenţei şi
care precede conştiinţa”. Este vorba de voinţa de
viaţă „care se îndeplineşte prin agitaţia întregului sistem de a îndeplini dorinţele de bază şi se
poate afirma doar prin satisfacerea şi funcţia
lor”. (p. 24). Existenţa şi lumea pot fi cunoscute
doar prin raportare la voinţă şi de aici cunoaşterea subiectivă, căci voinţa anulează contradicţia şi realizează sinteza dintre lumea obiectivă şi subiectivă. Intuiţia, instinctele
primare, simţurile devin surse şi instrumente ale
voinţei, care percep şi spaţiul şi timpul şi care
definesc şi activează „eul” ca subiect cunoscător
acţionând volitiv. Voinţa este percepută ca
„energie manifestată în mod personal” (p. 26),
prezentă, atât în individ, cât şi în lume şi angajează dorinţele umane, cele care duc la cauzalitatea voinţei şi la suferinţă. Conceptul de
„neant” vine din acumularea voinţei ca durere şi
posibilitatea ca dispariţia ei să atingă pragul
dispariţiei definitive şi totale. Opus raţionalismului de tip iluminist, iraţionalismul filosofiei lui Schopenhauer creditează voinţa ca
principiu al lumii din care se trage tot răul existenţei care multiplică suferinţele într-un perpetuum static, prin voinţa de a elimina una pentru a
face loc alteia. De aici, suferinţa născută din imposibilitatea „fericirii absolute”, născute din negare şi, în consecinţă, ivirea pesimismului datorită „imposibilităţii fiinţei de a combate voinţa
individuală” (p. 29) şi ipostaza fiinţelor egoiste
care urmăresc satisfacerea propriilor necesităţi.
„Etica compasiunii”, diferită de „etica datoriei”
lui Kant, ţine de milă, prin care individul uman
se raportează la celălalt. Soluţiile la îndemână,
pentru reducerea efectelor suferinţei, sugerate
de Schopenhauer sunt definitorii pentru sistemul filosofiei idealiste: contemplaţia artistică în
conceptul de geniu izolat într-o lume superioară,
sfinţirea şi trecerea în Nirvana, prin negare totală a lumii, a voinţei a dorinţelor, ideea „vieţii
ca vis”, geniul ca asumare a suferinţei.
Mare parte din formulările analizate punctual şi metodologic din arealul filosofiei schopenhaueriene devin indici de identificare la nivel poetic în gândirea şi opera eminesciană în
cel mai dens capitol al cărţii („Idei schopen-
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haueriene în opera eminesciană”). Autoarea recurge aici la stratificarea influenţelor, depistarea
punctelor de joncţiune între ideea schopenhaueriană şi textul eminescian, printr-o precaută
convocare a textelor de interferenţă şi analogii,
urmând, atât metoda asocierilor, cât şi pe cea a
disocierilor. Nivelele de legătură se realizează
prin structuri paradigmatice, care recompun tabloul afinităţilor textuale între cei doi gânditori
şi vizionari. Aceste nivele structurale subîntind
analize punctuale, cu desfăşurări critice riguros
articulate şi elegant coerente. Încercând să lămurească dilema unui Eminescu-filosof şi a
unui Eminescu-poet, rezultanta este stilistica
prolifică pentru poetul român, care realizează
„uniunea dintre bazele teoretice exprimate
destul de liric de către filosoful german şi poeticitatea înnăscută a scriitorului român”, care
transformă achiziţia filosofică în „gând schopenhauerian versificat” (p. 38). Prima structură
analitică vizează pesimismul eminescian, ivit
schopenhauerian prin suferinţa perpetuă, răul
universal şi egoism (în Andrei Mureşanu sau
Sărmanul Dionis) şi soluţia prin moartea eternă
(în Împărat şi proletar). Stingerea ca dimensiune cosmică din Scrisoarea I sugerează
„alienarea totală a suferinţei”, cu moartea ca
„repaus”, care are punctul terminus schopenhauerian în „întoarcerea la ideea originară a materiei, la energia voinţei” (p. 49). În schimb,
Glossa devine proba „unui paralelism cu modelul schopenhauerian”, prin care pesimismul
este ataşat de stoicismul pe filiera filosofiei greceşti, iar viaţa ca teatru în combinaţie cu concepţia despre timp, în formula „prezentului etern”.
Al doilea nivel analitic vizează cosmogonia eminesciană, alimentată prin Schopenhauer de filosofia indică (ciclul cunoscut al Vedelor). Echivalenţa voinţei schopenhaueriene cu „dorul”
nemărginit la Eminescu, în Scrisoarea I, ca şi
raportul punct-centru, care relativizează mişcarea (a se deplasa în acelaşi timp cu a rămâne pe
loc, în viziune schopenhaueriană), trimiţând la
texte obscure oculte, din Sărmanul Dionis,
avansează şi preocuparea lui Eminescu pentru
originea sufletului uman, ca-n „Povestea magului călător în stele”. Văzută ca un „cod al
geniului”, Glossa este poezia jocului „teatralităţii lumii, unde geniul nu trebuie să-şi joace
rolul” (p. 72), în care detaşarea geniului înseamnă refuzul subiectivităţii şi alternativa unui
„pozitivism” născut din negare care aduce un
progres în cunoaştere. Geniul îşi asumă astfel
condiţia obiectivităţii, separarea între unic şi
„multiplu”, între eu şi celălalt. Luceafărul ilustrează, după autoarea studiului, cel mai bine şi
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critică, identifică o stilistică a dualităţii, pe faliile textului eminescian, „în timp ce pasajele
considerate revoluţionare îndeamnă la luptă
sunt cele dinamice, active, pasajele meditative
par reci, distante” (p. 93). Pe o similară dualitate, care reduce în regim calitativ dependenţa de
ideea schopenhaueriană, capitolul „Aspecte
contradictorii” demontează soluţiile lirice prin
care Eminescu se desparte ori contravine ideilor
din filosoful german. Soluţia reconcilierii este o
doză de optimism născută din „pozitivism”, în
meandrele descriptive ori cele de linişte şi pace
cosmică din Memento mori, o asumare la nivel
raţional a ideilor pesimiste schopenhaueriene
(Sărmanul Dionis sau Cezara). Concluzia la
care ajunge studiul lui. M. Nenadić este că influenţa schopenhaueriană funcţionează, nu doar
prin raportare exterioară, la nivel teoretic, ci
printr-o motivaţie interioară a eului creator.
Dincolo de unele stângăcii în mânuirea şi
adecvarea instrumentarului critic la obiectul de
investigare, unele indecizii şi recrudescenţe la nivelul limbajului, cartea Mariei Nenadić dă suficientă credibilitate ştiinţifică pe linia deschisă de
studiul lui Liviu Rusu. Ea deschide orizonturi ingenue de lectură, provoacă textul eminescian la o
„confruntare” cu idei din Schopenhauer şi scoate
la lumină spiritul eminescian în ce are el românesc
şi universal. Aceasta, credem, este miza pusă de
acest tânăr cercetător din Serbia.
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complet tema geniului. Un întins citat din
Schopenhauer, din Lumea ca voinţă şi reprezentare, privind izolarea, nefericirea, singurătatea, cunoaşterea, opoziţia faţă de lume, devine
suport analitic pentru descifrarea unor sensuri
eminesciene în poemul-reper de aici. De la ipoteza unificării lumilor contradictorii, printr-un
principiu eminescian, iubirea, la asumarea durerii de către fiinţa superioară, geniul se înscrie
în pesimismul schopenhauerian „retragere, indiferenţă, la absoluta renunţare la orice sentiment omenesc şi la orice simţire-care nu sunt legate de raţiunea pură” (p. 78). Iubirea este
tratată în altă structură de analiză („Femeia în
opera eminesciană”), pornind de la voinţa schopenhaueriană tutelată de cele două instincte, instinctul foamei şi cel de reproducere. Un mare
semn de întrebare şi o provocare avansează notele autoarei în care ipoteza unei dualităţi a femininului în poezia eminesciană nu este de influenţă schopenhaueriană. Revoltă şi retragere,
luptă şi resemnare, sub semnul unui pesimism
social, nu doar de extracţie erotică, vizează o
dinamică a contaminărilor cu ideile filosofului
german (cap. „Evoluţia influenţei schopenhaueriene”). Satira devine aici instrumentul unei literaturi de atitudine angajată (Junii corupţi sau
Epigonii), corelativ celeilalte, de resemnare şi
pesimism (Înger şi demon, Împărat şi proletar).
Subtile observaţii, în acest orizont de lectură
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ihai Eminescu face parte din viaţa
fecărui român, dar puţini sunt conştienţi de acest lucru. Cu poetul
naţional al românilor, fără să fiu conştient de sensul sintagmei „poet naţional”, am făcut cunoştinţă
în şcoala primară din Petrova, iar în ultimul an de
gimnaziu, admirându-i chipul pe soclu, mi l-am
imaginat ca pe un voievod, după ce văzusem fotografii de statui cu voievozii noştri. Imaginarea
mea mea s-a petrecut în Satu Mare privindu-l pe
Eminescu întruchipat în bustul din faţa Liceului
„Mihai Eminescu” din amintitul oraş care este
prima instituţie din România Mare care a luat
numele poetului nostru naţional, asumându-şi-l ca
mentor.
Ajuns elev al liceului sătmărean, mi-am comandat, cu mândrie, un chipiu de elev cu inscripţia ce-l onora pe purtător: L.M.E. (Liceul „Mihai
Eminescu”). Era ceva inconfundabil în oraş şi iar,
inconştient, am devenit eminescian fără să-mi propun şi fără să-mi imaginez că, peste ani şi ani, aş

putea deveni, nici mai mult nici mai puţin, eminescolog.
Eminescianismul, fără voia mea, a devenit o
stare de spirit în anii de liceu, iar primul „vinovat”
a fost profesorul de limba şi literatura neamului
românesc Aurel Dumitru, care, atunci când preda
opera lui Eminescu ţinea să precizeze: „Copilaşi
azi e sărbătoare!” Catalogul era aruncat pe catedră
fără să pună absenţe şi fără să asculte pe notă.
Profesorul expunea fluent ceea ce-şi propunea ca
elevii săi să afle, iar aceştia ascultau captivaţi de
vorbitor şi se trezeau din starea de excepţie care se
crea, doar când suna de ieşire, regretând că ora s-a
terminat. Fără să întreacă măsura, profesorul încheia expunerea, îşi lua catalogul sub braţ şi pleca
ultimul din clasă.
În acea perioadă a vieţii am aflat, în taină,
farmecul slovei făurite şi la o oră de dirigenţie
Ioan Beltechi, profesor de matematică, m-a „pârât” profesorului de română, iar acesta m-a ajutat
să devin „poetul liceului”, cum am fost recomandat la examenul de bacalaureat preşedintelui comisiei, profesorul universitar doctor Alexandru
Savu de la Facultatea de Geografie din Cluj, apoi
către profesorul de geografie Leontin Chiţescu,
fost coleg de facultate cu preşedintele comisiei de
bacalaureat. De atunci am început să prefac porecla în renume, însă nu ştiu dacă am reuşit după
cărţile publicate.
Am absolvit filologia clujeană ucenicind la
revista „Echinox” şi m-am întors acasă ca dascăl
al unor discipline umaniste şi, în cele din urmă,
am devenit titularul catedrei de limba şi literatura
română succedându-i fostului meu dascăl Eugen
Ştirbu, cu care am fost, o vreme, coleg, acesta
ajutându-mă să organizez Cenaclul de literatură şi
creaţie „Mihai Eminescu” din Şcoala Generală
Petrova.
Eminescianismul, care nu m-a părăsit
niciodată, s-a aprofundat, îndrumându-mi elevii
pe calea Binelui, Adevărului şi Frumosului, după
ce l-am luat pe Mihai Eminescu drept patron spiritual. Cu toate acestea, nu mi-am propus să devin
eminescolog, dar am privit tot mai profesionist
viaţa şi opera poetului, străduindu-mă să realizez,
cum a constatat Geo Bogza „…o vatră a culturii
lui Eminescu”. Sărbătorirea lui Eminescu la 15

Fiindcă disfuncţiile există şi la cele mai înalte
niveluri, diploma anunţată n-a apărut la momentul
potrivit, academicianul Gheorghe Duca a tras de
timp, mulţumindu-i sărbătoritului în numele instituţiei pe care o reprezintă eminescologul sărbătorit
pentru tot ceea ce a făcut şi face pentru ştiinţă,
despre care a ţinut să precizeze că „…nu poate fi
numai naţională, cum nu poate fi tabla înmulţirii”
Cu blândeţe şi ton mustrător, academicianul
Mihai Cimpoi a socotit că trebuie să adauge, precizând: „…recunoştinţa întotdeauna întârzie”.
Apoi a mulţumit pentru documentul care a apărut
puţin mai târziu şi i-a fost înmânat de academicianul Gheorghe Duca, asigurând asistenţa şi pe
cei ce l-au omagiat că va merge, mai departe, pe
calea cercetării care s-a materializat în numeroase
şi temeinice lucrări.
Academicianul Gheorghe Duca a dat cuvântul reprezentantului preşedintelui Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, din cuvântul căruia s-a
putut reţine, între altele, că „…Eminescu ne ajută
să intrăm în dialog cu lumea”.
Din prezidiul, în care se afla şi academicianul Eugen Simion, fost preşedinte al Academiei Române, academicianul-poet Valeriu Matei,
director al Institutului Cultural „Mihai Eminescu”
Chişinău, a ţinut să se confeseze spunând:
„…sperăm ca lui Eminescu să i se facă dreptate
deplină”, convins fiind că „…la Eminescu nu se
rămâne, la Eminescu se ajunge!”. Acelaşi distins
vorbitor a ţinut să precizeze că „icoana lui
Eminescu, alături de cea a lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt şi de cea a lui Cristos, a întărit Moldova de
peste Prut”. Academicianul-poet Valeriu Matei a
mai precizat că „Eminescu a fost şi săgeată şi arc şi
scut de apărare pentru români şi de aceea crede că
s-ar cuveni ca poetul naţional al românilor să aibă
un bust la Struga pe aleea marilor poeţi ai lumii”.
Al doilea coordonator al Congresului, dr.
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ianuarie şi 15 iunie, timp de decenii a găsit aderenţi în localitatea natală, în care trăiesc şi muncesc, în ţară şi chiar peste hotare.
În anul 2011 am cutezat a tipări o lucrare
despre Eminescu, în coautorat şi am realizat colecţia „Eminescu – Repere” la Editura „Ţara Maramureşului”, lucrările publicate în amintita editură
trezind atenţia academicianului Mihai Cimpoi,
care a socotit că trebuie să fiu invitat la Congresul
Mondial al Eminescologilor din 3-4 septembrie
2014 de la Chişinău, pentru a-mi oferi un certificat
de eminescolog.
În aceste condiţii am devenit participant la
forumul mondial al eminescologilor şi am dus
Congresului contribuţii ale maramureşenilor la
studierea vieţii şi operei lui Eminescu care se străduiesc să dovedească faptul că, nu întâmplător,
Eminescu a preţuit Maramureşul.
Documentându-mă, am aflat că manifestarea de la Chişinău are ca scop aprofundarea studierii operei lui Eminescu, propagarea ei în lume,
coagularea şi stimularea eminescologiei prin acţiuni dintre cele mai diverse, lucrul cel mai important fiind lansarea unor lucrări de anvergură privind viaţa şi opera lui Mihai Eminescu analizate
de cercetătorii din ţară şi străinătate.
Conştient că activitatea în echipă dă roade,
am constituit un grup de cărturari care să transmită
mesajul Maramureşului la manifestarea de la Chişinău şi, beneficiind de amabilitatea prietenilor
întru Bine, Adevăr şi Frumos – dr. Teodor
Ardelean, dr. Ştefan Vişovan şi dr. Ioan Mircea
Farcaş de la revista Familia Română, am realizat
extrase din numărul pe septembrie 2014 al revistei
menţionate însumând texte pe teme eminesciene,
care au ajuns la Chişinău şi pe care le-am oferit în
dar participanţilor la Congres.
Alături de editorii şi autorii care au publicat
cărţi pe teme eminesciene, dr. Alexandru Bogdan
Petrovai, directorul Editurii „Ţara Maramureşului’,
a prezentat lucrările apărute în colecţia „Eminescu
– Repere”, coordonată de eminescologul Cornel
Munteanu.
După vizitarea expoziţiei de tipărituri, participanţii la Congres au fost invitaţi în „Sala
Azurie” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care,
în colaborare cu Institutul de Filologie, Institutul
Cultural „Mihai Eminescu” şi Centrul Academic
Internaţional Eminescu din Chişinău, au fost organizatorii Congresului.
În prima zi a Congresului, gazdă a fost Academia de Ştiinţe a Moldovei, care, prin preşedintele ei, academicianul Gheorghe Duca, a salutat participanţii la manifestare şi a înştiinţat că
ziua de 3 septembrie este şi ziua de naştere a
academicianului Mihai Cimpoi, preşedintele Congresului Mondial al Eminescologilor ajuns la a
III-a ediţie, căruia forul academic al Republicii
Moldova i-a decernat o diplomă de recunoştinţă.
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hab. Vasile Bahnaru, directorul Institutului de
Filologie, în numele său şi al instituţiei pe care o
conduce, a salutat participanţii la Congres, le-a
urat un sejur plăcut în Chişinău, l-a felicitat pe academicianul Mihai Cimpoi cu prilejul zilei de
naştere şi pentru diploma primită, rugându-l să
preia conducerea lucrărilor manifestării al cărei
preşedinte este.
Sărbătoritul a mulţumit, la rândul său pentru
toate onorurile ce i s-au dat şi a adresat un cuvânt
de bun venit participanţilor la Congres apreciind
efortul celor care au făcut tot ce le-a stat în putinţă
ca manifestarea dedicată lui Mihai Eminescu să
devină deja o tradiţie, exprimându-şi speranţa că
aceasta va dăinui spre cinstea şi bucuria românilor
de pretutindeni.
Preşedintele Congresului nu şi-a putut stăpâni bucuria că eminescologia este un domeniu
viu, mărturie în acest sens fiind faptul că avem tot
mai multe lucrări despre Eminescu, această ediţie
a Forumului Mondial al Eminescologilor dovedind că Eminescu este prezent din China până în
Chile. Academicianul Mihai Cimpoi a dat ca
exemplu Japonia care are un program de stat de
apărare a identităţii naţionale şi a mărturisit că
acest demers i se pare benefic, iar modelul ar
merita să fie preluat şi de alte state.
Pentru a stimula cercetătorii în domeniul
eminescologiei, coordonatorii Congresului au socotit că se impunea instituirea unui premiu pentru
eminescologii din întreaga lume, iar primul cercetător cu merite esenţiale în domeniu a fost socotit academicianul Eugen Simion. După ce i s-a
decernat premiul, omul care a reuşit să recupereze
însemnările lui Eminescu făcute cu creionul pe
manuscrise, utilizând o procedură ştiinţifică de
excepţie a fost invitat să ia cuvântul în faţa celor
care l-au aplaudat pentru premiul primit şi pentru
întreaga sa activitate în domeniul literaturii.
Distinsul cărturar român, mulţumind pentru
premiul oferit, a ţinut să precizeze că la Chişinău
el a fost mereu un răsfăţat. Bucuros că vede în sală
şapte membri ai „Academiei motrice” (noi credem
că-i Academia Română), Eugen Simion a ţinut să
precizeze, între altele, că Mihai Cimpoi „…este un
om de ispravă care începe ce trebuie, face ce trebuie
şi duce la capăt ce a început”. Astfel Domnia Sa îi
contrazice pe Cioran şi Eminescu care spun că noi
românii nu ducem la capăt lucrurile începute şi pe
cei care ne confundă cu Mitică al lui Caragiale.
Partea festivă a primei zile a continuat cu
atribuirea titlului de membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei cărturarului Victor
Crăciun, preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni ctitorită de
Nicolae Iorga. Din Laudatio rostit de academicianul Mihai Cimpoi s-ar putea face o lucrare de
sine stătătoare, fiindcă se pot spune multe despre
autorul a peste 200 de lucrări, 4000 de articole,
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eseuri şi filmări şi despre unul dintre făurarii podurilor de flori şi de cărţi peste Prut, bărbat care nu
şi-a uitat camarazii în lupta pentru propăşirea Binelui, Adevărului şi Frumosului în lume. O dovadă de netăgăduit a camaraderiei este mărturisirea fostului ministru moldovean Ion Ungureanu,
care, primind medalia „Mihai Eminescu 125 de
ani de la naştere” din mâna lui Victor Crăciun (cu
care am fost onoraţi şi noi pentru ceea ce am făcut
pe tărâmul eminescologiei), a spus: „Până astăzi
nu a făcut nimeni niciun gest de recunoştinţă
pentru ceea ce am făcut ca să existe legături între
românii de pe cele două maluri ale Prutului. Medalia de astăzi este singura decoraţie primită de la
românii din România”.
Precum o simbolică piatră de hotar între partea festivă şi cea lucrativă a manifestării a fost
intervenţia preotului-scriitor Ioan Ciuntu, care a
binecuvântat adunarea, a făcut o rugăciune şi a
rostit o pildă despre milostenie, recunoştinţă şi binefacere, care nu se întâlnesc niciodată pe pământ
dar care s-au întâlnit sub cupola Academiei de Ştiinţe a Moldovei, omagiindu-l pe Mihai Eminescu.
Academicianul Gheorghe Duca l-a invitat
pe colegul Domniei Sale, Mihai Cimpoi, să preia
conducerea lucrărilor. Preşedintele Congresului a
tresărit la spusele preşedintelui Academiei
Moldovei, a mulţumit pentru mesaj preşedintelui
Republicii Moldova şi academicianului Gheorghe
Duca pentru găzduirea din prima zi şi sprijinul dat
în vederea bunei desfăşurări a celei de a III-a ediţii
a Congresului Mondial al Eminescologilor.
În continuare, preşedintele Congresului a
mărturisit bucuria Domniei Sale că românii plecaţi
peste hotare traduc din opera lui Grigore Vieru în
italiană şi franceză „…Nu putem uimi lumea cu
legumele noastre, ci cu marile personalităţi, că nu
avem o economie puternică” – a precizat academicianul Mihai Cimpoi, exprimându-şi speranţa
că popasul basarabean al eminescologilor va fi
benefic şi i-a asigurat pe cei prezenţi că-şi merită
statutul, având în vedere truda depusă pentru cercetarea vieţii şi operei lui Eminescu. Apoi, distinsul cărturar, zâmbind prieteneşte, s-a adresat astfel
participanţilor rămaşi în „Sala Azurie”: „Vă rog să
vorbiţi laconic, lapidar, chiar scurt”. Înţelegând
gluma, asistenţa, obosită parcă de festivism, a
aplaudat. Bucuros că i-a fost gustată gluma şi
receptat mesajul, preşedintele Congresului a ţinut
să mărturisească faptul că „întrunirile apropie
oamenii şi discutând, ei trebuie să fie sinceri în
schimbul de idei, să nu vizeze treburi unilaterale,
ci toate aspectele cărora merită să li se acorde
atenţie”. În continuarea manifestării a dat cuvântul
academicianului Vasile Tărâţeanu de la Cernăuţi,
care, după ce a prezentat problemele cu care se
confruntă românii din Ucraina, şi-a încheiat intervenţia cu o invocaţie: „Doamne, ocroteşte poporul
român să nu fim iar fărâmiţaţi pentru a fi cuceriţi”.
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Împreună cu
acad. Mihai Cimpoi
(sus) şi cu
acad. Eugen Simion
(jos), Chişinău,
septembrie 2014

tare şi i-a decernat un certificat care oferă
titularului anumite facilităţi fiscale. După ce şi-a
primit darurile, academicianul Mihai Cimpoi a
ţinut să anunţe: „Aşa cum am mai spus, laconic,
concentrat, sintetic, scurt, să mergem mai departe!”. Aplauzele au venit, în mod firesc, iar eminentul eminescolog şi-a reluat rolul de moderator
al lucrărilor, prezentând celor din „Sala Azurie”
cartea lui Victor Crăciun Eminescu regăsit. Din
spusele prezentatorului cărţii s-au putut reţine
multe, căci roadele trudei lui Victor Crăciun,
începute în 14 ianuarie 1989, sunt bogate. Demn
de reţinut mi s-a părut faptul că autorul cărţii a fost
ajutat de oameni aleşi, precum Vasile Tărâţeanu
care l-a primit frăţeşte la Cernăuţi şi că, în periplul
său, a găsit dovezi care modifică peste o sută de
lucruri din viaţa lui Eminescu, văzută de George
Călinescu. Pentru a-i incita pe cei prezenţi la lectură, academicianul Mihai Cimpoi a ţinut să precizeze că, citind cartea, vor putea afla ce a căutat
Eminescu la Praga, de ce a părăsit studenţia vieneză, cum a ajuns la Berlin şi alte lucruri extrem de
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Se făcea astfel aluzie la situaţia tulbure din statul
ucrainean.
A urmat un moment muzical oferit de o
tânără din Dorohoi, localitatea de baştină a tatălui
academicianului Mihai Cimpoi, fapt pentru care
n-a putut refuza oferta făcută Congresului, constând într-un Colind lui Eminescu, dedicat preşedintelui Congresului cu prilejului sărbătorii
Domniei Sale.
Cercetătoarea Su Yan din China a uimit cu
exprimarea perfectă în limba română, atunci când
a vorbit despre Eminescu de a cărui viaţă şi operă
se ocupă din anul 1984. A rostit impecabil Ce-ţi
doresc eu ţie, dulce Românie!, iar mirarea celor
prezenţi a scăzut când academicianul Eugen
Simion a precizat că cercetătoarea a fost doctoranda
sa şi lucrează la Radio China, Secţia română.
Eminescologul Ali Narcin din Turcia, exprimându-se bine în limba română, a vorbit, între
altele, despre dificultăţile întâmpinate în transpunerea versurilor lui Eminescu în limba sa maternă.
Academicianul Mihai Cimpoi a informat asistenţa
că tălmăcitorul a tradus secvenţe din marile creaţii
eminesciene, din „Scrisoarea III” traducând doar
visul sultanului.
În virtutea bunelor legături între Chişinău şi
fosta cetate de scaun Târgovişte, distinsa gazdă
Mihai Cimpoi a dat cuvântul profesorului Mihai
Stan, care a făcut cunoscut auditoriului că, în urmă
cu un deceniu şi jumătate, prin revista „Litere” din
Târgovişte, a realizat o antologie cuprinzând un
număr de 60 de poeţi basarabeni. Eminescologul
Mihai Cimpoi a publicat la Târgovişte şase cărţi
care i-au ajutat pe cei din grupul său să înveţe
„rezistenţa prin cultură”. „Basarabia a oferit modele în limbă pe Alexe Mateevici, în spirit pe
Eminescu şi în istorie pe Ştefan cel Mare şi Sfânt”.
Din intervenţia eminescologului Dumitru
Copilu-Copilin şi lucrarea sa Eminescu universal,
cei interesaţi au putut afla că poetul naţional al
românilor are echivalenţe lirice în 77 de limbi,
opera sa fiind tradusă în 250 de ţări, în multe dintre
ele susţinându-se teze de doctorat despre Eminescu, cea mai recentă aparţinând unei indience.
Academicianul Nicoale Dabija a ţinut să exclame „Să mulţumim lui Eminescu că ne-a ales!”.
Italianul Giuseppe Manitta, într-o românească cântată, a mărturisit celor prezenţi la
Congres că Eminescu l-a încântat de la începutul
activităţii sale cărturăreşti şi continuă să-l fascineze prin geniala sa operă de care se ocupă în
continuare.
În jurul prânzului, lucrările s-au întrerupt,
dar discuţiile au continuat la un pahar cu vin.
Poeţii-academicieni Vasile Tărâţeanu şi Valeriu
Matei au adăugat desertului culinar unul liric, susţinând un miezos recital de versuri.
Fiscul Republicii Moldova l-a premiat pe
academicianul Mihai Cimpoi cu produse alimen-
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interesante. Cu drag de Maramureş şi preţuire
pentru Şcoala Ardeleană, distinsa gazdă a prezentat Congresului delegaţia de eminescologi maramureşeni, exprimându-şi regretul că n-a venit
bunul său prieten Săluc Horvat, dar s-a bucurat că
i-a trimis lucrarea Eminescu – repere bibliografice. A precizat că pe unii din delegaţie îi ştie din
tipăriturile consultate, a căror valoare l-au determinat să-i invite la Congres.
Profesorul universitar doctor Cornel
Munteanu a prezentat lucrările sale Eminescu.
Polimorfismul operei şi Eminescu – note de curs.
Profesorul doctor Alexandru Bogdan Petrovai a
prezentat portofoliul didactic Eminescu în şcoală,
realizat împreună cu dascălii săi Măricuţa Petrovai
şi Ion Petrovai, iar în calitate de director al Editurii
„Ţara Maramureşului”, la care au apărut lucrările
maramureşenilor, a oferit tuturor participanţilor la
Congres câte un exemplar din portofoliu, prezentându-le totodată condiţiile în care pot colabora cu
editura pe care o conduce. Profesorul doctor Ion

Împreună cu scriitorul Vasile Tărâţeanu

Petrovai, redactor la amintita editură maramureşeană, a prezentat lucrarea lui Mircea Popa
Eminescu – text şi context, apărută în colecţia
„Eminescu – Repere”, coordonată de eminescologul Cornel Munteanu şi a prezentat oferta revistei Familia Română din Baia Mare care, începând cu numărul pe septembrie 2014, îşi propune
să permanentizeze, în supervizarea prof. univ. dr.
Cornel Munteanu, rubrica „Eminesciana”, în care
se vor publica texte privind viaţa şi opera marelui
nostru poet. Oferind numere ale revistei Nord literar, care apare tot la Baia Mare, Ion Petrovai s-a
făcut mesagerul amintitei publicaţii şi a invitat
eminescologii veniţi la Chişinău să colaboreze cu
revista maramureşeană care apare sub egida
Uniunii Scriitorilor din România. Mizând pe bunăvoinţa şi seriozitatea auditoriului, delegaţia
Maramureşului la Congres şi-a exprimat speranţa
că în 2015 vor răspunde invitaţiei eminescologilor
din Ţara Voievozilor de a participa la o întâlnire

internaţională a eminescologilor de pretutindeni
pe care s-o găzduiască Maramureşul.
Nicolae Georgescu a prezentat cartea lui
Theodor Codreanu Eminescu incorect politic, ţinând să precizeze: „Noi vrem să demonstrăm că
eminescologia este o ştiinţă, iar cartea lui Theodor
Codreanu este o dovadă în acest sens, că nu
oricum poţi intra în opera lui Eminescu”.
În limba spaniolă Eminescu a fost tradus şi
de Mario Castro Navarrete, iar tălmăcitorul a
vorbit despre poetul tradus ca despre o valoare
literară europeană.
Ceea ce a impresionat Congresul a fost familia de cărturari Elena Ursu şi Milan Nenadić,
traducători ai lui Eminescu în limba sârbă, care
n-au ocolit poemul Luceafărul. Fiica celor doi
traducători îşi face doctoratul cu academicianul
Eugen Simion, având ca temă de cercetare Influenţa lui Schopenhauer asupra lui Eminescu.
Din confesiunile celor doi traducători am
reţinut că trudesc de peste două decenii asupra
operei poetului naţional al românilor şi că au ajuns
la concluzia că poporul român se reuneşte în opera
lui Eminescu trecând graniţele statelor în care vieţuiesc românii, fiindcă „… şi moartea şi viaţa îşi
au lăcaşul în cuvânt. Dacă pierdem limba pierdem
totul că oraşe şi sate putem reconstrui”. Din consideraţiile celor doi traducători ai lui Eminescu,
am reţinut ralierea lor la opinia lui Emil Cioran,
conform căreia Rugăciunea unui dac este cea mai
frumoasă poezie românească.
Lucia Olaru Nenati, muzeograf la Muzeul
Memorial Ipoteşti, a susţinut o interesantă comunicare despre muzicalitatea poeziei lui
Eminescu, academicianul Mihai Cimpoi fiind primul care a apreciat abordarea îndrăzneaţă, precizând că Eminescu a fost un om cu orizont larg de
cunoaştere, fiind primul dintre români care s-a
aplecat asupra economiei politice şi a vorbit în
articolele sale despre parlamentarism.
De aprecierea participanţilor la Congres
s-au bucurat lucrările Eminescu în gândirea
indiană de Zricha Waswani şi revista-album
Omagiu lui Eminescu, realizată la Dumbrăveni,
care au dovedit cu prisosinţă afirmaţia lui Lucian
Blaga: „De oriunde se poate vorbi lumii”.
Seara s-a lăsat peste participanţii la manifestarea din Chişinău la o cină prietenească,
unde s-a convins toată lumea că vinul înveseleşte
inima omului.
În ziua de 4 septembrie 2014, lucrările Congresului s-au desfăşurat la Centrul Academic Internaţional Eminescu, situat pe Bulevardul Dacia
nr. 20, mai spre periferia Chişinăului. Moderator a
fost tot academicianul Mihai Cimpoi, iar gazdă
ospitalieră Elena Dabija, directoarea instituţiei.
Tema propusă spre dezbatere a fost „Eminescu şi
identitatea naţională (naţionalismul)”. Unii dintre
invitaţii de marcă la Congres, precum academi-

socotit important să precizeze că Eminescu este
aproape de naţionalismul nemţilor şi al francezilor
care, afirma Lucian Blaga, au specificul lor. Nemţii
zic: „Fii tu însuţi!”, iar francezii: „Fii ca mine!”.
Privindu-l în contextul vremii în care ne este
dat să trăim, Eminescu este al poporului român.
Cărturarul Vasile Spiridon sugerează celor
prezenţi la dezbatere că pe Eminescu trebuie să-l
vedem întorcându-ne în vremea lui, dacă vrem să
nu greşim. Azi trebuie să avem în vedere faptul că
în istorie am avut mai multe tipuri de naţionalism,
al lui Napoleon, al lui Hitler sau al lui Ceauşescu şi
chibzuind bine nu vom greşi. După opinia lui
Vasile Spiridon, traducătorii îl deznaţionalizează
pe Eminescu, universalizându-l. Criticii străini îl
deznaţionalizează şi ei pe poet, minimalizându-l
prin comparare cu alţi creatori.
Academicianul Mihai Cimpoi este de părere
că globalizarea în domeniul spiritual nu îşi spune
cuvântul.
Dorind să limpezească oarecum lucrurile şi
să potolească spiritele ce s-au încins puţin, eminescologul Nicolae Georgescu, mărturisind că
vrea „să mişte ideea din loc”, a afirmat că identitatea se dovedeşte prin fapte, iar „Eminescu este
erou eponim al neamului românesc”.
Albanezul Kopi Kycycu, cărturar format în
şcolile superioare româneşti, pe care l-am crezut
român înainte de a-i afla naţionalitatea, a mărturisit că Albania are viaţa romanţată a lui
Eminescu şi că, după opinia sa, cartea lui Călinescu
este un model de biografie romanţată, fapt pentru
care a cunoscut şaisprezece ediţii.
Eminescologul George Ene este de părere
că Eminescu nu incită, nu condamnă popoare, ci
îşi rezervă dreptul la identitatea naţională, dar,
citindu-i teza de doctorat Eminescu, securitatea şi
siguranţa naţională, cei interesaţi vor afla chestiuni ce completează serios exegeza operei lui
Mihai Eminescu.
În calitate de participant la Congres, am
avut bucuria să trăiesc o stare de iluminare pe care
am încercat s-o transmit cititorilor însemnărilor de
faţă. Cu siguranţă mi-au scăpat multe idei care
meritau consemnate, dar, nefiind stenograf, nu pot
fi acuzat de rea-voinţă. La următoarele ediţii ale
Congresului, dacă voi fi invitat, mă voi duce dotat
ca un adevărat reporter şi voi reda cu fidelitate cele
discutate, spre folosul cititorilor. Până atunci transmit un îndemn de prieten întru Bine, Adevăr şi
Frumos către toţi eminescologii români şi în special către cei din Maramureş, să înceapă pregătirile pentru cea de-a IV-a ediţie a Congresului
Mondial al Eminescologilor care, cu siguranţă, va
avea loc la Chişinău în septembrie 2015.
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cianul Eugen Simion, n-au mai onorat cu prezenţa
dezbaterea care a fost aprinsă în cele din urmă.
Extrăgând idei din lucrarea sa Eminescu incorect
politic, eminescologul Theodor Codreanu a prezentat aspecte ale identităţii noastre în interiorul
operei eminesciene. „Tânărul” academician
Victor Crăciun şi-a exprimat regretul că nu a fost
dus la îndeplinire proiectul privind Institutul
„Eminescu”, iar Catedra „Eminescu” constituită în
fugă la Bucureşti n-a avut viaţă lungă. Cărturarul
s-a întrebat retoric: „Avem o teamă de
Eminescu?”. Regretând că în română Eminescu
nu este promovat aşa cum trebuie, preşedintele
Ligii Culturale pentru Românii de Pretutindeni a
felicitat Chişinăul pentru tot ceea ce a făcut şi face
pentru Eminescu care a rămas printre noi ca spirit,
ca să ne apere.
Academicianul Nicolae Dabija a ţinut să
spună că pentru a se îndrepta lucrurile este necesară încă o revoluţie. Cei care doresc să simtă
naţionalismul lui Eminescu trebuie să zăbovească
asupra creaţiei Rugăciunea unui dac, un model de
naţionalitate şi mai precis de românitate.
În pragul zilei sale de naştere, eminescologul Nicolae Georgescu a afirmat, între altele, că
„Eminescu este mai important azi decât în vremea
lui” şi „nu este doar filozoful, ci şi omul de
ştiinţă”. Având în vedere aceste opinii, socotim de
datoria noastră, a celor de azi, să îndeplinim destinul naţional al lui Eminescu.
Tânărul cercetător Adrian Jicu este de părere că Eminescu ne adună într-o vreme când
Europa se întoarce spre identitatea naţională.
Nemţii sunt naţionalişti, francezii la fel, iar britanicii şi mai mult. Unele naţiuni sunt naţionaliste şi
acest lucru nu este rău. Statistic vorbind, interesul
pentru identitate este în creştere, iar Eminescu
ilustrează foarte bine spiritul identitar, fapt pentru
care pe poet şi l-au revendicat şi comuniştii şi
legionarii, cu alte cuvinte şi cei de dreapta şi cei de
stânga, bazându-se pe faptul că, pentru poet, cultul
muncii era ceva fundamental. Din expozeul
tânărului cercetător merită reţinute şi alte opinii
despre opera eminesciană şi autorul ei care avea o
formaţie culturală de tip germanic. Eminescu cel
adevărat este cel din textele sale în care limba,
credinţa şi tradiţiile româneşti ce le însumează,
alcătuiesc nucleul valorilor naţionale. Gazetarul
Eminescu a opinat despre constituţie, Războiul de
Independenţă şi chiar despre principele domnitor,
dar, ca şi conservator, el susţinea nucleul dur din
politica vremii sale. În felul acesta, discursul lui
Eminescu este unul de legitimare a identităţii
româneşti în întregul ei.
Intervenind, academicianul Mihai Cimpoi a
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Mihai Eminescu –
primele încercări poetice
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ână la vârsta de 8 ani, MIHAI
EMINESCU a locuit la Ipoteşti şi
Botoşani, unde, şi-a petrecut copilăria şi a făcut primele două clase primare, începând de timpuriu să citească din cărţile aflate
în biblioteca tatălui său sau din cărţile de rugăciuni de la Mănăstirea Agafton.
Până la această vârstă, Mihai Eminescu
reuşeşte să parcurgă primele două clase primare:
clasa a I-a şi a II-a, după care pleacă la Cernăuţi,
unde se înscrie în clasa a III-a primară la „Naţional-Hauptschule”. Mihai începe şcoala primară, la vârsta de cinci ani, la Pensionul
„Ferderber” din Botoşani, unde au învăţat şi fraţii
săi mai mari, începând cu 10 ianuarie 1850. Familia Eminovici se stabilise la Botoşani, în casele cumpărate de Raluca Eminovici, pe Calea
Naţională, nr. 179. În anul 1855, Gh. Eminovici
se mută definitiv la Ipoteşti, unde îşi construise
casă nouă.
În această perioadă Mihai împleteşte timpul de şcoală cu joaca şi hoinăreala prin preajma
Ipoteştilor, fiind un copil atras de frumuseţile
naturii, de vieţuitoarele pădurii, cu înclinaţie
către melancolie, singurătate şi poezie.
Copil sensibil şi inteligent, cu înclinaţii
pentru frumos şi natură, el va fi atras de literatură şi în special de poezie, citind cu nesaţ tot
ceea ce găsea în biblioteca vastă a tatălui său, în
cărţile de religie de la Mănăstirea Agafton, sau n
cărţile fraţilor săi mai mari: Şerban, Niculae şi
Iorgu. Era preocupat de tainele naturii, prevestea vremea, studia cu o mare insistenţă micile
vieţuitoare, pe care le prindea şi le observa cu o
curiozitate de copil. Aceste lucruri se vor observa,
mai târziu, în poeziile sale despre natură.
În cele două clase primare (a III-a şi a
IV-a) şi primele două clase gimnaziale, urmate
la „Ober Gymnasium” de la Cernăuţi, Eminescu
este un elev bun, reuşeşte să se distingă la istorie
şi limba română, impresionându-i pe colegi.
Ca privatist la Cernăuţi, Eminescu locuieşte în casa lui Aron Pumnul şi se ocupă de
biblioteca acestuia. În aceste 7 luni (octombrie
1865-mai 1866), Eminescu are timp de studii
mai serioase, citind tot ce-i plăcea şi-l interesa

din biblioteca profesorului său, donând bibliotecii el însuşi zece cărţi.
În cele 7 luni ca privatist, Eminescu are
preocupări mai diverse, citeşte mult din biblioteca lui Pumnul, urmăreşte spectacolele de teatru, date de trupa Fany Tardini, se preocupă de
culegerea de folclor, continuând să compună
poezii, primele încercări făcându-le încă de la
vârsta de 12 ani.
La Cernăuţi, Eminescu vine de acasă cu
un bagaj ridicat de cunoştinţe din domeniul literaturii şi istoriei, aşa cum spune şi Th. Ştefanelli: „Atât la Pumnul, cât şi la Sbiera, era
Eminescu unul din cei mai buni elevi, pentru că
el cunoştea gramatica şi literatura română mai
bine decât noi toţi, iar în ce priveşte istoria
naţională, nici nu ne puteam asemăna cu dânsul,
pentru că el avea o deosebită predilecţie pentru
aceasta şi se vede că avea şi din România cărţi
de istorie naţională, pe când noi ceilalţi, nu numai că nu aveam astfel de cărţi, dar nici nu le
puteam afla undeva.
Eminescu ne vorbea adesea în clasă şi noi
îl ascultam cu plăcere, pentru că vorbea româneşte mai bine decât noi, şi se ferea şi de aşa-numitele expresii pumnuliste care prinseseră rădăcini între studenţi. Pe lângă aceasta avea şi un
dar deosebit pentru a istorisi!
Poate că şi împrejurarea că era din
România a fost una din cauzele că noi bucovinenii ţineam atât de mult la Eminescu şi că
Aron Pumnul îl trata cu deosebită bunăvoinţă
şi-l lua adesea la sine.
O dată l-am întrebat pe Eminescu de are
cărţi pentru istoria românilor, şi el îmi răspunse
că nu are cărţi de şcoală, dar are alte cărţi vechi
în care află ce-i trebuie.” (Th. V. Ştefanelli,
Amintiri despre Eminescu, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1996). Prietenul de la Viena,
Ioan Slavici, spune despre Eminescu: „Deşi era
mai mic de ani, era cu mult mai mare ca ştiinţă,
strivitor ca superioritate intelectuală”.
De unde avea Eminescu aceste vaste cunoştinţe de istorie şi română? De acasă de la
Ipoteşti, unde tatăl său avea o bibliotecă însemnată, făcea schimb de cărţi cu diferiţi cu-
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întregi de Alecsandri. Parcă şi acum aud cum şi
cu ce intonare recita, dintr-o poezie a acestuia,
cuvintele: Andrei Popa cel vestit” (G. BogdanDuică, Poeziile lui Eminescu, Bucureşti, 1924).
Însuşi Mihai Eminescu ne spune în poezia
Cu gândiri şi cu imagini că, încă din tinereţe, a
avut încercări poetice, inspirate de frumuseţile
naturii:
Cu gândiri şi cu imagini
Înnegrit-am multe pagini,
Ş-ale cărţii ş-ale vieţii,
Chiar din zorii tinereţii.
În 1863, la moartea fratelui său Ilie, scrie
aceste versuri spontane şi necizelate, inspirate
de durerea imensă provocată de moartea fratelui
său, cel mai apropiat dintre fraţi, de care era
însoţit permanent în hoinăreala lor, în cele mai
ascunse locuri din împrejurul Ipoteştilor:
Mort e al meu frate
Nimeni ochii n-a închis
În străinătate.
Poate-s deschişi şi-n groapă
Dar adesea într-al meu vis
Ochii mari albaştri
Luminează un surâs
Doi vineţi aştri
Sufletu-mi trezeşte.
Manuscrisele din caietele Elena şi Marta,
cuprind poezii datând din perioada copilăriei de
la Ipoteşti, unde cunoaşte şi prima iubire, de
care este inspirat în aceste prime încercări poetice. Printre aceste poezii putem enumera: Frumoasă-i, Lida, Tristeţă, Floare de tei, Din lira
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noscuţi cu biblioteci însemnate şi chiar cu
boierul Costache Balş de la Dumbrăveni la care,
Mihai a avut acces destul de timpuriu. Perioadele lungi petrecute la Mănăstirea Agafton, la
mătuşile sale, au fost de mare folos, el studiind
diferite manuscrise şi cărţi în limba chirilică,
sub îndrumarea mătuşii sale Fevronia Iuraşcu,
care îşi ajuta şi educa nepoţii cu multă dragoste.
Pe una dintre ele Mihai a lăsat şi o însemnare.
N. Petra Petrescu, ne spune că Mihai
Eminescu, atunci când era la Blaj, „citea cu ziua
de cap tot ce-i venea în mână indiferent: carte de
şcoală, ştiinţă, literatură… cu un cuvânt tot… În
literatura românească era pretutindeni acasă.
Poeţii îi avea în degete şi îi caracteriza pe fiecare”.
Aceste deprinderi de a citi repede, aproape
tot ce-i cădea în mână şi le-a format acasă la
Ipoteşti şi la Agafton, la şcoala din Cernăuţi limba română se preda doar o dată pe săptămână.
Rapiditatea cu care citea, memoria extraordinară
pe care o avea (însuşi spune acest lucru), l-au
ajutat să citească mult, din domenii diverse şi să
acumuleze o cultură impresionantă.
Mihai Eminescu n-a aşteptat să vină anii
de şcoală ca să se instruiască, ci din fragedă
copilărie, geniul său literar şi inteligenţa cu care
era dotat, l-au făcut să înveţe singur, citind tot ce
găsea în biblioteca tatălui sau împrumutând cărţi de la biblioteca şcolii şi de la diverşi colegi şi
cunoscuţi. Şi talentul său poetic s-a manifestat
de timpuriu, primele lui încercări poetice datează din perioada ipoteşteană.
Aici, la Ipoteşti, copilul Mihai are posibilitatea să asculte:
Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri,
Ce fruntea-mi de copil o-nseninară,
Abia-nţelese, pline de-nţelesuri,
care au contribuit la formarea, încă de timpuriu,
a dragostei sale faţă de creaţia populară.
Tot Ştefanelli spune că Mihai Eminescu
scria poezii, dar nu arăta nimănui: „Eminescu ne
spunea că scrie poezii şi că a început şi o piesă
de teatru, dar nu ne-a arătat nici poezii, nici
piesă”. Această afirmaţie este din anul 1864.
Chiar la înscrierea în clasa a I-a gimnazială
(1860-1861), Eminescu spune că vrea să se facă
poet (Dichter). Acest lucru dovedeşte că Mihai
era atras de poezie, citindu-i pe Alecsandri,
Bolintineanu şi alţi scriitori români, încercând
să scrie primele versuri. „Şi pe margini de caiete
scriam versuri”, spune Eminescu, aducându-şi
aminte de anii de şcoală. Colegul său de şcoală,
Vasile Bumbac, ne spune că, încă de la 8 ani,
Eminescu recită „destul de bine” o elegie şi
balade populare de Vasile Alecsandri: „De
multe ori şi cu multă gravitate, îmi recita poezii
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spartă, Ondina, De ce să mori tu?, De-aş avea,
Locul aripelor, Din străinătate, Codru şi salon,
datate de poet 1865-1866.
În octombrie 1864, Eminescu intră la Tribunalul Botoşani, în calitate de practicant, fiind
coleg cu Grigore Lazu, cu care discuta despre
literatură şi se întrecea în compunerea unor versuri. Multe versuri, Eminescu le-a compus în
perioada aprilie 1863-septembrie 1865, perioadă de întrerupere a şcolii. În această perioadă de
un an şi jumătate, Mihai întrerupe aproape în
totalitate şcoala, nu însă şi lectura cărţilor preferate şi încercarea de a compune versuri. În
romanul Sărmanul Dionis, Eminescu povesteşte
despre această perioadă din viaţa lui: „Un copist
avizat a se cultiva pe apucate, singur... şi această
libertate de alegere în elementele de cultură îl
făcea să citească numai ceea ce se potrivea cu
predispunerea sa sufletească atât de visătoare:
lucruri mistice, subtilităţi metafizice îi atrăgeau
cugetarea ca un magnet – e o minune oare că
pentru el visul era o viaţă şi viaţa un vis?”.
Eminescu recunoaşte că era un visător, un
însingurat şi citea tot ce-i plăcea mai mult, avid
mereu de cunoaştere.
La Ipoteşti, adolescentul Mihai cunoaşte
prima iubire şi multe poezii datând din această
perioadă sunt inspirate de „îngerul cu părul
blond” şi mai ales de moartea acestui „înger”.
Floare de măr,
Copilă doar erai
Şi de pe-atunci aveai
Aur în păr.
În vara anului 1864, Eminescu se afla la
Dumbrăveni, împreună cu fratele său Matei, însoţind pe Gheorghe Eminovici şi copiind tabelele cu ţăranii ce trebuiau împroprietăriţi. Aici
află povestea de dragoste dintre nepoata lui Balş
cu un fecior de ţăran (Gh. Hodoroabă) scriind cu
cretă, pe poarta conacului, versurile inspirate de
această poveste:
La castel în poartă calul
Stă a doua zi în spume,
Dar frumoasa lui stăpână
A rămas pierdută-n lume.
Acesta va fi şi finalul poeziei Făt-Frumos
din tei.
Când Mihai Eminescu era elev la Gimnaziul din Cernăuţi, se tipărea revista Rândunica, scoasă de elevii gimnazişti români din
Cernăuţi, încă din anul 1865. Poezia Poetul apare în întregime în această revistă şi este publicată în volumul lui Octav Minar, intitulat
Poezii, 1865-1887, carte apărută la Editura Librăria Nouă, Carol P. Segal, Bucureşti, în anul
1927.
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Gânduri multe ca furtuna
A cuprins o minte mare,
Frământând ca-n totdeauna
Praful lumii spre creare.
Viaţa-apare luminoasă
Înălţându-şi cânturile…
Moartea este întunecoasă
Distrugând avânturile.
Tu alege – fantezia…
Urcă-te spre cer nirvanic,
Prieten bun e poezia
Şi Pegas un nobil crainic.
Articolul ,,Amintiri despre Eminescu”,
scris de ardeleanul Aug. B. Sânceleanu, în revista Neamul românesc literar, An I, 1909, vorbeşte despre publicarea unor poezii în revista
Aurora: „Eminescu înainte de a colabora la Familia, publicase mai multe poezii în Aurora,
foaie beletristică ce apărea în Oradea Mare, supt
direcţia lui Iustin Popfiu. Pe vremea aceea eram
prin clasa a V-a la liceul din Blaj şi eram abonat
la Aurora, în care începuse Eminescu a publica
poezii… Nu-mi aduc aminte subiectul acelor
poezii…, dar ceea ce-mi amintesc foarte bine
este că ele mă fascinau şi că admiram cu deosebire limba. De altfel el era admirat de toată
lumea, – vorbesc de elevi – din Blaj, şi aceasta
cu atât mai mult, că se spunea că poetul acesta e
un băiat tânăr”. (Eminescu şi Bucovina,Cernăuţi, 1943 – Leca Morariu – Note pentru o
monografie).
Mihai Eminescu cunoştea revista „Aurora
română, foae beletristică redigiate în Pesta de
Ioanichiu Miculescu, Anul 1863, Semestrul I şi
II” pe care o înregistrează în anul 1865, la nr.73,
din Catalogul Bibliotecii Gimnaziştilor din Cernăuţi, cu menţiunea ,,cumperate şi legate pe
banii bibliotecii, 6 fl. 12 cr.” (Aurel Vasiliu,
Eminescu şi Bucovina, Cernăuţi, 1943). Eminescu citeşte această revistă, are adresa şi poate
trimite şi el versuri pentru publicare.
Prezentarea atât de precisă şi sigură a lui
A. B. Sânceleanu, nu lasă loc de îndoială, el
precizând că a citit cu plăcere aceste poezii.
Aceste poezii sunt publicate, probabil, în anii
1864-1865, perioadă în care Eminescu scrie mai
multe poezii, el întrecându-se în ,,scrierea de
versuri” cu Grigore Lazu, coleg la Tribunalul
din Botoşani. Acest lucru îl ambiţiona şi voia
să-i arate colegului său de ce este în stare şi cum
ştie să scrie. El cunoştea revista Aurora română
şi adresa acesteia şi este posibil să fi trimis
pentru publicare o parte dintre aceste poezii.

cine ar putea presupune durerea cu care am creat
întotdeauna? Natura a fost darnică cu mine, dar
nu mi-a dat uşurinţa. Am scris cu sânge… Dar
în tinereţă, lupta era zadarnică. Loveam în cremene: scânteia nu eşia. Pentru a înlocui scânteia, eram nevoit să fac zgomot de cuvinte.
Aşteptam vreo licărire neprevăzută din această
ciocnire de cuvinte şi de imagini…În vremea
aceea mi se părea că vine. Acum însă ştiu sigur
că nu venea. Geniu pustiu mi-o arată”. (E. Lovinescu, Eminescu despre sine însuşi (un inedit
de Eminescu), Convorbiri critice nr. 3, 1 februarie 1908, Bucureşti).
Cu toate că Eminescu a făcut şcoala în
Bucovina şi a iubit această provincie românească, aflată sub ocupaţie austro-ungară, el ne-a
lăsat numai două poezii legate de aceste locuri:
La moartea lui Aron Pumnul şi La Bucovina,
faţă de cele mai multe poezii din tinereţe, legate
de locurile copilăriei sale – Ipoteştii: Sara pe
deal, Lacul, O, rămâi, Ce te legeni, Revedere,
Crăiasa din poveşti, Făt-Frumos din tei, La
mijloc de codru, S-a dus amorul, Fiind băiet
păduri cutreieram, Povestea codrului şi multe
altele. Între 12 şi 19 ani, Eminescu a scris 44 de
poeme, ce constituie începuturile sale de creaţie şi
de căutări ale stilului şi originalităţii sale poetice.
Toate acestea demonstrează că poetul a
fost strâns legat de locurile copilăriei sale, de
oamenii pe care i-a cunoscut, încă din fragedă
copilărie, de istoria poporului nostru, de obiceiurile şi tradiţiile populare, lucruri pe care le-a
iubit şi care l-au preocupat toată viaţa. Locurile
natale l-au inspirat în foarte multe dintre poeziile sale, acestea constituind baza creaţiilor
eminesciene.
Când Gh. Eminovici vinde moşia Ipoteşti,
poetul simte cum se rupe ceva în sufletul lui,
căutând să adune bani pentru răscumpărarea moşiei, deoarece: „…cu toate astea mi-ar părea rău,
dacă ţărâna aceea, unde zace ce-am avut mai
scump în lume, ar încăpea în mâini străine”.
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Până se va găsi această revistă cu poeziile lui
Eminescu, trebuie să rămânem rezervaţi.
Încă din 1864, Ştefanelli remarca:
„Eminescu ne spunea că scrie poezii şi că a
început şi o piesă de teatru”. Piesa se numea
Steaua mării, iar poeziile din această perioadă
puteau fi: Înger palid, Lida, Steaua vieţii etc.
Se spune că prima poezie pe care o scrie
este cea dedicată lui Aron Pumnul, la moartea
acestuia, în 12/24 ianuarie 1866, dar poezia
De-aş avea, publicată în revista Familia lui Iosif
Vulcan din 25/9 februarie 1866, este datată în
manuscrisul lui Eminescu din septembrie 1865.
Mai târziu, într-o scrisoare către Veronica
Micle, Eminescu vorbeşte despre începutul său
literar, când trimitea primele poezii la revista
Familia, condusă de Iosif Vulcan: „Ca un copil
care aşteaptă ceva nou şi frumos, aşa şi eu aşteptam numărul din Familia. Citeam ca un actor
pasionat rolul; mi se părea că ceea ce eu compusesem din inspiraţie era altceva, mă emoţionam, mă entuziasmam, trăiam zile de o fericire antică; unde sunt clipele de veselă şi nobilă
visare?!” (Octav Minar, Dragoste şi poezie,
Editura Socec & Co.S.A., 1923).
Nicolae Densusianu din Sibiu, l-a întâlnit
pe Eminescu, în toamna anului 1866 şi spune că
citise versurile acestuia, publicate în Familia:
„Eu citeam cu deosebită atenţie versurile sale şi
mărturisesc că-mi plăceau. Erau nişte simple
fantezii drăgălaşe şi uşoare, mai mult orientale
decât româneşti, îmbrăcate în o limbă moale,
aproape efeminată. Vorbesc de primele sale încercări”. (Nicolae Densusianu, Din „Familia” ne
cunoaştem amândoi). Desigur, aceste aprecieri
sunt consemnate mult mai târziu, când, primele
versuri ale lui Eminescu i se păreau „mai mult
orientale decât româneşti”, dar atunci, în copilărie, i se părea foarte bune şi-i plăceau.
Eminescu însuşi recunoaşte mai târziu, că
scrierile sale din tinereţe aveau multe neajunsuri, că a scris cu greutate şi numai dragostea sa
faţă de poezie l-a făcut să insiste să scrie: „Ah,
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ncă din fragedă pruncie, Eminescu a trăit
în mijlocul poporului, ale cărui gânduri şi
doruri, aspiraţii şi elanuri le-a cunoscut în
profunzime. De mic, sufletul său a fost legănat de
cântecul doinei, iar basmele cu zâne i-au luminat
copilăria. Mai târziu, colindând prin ţară cu trupele
de teatru, a fost în permanent contact cu folclorul, a
cules şi a prelucrat acest nepreţuit material şi a
încercat să ducă mai departe ceea ce a început creaţia
populară. Poetul a ridicat creaţia anonimă pe noi
trepte de simţire, distilând esenţele.
Din caietele sale, în care a notat producţiile
culese, se vede că a cuprins întreaga arie a folclorului, de la creaţii de nuntă la proverbe şi de la
basme la colinde. Totuşi, un loc predominant îl
ocupă basmele şi creaţiile lirice. Spre aceste două
laturi ale creaţiei populare şi-a îndreptat poetul în
mod deosebit atenţia. Pe acestea le-a prelucrat şi din
ele şi-a extras seva poetică. Dar nu numai atât. Observăm intenţia sa de-a populariza ceea ce a cules.
Când se afla la Viena, proiecta să ţină un ciclu de
conferinţe în Maramureş. Una dintre acestea se
intitula Poezia populară.
În raporturile sale cu folclorul, putem distinge
trei nivele, trei straturi. În primul rând, Eminescu a
cules folclor. Dar nu a cules orice, ci a selectat cele
mai frumoase producţii, pentru că spiritul său era
„chinuit de năluca frumuseţii” şi a absolutului. Să
luăm, spre ilustrare, numai o strofă dintr-o doină
culeasă de poet: „Doină, doină, greu îmi cazi/ Din
pădurea cea de brazi/ Şi cu jale îmi răsuni/ Din
huceagul de aluni”.
Spre deosebire de alţi înaintaşi, chiar şi faţă de
Alecsandri, Eminescu nu s-a mulţumit numai cu
simple culegeri. Dovadă e şi faptul că nici nu a
publicat ceea ce a cules; culegerile sale au fost publicate postum de eminescologi.
Al doilea nivel al preocupărilor sale pentru
folclor a fost cel al versificării basmelor şi completării lor cu material propriu, în special cu descrieri minunate ale cadrului acţiunii, descrieri ce lipsesc în basmele populare, axate aproape numai pe
naraţiune. De menţionat aici basmul Călin Nebunul.
Şi în al treilea rând e filtrarea esenţelor. Poetul
a pătruns în adâncul folclorului, scoţând de acolo ce
era mai valoros, dându-i sensuri noi cu profunde
implicaţii filosofice. Călin – file din poveste, Miron
şi frumoasa fără corp, dar mai ales Luceafărul sunt
exemplele cele mai concludente ale felului cum
Eminescu a înţeles să valorifice folclorul.
Poetul n-a publicat nimic din culegerile sale.
Nici n-a cules pentru aşa ceva. Intenţia sa a fost alta.

Vasile MLEŞNIŢĂ
El a adunat şi şi-a însuşit un material bogat, pe care
l-a prelucrat pregătind elaborarea unei mitologii româneşti, plan pe cât de vast pe atât de îndrăzneţ. Din
acest plan n-a realizat decât fragmente, suficient
pentru a ne da seama ce gândea şi simţea poetul, cum
înţelegea să valorifice folclorul. Din legende, zicători, credinţe magice şi superstiţii voia să închege
o mitologie autohtonă de mari proporţii. Astfel a
proiectat câteva drame: Mira, Bogdan – Dragoş, Cel
din urmă Muşatin şi a prelucrat unele creaţii populare în Călin şi în Miron.
La început, subiectele şi le plasează în trecutul dacic sau în zorile feudalităţii româneşti. Lipsa
documentelor istorice este suplinită de legende, mituri, credinţe şi datini populare. De cele mai multe
ori, deduce istoria din poveste. Eminescu voia să
realizeze, pe urmele lui Asachi şi Bolintineanu,
această vastă mitologie românească pentru că ştia că
în mit se păstrează cel mai bine elementele esenţiale,
adânci şi definitorii, ale sufletului unui popor,
pentru că ştia că mitul păstrează pentru eternitate
„lamura sufletului generaţiilor” (Sadoveanu). Marele nostru poet a căutat să aducă strălucire mitului şi
legendei, expresii metaforice ale „sufletului generaţiilor”. Voia crearea unei literaturi naţionale, în
care să pună ce are specific poporul nostru şi acest
specific îl caută în folclor. „Povestea a fost smulsă
din vrăjile pământului pentru a putea fi ţinută în
liniştea sferelor”. (N. Iorga).
„O adevărată literatură trainică – scrie poetul
într-un articol din ziarul Timpul din 8 mai 1880 –
care să ne placă şi să fie originală pentru alţii nu se
poate întemeia decât pe graiul viu al poporului
nostru propriu, pe tradiţiile, obiceiurile şi istoria lui,
pe geniul lui”.
În întreaga sa operă abundă, mai ascunse sau
mai străvezii, motivele populare. Ursitoarele îl menesc pe micul Miron să fie stăpânit de „dorul după
ce-i mai mare în astă lume trecătoare”, Arald din
poemul Strigoii se trasformă în strigoi, poetul reînviind motivul călătoriei viului cu mortul (Lenore şi
Orfeu). În Călin Nebunul ruperea pânzei sau pierderea inelului sunt simboluri ale pierderii castităţii.
Tot în Călin, ca şi în Memento mori, apare animismul tipic popular: „Pare că şi trunchii vecinici
poartă suflete sub coajă”.
Iată, deci, că Eminescu n-a ieşit ca un miracol
din neant, fără nicio legătură cu trecutul. Eminescu a
absrobit literatura populară, a topit-o în creuzetul
său, i-a dat noi forme şi noi direcţii, a înnobilat-o cu
suflarea geniului său. Astfel a pus bazele literaturii
culte româneşti.
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Odată, după ce mi-a răspuns la toate întrebările pe care i le-am pus, mi-a recitat sublima
elegie O, mamă, dulce mamă... – versuri închinate
bunicii sale – şi am călătorit cu gândul la Ipoteşti şi
am văzut salcâmii.
Într-un manuscris al lui Eminescu se găseşte
următoarea însemnare: „Dumnezeul geniului m-a
sorbit din popor, cum soarele soarbe un nour de
aur din marea de amar”.
Pentru a înţelege creştinismul lui Eminescu,
ne trebuie inimă creştinească în care să putem
cuprinde razele iubirii sale calde pentru Dumnezeu
Tatăl, Iisus Hristos şi Maica Domnului.
În Scrisoarea I, Eminescu redă creaţia lumii
întocmai ca în versetul biblic din Cartea Facerii:
„La-nceput pe când fiinţă nu era nici nefiinţă,
...Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns...”, se pare că auzim cuvintele lui Ioan Evanghelistul din noaptea Sfintelor Paşti: „La început
era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi
Dumnezeu era Cuvântul”. (Ev. Ioan 1,1). Aici
Eminescu scoate în lumină adevărul biblic că
Dumnezeu este creatorul şi cauza existenţei
acestei lumi. Aceeaşi concepţie o are Eminescu şi
despre creaţia omului. Amintesc numai două versuri din Rugăciunea unui dac: „Astfel numai, Părinte, eu pot să-ţi mulţumesc/ Că tu mi-ai dat în
lume norocul să trăiesc”. Eminescu a ţinut în permanenţă urechea aproape de sufletul şi inima neamului şi i-a preţuit credinţa şi datinile, cum zicea
el: „ce ne lăsară din bătrâni, părinţii din părinţi”.
Din acest izvor miraculos au izvorât pentru
el raze de lumină care ard în veşnicie. M.
Eminescu nu a putut concepe satul românesc fără
clopot şi fără biserică, acestea aveau pentru el un
farmec şi o încântare aparte. „Vin de la câmp;
toaca răsună mai tare,/ Clopotul vechi umple cu
glasul lui sara,/ Sufletul meu arde-n iubire ca para”
(Sara pe deal).
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era mare
înaintea lui Eminescu prin iubire şi dăruire totală,
la fel cu Fecioara Maria, căreia îi închină pioasa
rugăciune: „Rugămu-ne îndurărilor/ Luceafărului
mărilor:/ Din valul ce ne bântuie,/ Înalţă-ne, ne

Octav Minar, Eminescu. Din viaţa şi opera poetului, f.a., p. 22-28.
Ioan Slavici, Amintiri, Bucureşti, 1924, p. 12.
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oş Costache Creţu – omul de casă
al familiei Eminescu – îi relata lui
Octav Minar în 1908: „Mama lui
Eminescu era foarte evlavioasă. Biserica de lemn
din Ipoteşti a fost făcută la îndemnul ei. Aşa că în
fiecare zi se ducea să se roage. O făcuse în dosul
conacului, pentru ca să fie în apropiere de dânsa. O
înzestrase cu icoane, sfeşnice şi cărţi cumpărate de
bărbatul ei din Cernăuţi şi Blaj. Era nedespărţită
de o carte mică, tipărită în ruseşte (în româneşte,
cu litere chirilice – n.n.) pe care a rugat să i-o
punem în sicriu când va muri, căci o are de la
străbuni. Conaşul Mihai îmi zicea că din cartea
aceea, cucoana îi tălmăcea viaţa şi patimile Domnului şi deseori plângea... era o femeie care avea în
făptura ei ceva sfânt”. Iar Gheorghe Eminovici,
tatăl poetului „avea glas dulce, muzical. Vorbea
româneşte ca un cronicar. Religios din fire, totdeauna îl auzeai spunând: Smerenie duhovnicească
lui Dumnezeu şi dragoste frăţească oamenilor”.1
Aceste informaţii atât de preţioase le completează Ioan Slavici în 1924, mărturisind: „Eu
crescusem în biserică, iar el (Eminescu) cunoştea
la vârsta de douăzeci de ani nu numai învăţăturile
cuprinse în Evanghelii, ci şi pe cele ale lui Platon,
pe ale lui Confucius, Zoroastru şi Buda şi punea
religiozitatea, ori şi care ar fi ea, mai presus de
toate”2.
După cum rezultă din cele de mai sus, religiozitatea lui Eminescu avea rădăcini trainice în
familie, pe care apoi el le-a cultivat şi amplificat.
Deţin în această privinţă o amintire personală – foarte scumpă şi dragă inimii mele – de la
colonelul Gheorghe Eminescu, nepotul de frate al
poetului de la fratele său Matei.
Îl vizitam deseori în chiliuţa sa din
Bucureşti, str. Laurenţiu Claudian, şi mărturisesc
cu mâna pe inimă că, de fiecare dată, cartea de
rugăciuni era pe masă, iar candelele de la icoanele
ferecate în argint ale Mântuitorului şi Maicii
Domnului aruncau în încăpere o lumină palidă şi
dulce ca şi în conacul de la Ipoteşti sau în Mănăstirea Agafton, unde mama lui Eminescu avea
două surori călugăriţe.
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mântuie/ Privirea-ţi adorată/ Asupră-ne coboară,/
O, maică preacurată/ Şi pururea Fecioară/
Marie”1.
Marele învăţat şi creştin Simion Mehedinţi
a afirmat în Creştinismul Românesc: ,,Nu putem
ghici îndestul cum se vor fi rugând alte neamuri.
Dar suntem încredinţaţi că Rugăciunea lui
Eminescu va ajunge cu timpul sa fie cunoscută şi
de alte naţii şi, poate, de întreaga creştinătate, dacă
un geniu muzical de felul lui Bach ori Beethoven îi
va da o expresie potrivită cu armonia ei unică”.
În acel moment, Simion Mehedinţi nu ştia
că-i dăduse o superbă melodie compozitorul bucovinean Eusebie Mandicevschi. Această melodie
este măreaţă şi înălţătoare ca şi muzica lui Fr.
Schubert din Ave Maria.
O altă rugăciune sublimă adresată Fecioarei
Maria este următoarea: „Răsai asupra mea lumină
lină/ Ca-n visul meu ceresc de-odinioară,/ O, maică sfântă, pururea fecioară,/ În noaptea gândurilor
mele vină.../ Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa,/ Şi reapari din cerul tău de stele,/ Ca să te
ador pe veci, Marie!” (Sonet). Şi nu trebuie uitată,
de asemenea, sublima metaforă din Luceafărul:
„Şi era una la părinţi/ Şi mândră-n toate cele,/ Cum
e Fecioara între sfinţi/ Şi luna între stele”. Pentru
Biserica strămoşească, Eminescu a avut un adevărat cult, oficiat la altarul sacru al divinităţii, cu
tămâie din cădelniţe de aur. Pentru Eminescu,
Biserica Ortodoxă a fost Biserica Neamului Românesc din toate provinciile şi din toate etapele
istorice. Această Biserică l-a botezat, împărtăşit şi
l-a înmormântat, iar azi, ca întotdeauna, se roagă
pentru sufletul său.
Eminescu a iubit mult Biserica Neamului,
atât pentru trecutul ei istoric şi cultural, cât şi
pentru datinile şi obiceiurile ei, prin care ea a
cultivat frumosul şi a adus cerul pe pământ.
El a iubit Biserica pentru clopotele din
Noaptea Învierii, pentru toaca din nopţile cu lună,
pentru icoane, pentru tămâie, pentru busuioc,
pentru cântările din strane, pentru colinde şi
pentru bătrânele noastre cărţi de slujbă: „Căci pe
mucedele pagini stau domniile române,/ Scrise de
mâna cea veche învăţaţilor mireni” (Epigonii). Şi
pentru câte nu a iubit-o! Aproape că nu se poate
exprima în cuvinte. Cărţile noastre bătrâne sunt
depozitul sacru al limbii româneşti din veacurile
trecute. Dacă manuscrisul de la Ieud poate fi datat
în veacul XIV, atunci manuscrisele şi cărţile bisericeşti au o întindere peste vreme de peste şase
secole. Aici a găsit Eminescu filonul aurifer, pe
care apoi l-a prelucrat cu măiestrie de bijutier în
1
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scrierile sale. Mireasma graiului bătrânesc este
unică şi inimitabilă în timp şi spaţiu.
Lucian Blaga, într-un aforism, afirmă că toţi
românii care au trăit înainte de Eminescu au contribuit la opera lui, prin păstrarea graiului străbun.
Sunt edificatoare în acest sens cuvintele lui
Eminescu: „Acestei Mitropolii a Moldovei şi Sucevei i se datoreşte introducerea limbii române în biserică şi stat, ea este mama neamului românesc ”.
Privind rostul Bisericii în trecutul românesc, Eminescu se întreabă: „N-a fost ea, care a
apărat intactă creştinătatea faţă de agresiunea
mahomedană, n-a fost ea, care în persoana lui
Varlaam Mitropolitul a făcut ca Duhul Sfânt să
vorbească în limba neamului românesc, să redeie
în graiul de miere al coborâtorilor armiilor române
Sfânta Scriptură şi perceptele Blândului Nazarinean? Şi nu mai arde candela veşnică la capul
binecredinciosului şi de Hristos iubitorului Ştefan
Voievod”2. Celor care luptau să introducă limba
rusească în Biserica Basarabiei – ca un bun cunoscător al Sfintelor Scripturi, Eminescu le opune
mărturia biblică de la Pogorârea Duhului Sfânt,
când acesta dă Apostolilor darul de a vorbi în toate
limbile pământului. Iată textul lui Eminescu: „Naţiile care nu-l respectă ar trebui să şteargă din
calendarul lor Sărbătoarea Coborârei Sfântului
Duh asupra Apostolilor, care în frumoasa concepţie a Noului Testament, pluti în limbi de foc
asupra lor, arătând că în multe limbi vorbeşte
Spiritul Sfânt al îngăduirii creştineşti şi al iubirii
aproapelui”3. Textele sunt sublime şi nu au nevoie
de comentariu. În poezia Învierea de M. Eminescu
găsim biserica noastră strămoşească, pe preotul
bătrân citind şi explicând Evanghelia: „C-un muc
în mâini moşneagul cu barba ca zăpada,/ Din cărţi
cu file unse norodul îl învaţă.../ Un clocot de
glasuri vuiau de bucurie.../ Colo-n altar se uită şi
preoţi şi popor,/ Cum din mormânt răsare Cristos
învingător” (Învierea). Vedem noaptea Sfintelor
Paşti cu toată tradiţia neamului nostru la această
măreaţă Sărbătoare.
Partea religioasă din opera lui Eminescu va
rămâne şi pentru generaţiile viitoare drept candelă
aprinsă la icoana Maicii Domnului şi a învierii lui
Hristos. La Mănăstirea Neamţu se păstrează o
carte în care se găseşte o însemnare făcută de
mâna preotului care l-a spovedit şi împărtăşit pe
Eminescu când era bolnav la această mănăstire.
În această însemnare se spune că Mihai
Eminescu şi-a exprimat dorinţa să fie înmormântat
la malul mării, la o mănăstire de maici, unde să
asculte prin somnul cel de veci cum se cântă duios
şi lin la vecernie sublimul imn Lumină lină, dar

S. Mehedinţi, Creştinismul românesc, 1941, p. 159.
I. Scurtu, M. Eminescu, Scrieri politice şi literare, Bucureşti, 1905, p. 153.
M. Eminescu, Opere, vol. II, Ediţia I. Creţu, Bucureşti, 1939, p. 321.
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dintre ei, care au cântat durerile lui, şi le-au exprimat prin metafore biblice şi patristice de inegalabilă frumuseţe:
„Trist Iisus cu umbra de tămâie / dăruind
azur din mâini subţiri, / sfânt bătut, pe veacul tău
în cuie, / scânteind, înalt, din răstigniri”2, „Într-un
fel Eminescu e sfântul preacurat al ghiersului
românesc. Din tumultul dramatic al vieţii lui s-a
ales un Iisus. Slovele de faţă sunt o laudă de seară
ca un acatist... N-am putea şti ce părere avea
Eminescu despre Luceafărul lui. Luceafărul trebuie socotit însă că face parte din Sfintele Scripturi după Apocalips”3. Portretul lui Eminescu este
o podoabă de mare preţ pentru istoria şi Biserica
neamului nostru. Pentru mine chipul lui este cea
mai frumoasă imagine din trecutul nostru. Întotdeauna m-am uitat la el ca la Mântuitorul Lumii.
Inima şi sufletul ne cer să ne întoarcem în
permanenţă la el, el trebuie să fie dascălul nostru
suprem.
„Naţionalismul nu e numai marea iubire
pentru morţii şi pământul nostru, ci este, mai ales,
setea de eternitate a României. Despre Eminescu
s-a spus că este, după Zamolxe, cel mai de seamă
om care s-a născut pe pământul ţării noastre”4.
Iar Emil Cioran se întreabă gândind la
Eminescu: „Ce a căutat pe aici acel pe care şi un
Buda ar fi gelos?”
Ce am putea răspunde la această nemaiauzită întrebare? Decât că Eminescu a apărut pe
aceste plaiuri ca să arate lumii sufletul şi inima
acestui popor şi glasul acestui pământ.
Despre Eminescu s-a scris enorm şi se va
mai scrie, întrucât el are şi azi piscuri necercetate,
care se pierd în înălţimi albastre.
Aceasta este liniştea pustiurilor neumblate,
este setea liniştei eterne.

Grigore Păucescu, Prefaţă la Eminescu, Culegere de articole, Bucureşti 1891, p. 1-2.
Radu Gyr, Baladă pentru Eminescu, Omagiu în „Convorbiri literare”, Bucureşti, 1939.
Tudor Arghezi, Eminescu, Bucureşti, 1943, p. 63.
M. Eliade, Profetism românesc, vol. II. România în eternitate, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1990.
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n-a avut parte de această fericire; şi de câte altele
n-a avut.
Eminescu este creatorul unui anume stil de
gândire şi simţire românească şi mai mult decât
atât, prin glasul lui, neamul şi-a spus durerile
seculare. Eminescu ni-i drag şi sfânt tuturora. Nu
este suflet de român căruia să nu-i vibreze inima,
când îi aude numele. Eminescu a fost unul dintre
cele mai splendide exemplare umane cunoscute
vreodată, iar pentru români piscul cel mai înalt,
până la care s-a putut ridica acest popor.
Iată ce spunea Grigore Păucescu, prietenul
lui Eminescu de la Timpul: „Naţionalitatea
română a găsit într-însul nu un apărător, ci un
apostol. Ideea conservării şi dezvoltării neamului
românesc ajunsese la el o religie... Căci nimeni
n-ar fi făcut pe Eminescu să susţină o idee care nu
era a lui, şi când cineva îi făcea vreo observaţiune,
răspundea cu semeţie: „Altul o să mă înveţe pe
mine cum să susţin interesele neamului meu”1.
În sufletul lui Eminescu a sălăşluit o iubire
ca aceea despre care a spus învăţătorul Lumii: „Nu
este o dragoste mai mare decât să-şi dea cineva
viaţa pentru prietenii săi”. (Ev. Ioan 15, 13). O
iubire condensată ca un strop de parfum uitat
într-un flacon. El este o oglindă de cristal pur, în
care se vede realitatea, în care se găseşte elixirul
vieţii veşnice, în el se găseşte adevărata frumuseţe
care nu trece niciodată. Pentru noi, românii, nimic
nu este mai frumos decât poeziile lui Eminescu, în
ele ne regăsim de un veac şi mai bine. Eminescu,
în gloria lui eternă, stă la masa de aur a poeţilor, cu
Homer şi Dante, cu Goethe şi Rimbaud, cu
Baudelaire şi Esenin, iar în biserica literelor
româneşti în scaunul arhieresc. După ce Eminescu
a trecut la cele eterne, unii poeţi români au cântat
gloria lui, iar alţii suferinţa lui. Sublimi sunt doi
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dimensiune a creaţiei eminesciene,
la fel de însemnată ca poezia, proza
literară sau teatrul, o reprezintă publicistica. Eminescu începe să publice primele
sale articole în ianuarie 1870, pe când avea 20
de ani şi era proaspăt student în filosofie la
Universitatea din Viena. Ultimele articole publicate de Eminescu sunt cele din România liberă şi Fântâna Blanduziei, din anii 1888-1889.
În cei peste 18 ani de activitate gazetărească, colaborează la opt publicaţii (Albina,
Familia şi Federaţiunea – ianuarie-aprilie 1870
ce apăreau la acea vreme în Pesta; Convorbiri
literare – septembrie 1870; Românul – august
1871) şi este redactor sau redactor-şef la Curierul de Iaşi, apoi la Timpul, România liberă,
Fântâna Blanduziei (acestea din Bucureşti).
Înscris de curând la Universitatea din
Viena, tânărul Eminescu, venit de la Cernăuţi, e
pus în situaţia să aleagă pentru a deveni membru
al uneia dintre cele două societăţi ale studenţilor
români din Ungaria, Transilvania şi Bucovina.
El se înscrie în ambele societăţi studenţeşti şi
apoi militează pentru unificarea acestora, pornind de la expresia unei viziuni vaste a problemelor cu care se confruntau românii de pretutindeni şi nu doar cei din Imperiul AustroUngar. Îndată această poziţie se conturează în
câteva articole: O scriere critică publicat în revista Albina în două numere succesive din ianuarie 1870, apoi articolul intitulat Repertoriul
nostru teatral în Familia – ambele articole fiind
de natură culturală, referitoare la situaţia românilor din Imperiul Austro-Ungar şi străbătute
de un pronunţat spirit polemic, precum şi de
siguranţa pe care i-o conferă publicarea unor
poezii încă din februarie 1866 în revista Familia, condusă de Iosif Vulcan. Dar ideile politice apar cu adevărat în trei articole publicate de
Eminescu în aprilie 1870 în revista Federaţiunea din Pesta, semnate Varro: Să facem un congres, În unire e tăria şi Echilibrul.
Principiul esenţial ce îl anima pe
Eminescu în aceste prime scrieri cu conţinut
politic este cel al naţiunii. În faţa unor tentative
1

de încălcare a drepturilor naţionale ale populaţiei româneşti din Transilvania, Eminescu
invocă „drepturile ce ni le dă aborigenitatea
noastră şi spiritul secolului”. Acum, ca şi în alte
cazuri, Eminescu apelează la argumente venite
din surse diferite – fie filosofice: Hegel,
Schopenhauer, fie din ştiinţele naturii: evoluţia
socială, echilibrul voinţelor umane, din ştiinţele
sociale: rolul unei generaţii ca agent al istoriei,
raportul dintre naţiune şi umanitate, problema
reflectării adevărate, rolul raţiunii etc., dar îşi
construieşte şi elementele de fond care vor intra
în structura viitoarei gândiri eminesciene1. Din
aceste articole timpurii se conturează o viziune
larg comprehensivă, un program urmărit conştient de tânărul gânditor. Prin aceste elemente,
Eminescu preconizează circumscrierea fenomenelor cu mijloacele ştiinţifice ale secolului care
să asigure o maximă obiectivitate cercetătorului
în reflectarea societăţii. În articolul O scriere
critică, Eminescu subliniază apăsat că cei care
„au avut meritul adevărului absolut” sunt cei
care „au pătruns, au înţeles obiectivul aşa cum el
trebuie să fie înţeles, adică fără scrupule, fără
prejudeţ, subiectiv”, iar ochiul ager al criticii
adevărate trebuie să opereze „cu rigoarea şi seriozitatea convicţiunei, nu cu pamfletul ridicol
şi fără preţ”, care mută accentul de la problemele de fond la cele lăturalnice. Dragostea
pentru o idee nu trebuie să înceţoşeze luminile
raţiunii, ci, dimpotrivă, dacă ideea este înaltă, se
cade să stimuleze căutarea adevărului. Iar o idee
ca aceea referitoare la naţiune nu poate fi tratată
decât în limitele adevărului.
Structurarea ideilor după criterii raţionale,
după cerinţele principiilor gândirii logice este
evidentă la Eminescu încă din primele sale articole, dar capătă o formă demonstrativă foarte
clară, o sinteză a celor anterioare, în conferinţa
Influenţa austriacă asupra românilor din principate, publicată în Convorbiri literare la 1 august 1876. Împotriva retoricii goale şi a cuvintelor mari, nesprijinite pe fapte, Eminescu
susţine principiul călăuzitor în scrierile sale social-politice sub expresia „naţionalitatea în mar-

Alexandru Oprea, În căutarea lui Eminescu gazetarul, Editura Minerva, Bucureşti, 1983, p. 22-25.
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reglementări care nu-şi aveau originea şi evoluţia în dezvoltarea organică a spaţiilor
autohtone şi de a căror povară financiară nu
avea nevoie o naţiune formată în proporţie de
80% din ţărani. În articolul Imitarea civilizaţiei
străine, din Curierul de Iaşi, 22 decembrie
1876, Eminescu arată că „primirea formelor de
cultură ale străinătăţii, fără bazele economice
şi cuprinsul echivalent, se soldează cu mizeria
claselor muncitoare... Generaţia trecută, orbită
de civilizaţia străină, a crezut că, introducând
formele exterioare ei, i-au introdus totodată şi
cuprinsul. Acest cuprins nu se realizează decât
prin muncă. Nici ziare, nici legi, nici academii,
nicio organizaţie asemănătoare cu cele mai
înaintate nu sunt în stare de a înlocui munca, şi
o stare de lucruri, care nu se întemeiază pe ea; e
o fantasmagorie, care va dura mai mult sau mai
puţin, dar se va preface în fum la suflarea recei
realităţi”.
În altă parte, Eminescu susţine, cu argumentele dezvoltării organice a statului român,
că „introducând legile cele mai perfecte şi mai
frumoase într-o ţară cu care nu se potrivesc,
duci societatea de râpă, oricât de curat ţi-ar fi
cugetul şi de bună inima” (Bătrânii şi tinerii,
„Timpul”, decembrie 1977).
În legătură cu munca, Eminescu dezvoltă
o întreagă teorie, pornind de la teza că „munca
este legea lumii moderne care nu are loc pentru
leneşi” (Elenismul, „Curierul de Iaşi”, octombrie 1876). Munca productivă trebuie încurajată
şi răsplătită după merit, atât munca ţăranului, a
meseriaşului, cât şi munca intelectuală producătoare de idei care uşurează munca ţăranului şi
a meseriaşului, fiindcă le-o face mai suportabilă,
mai organizată, mai dreaptă în răsplată. Adevăratul progres nu poate proveni decât din muncă.
Eminescu nu numai că subliniază rolul muncii în
societăţile moderne, dar dezvoltă o teorie originală
cu privire la legea compensaţiei prin muncă.
„Teoria socială a compensaţiei fiind a
noastră şi neaflându-se în niciun manual de
politică, ne cerem în drept a o explica.
Compensaţia nu se dă de către o clasă sau
de către un om decât prin muncă intelectuală
sau musculară. Munca musculară consistă în
producerea de obiecte de utilitate necontestată,
cea intelectuală în facilitarea producţiunii
acestor obiecte de utilitate, nici a fi înlesnit

M. Eminescu, Opere, IX, Editura Academiei, Bucureşti, 1980, p. 457.
Ibidem, p. 165.
Ibidem, p. 461.
Ilie Bădescu, Sincronism european şi cultură critică românească, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1984, p. 274.
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ginile adevărului”. Această idee este explicit
susţinută de Eminescu prin evidenţierea faptului
că trecerea de la o stare apreciată negativ la
contradictoria ei pozitivă nu depinde doar de
determinări subiective, fie ele şi de nivelul intereselor naţionale, adică:
„Ceea ce este neadevărat nu devine adevărat prin împrejurarea că-i naţional, ceea ce-i
injust nu devine just prin aceea că-i naţional,
ceea ce-i urât nu devine frumos prin aceea că-i
naţional, ceea ce-i rău nu devine bun prin aceea
că-i naţional”1.
Din susţinerea adevărului ca valoare supremă în raport cu principiul naţiunii, Eminescu
deduce o concluzie fundamentată raţional
pentru acţiunea practică:
„Cu cât ne iubim mai mult patria şi poporul nostru, cu atât va trebui să ne înarmăm
mintea cu o rece nepărtinire şi să nu surescităm
cugetarea, căci uşor s-ar putea ca să falsificăm
vederea acestei călăuze destul de credincioase
şi să ne agităm cu vehemenţă prin întuneric, în
lupta cu fantasme”2.
În această manieră, expresia celor cugetate va fi adecvată materialului reflectat, iar formulările în scris sau în vorbire vor fi după „măsura dictată de firea lucrurilor”, căci omul nu
trebuie să facă „din sine însuşi, măsura lucrurilor şi să amestece subiectul său în cele ce sunt
şi se întâmplă”3.
Analizând împrejurările istorice şi realitatea românească din a doua parte a secolului al
XIX-lea după această metodă, Eminescu deduce
că societatea românească devine burgheză când
relaţiile de producţie capitaliste erau încă foarte
slabe în tânărul stat român4. În toate ţările care
intră cu întârziere pe calea dezvoltării capitaliste, aşa cum susţin teoriile sociologice, acţionează legea modului de producţie dominant.
Eminescu susţine că, în conformitate cu această
lege, în societatea românească dominante erau
pe atunci relaţiile postfanariote – nici feudale,
dar nici capitaliste. Interesele agentului fanariot
împinseseră economia în această direcţie, iar
pentru Eminescu regimul liberal este un regim
fanariot, inaugurând o epocă neofanariotă în tânărul stat român de după Cuza. Europenizarea
Principatelor Unite se face pe acest fond fanariot preexistent, dar mai ales prin introducerea
formelor fără fond, adică a unor instituţii şi
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producţiunea prin mânuire mai inteligentă a
instrumentului de muncă” („Timpul”, 28 octombrie 1881).
De aceea, Eminescu revine în mai multe
articole şi defineşte progresul ca o evoluţie
lentă, ca o acumulare şi nu ca o răsturnare sau ca
o săltare peste etape. El vede în instituţiile administrative, în partidele politice, inclusiv statul
român, apărătorii meritului şi ai muncii. „Bogăţia unui popor stă, nici în bani, ci iarăşi în
muncă. Banul reprezentează numai munca, nu
este ea însăşi, şi aducând bani mulţi cu ciubărul
într-o ţară în care munca lipseşte, vei ajunge să
plăteşti o zi de lucru cu un napoleon, o pereche
de cisme cu cinci, şi-ncolo tot povestea veche,
adecă tot sărac. Căci, dintre cel ce câştigă 10 şi
cheltuieşte 11 şi cel ce câştigă 2 şi cheltuieşte 1,
acest din urmă este bogat, iar cel dintâiu e
sărac” (Icoane vechi şi icoane nouă, „Timpul”,
18 decembrie 1877).
Eminescu foloseşte pentru a-şi susţine
opiniile şi argumentările, cele mai avansate cunoştinţe europene de atunci referitoare la determinism, la progresul societăţii, altele din domeniul psihologiei pentru a elabora explicaţii şi
teorii despre fenomenul românesc, precum cele
din Studii asupra situaţiei, care cuprind cinci
articole publicate în ziarul Timpul, în februarie
1880. El vede dezvoltarea progresivă a naţiunii
prin muncă fizică şi intelectuală, dar constată că
statul român este încă în epoca formelor goale.
În societatea vremii sale, Eminescu nu întrevede
agenţii şi mecanismele unei dezvoltări progresive, el foloseşte alte ocazii, alte argumente şi
teorii pentru a întemeia critici profunde ale sistemului liberal neofanariot. Statul liberal neofanariot nu-şi îndeplineşte menirea de a armoniza interesele claselor şi păturilor sociale şi
Eminescu dezvoltă teoria păturii superpuse.
„Pe deasupra poporului român s-a superpus o
pătură străină, fără tradiţii, fără patrie hotărâtă, care ne-a escamotat lucrul cel mai scump
pe care un popor îl are: simţul său istoric, simţul de dezvoltare continuitivă şi organică, acel
simţ pentru care în fiecare an avem o zi mare:
Moşii” („Timpul”, 22 octombrie 1881)
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Eminescu aprofundează rolul elitelor în
procesul occidentalizării României, în manifestările de sincronizare cu Occidentul a vieţii publice româneşti, a culturii noastre. Cu amărăciune constată că în locul unei aristocraţii
merituoase, care să compenseze prin muncă,
merit şi contribuţie lefurile grase pentru funcţiile lor publice, găseşte demagogi, paraziţi, căci
„la noi cestiunea socială e o cestiune de parazitism” manifestat de poziţia acestei pături
superpuse căreia îi e ruşine de muncă sau care
nu ştie şi nu poate munci.
„Dacă clasele dirigente compensau munca ţăranului prin munca lor, dacă o administraţie cinstită îl ocrotea de spoliere, dacă un
cler luminat îl ferea de vicii şi demoralizare,
dacă o legislaţiune onestă ţinea seama de starea
lui şi îl ocrotea în loc de a-l pune sub dispoziţii
cosmopolite; dacă c-un cuvânt, exista înţelegere pentru ceea ce e în adevăr esenţa statului,
apărarea claselor producătoare în contra celor
consumatoare, apărarea de exploatarea altora
şi de propriile sale înclinaţiuni, atunci era altceva! Dacă cu aceeaşi sumă de putere musculară, ţăranul, prin instrucţie, ar fi ajuns a
produce de zece, de douăzeci de ori pe atât pe
cât poate produce azi cu instrumente primitive
şi cu metod primitiv, atunci lucrurile ar avea o
altă faţă. Atunci clasele de jos ar fi ţinut pas în
producţiune cu trebuinţele celor dirigente,
atunci ar fi fost echilibru şi ar fi fost mai bine.
Dar clasele dirigente, tot aşa de inculte ca şi
ţăranul, nu sunt în stare de a compensa munca
lui” („Timpul”, 3 septembrie, 1881).
S-ar părea că în redacţia ziarului Timpul,
Eminescu e absorbit total de analiza problemelor politice şi sociale ale românilor. Preocupările sale intelectual-creative sunt evidente
şi în planul creaţiei poetice, Eminescu dând expresie metaforică aceloraşi probleme sociale şi
politice ce-i frământau conştiinţa. În această perioadă elaborează poezii precum Glossa, Luceafărul, Scrisoarea I, II, III.
De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi
rapsozii,/ Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi irozii....
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Tema cântarea sferelor la Eminescu

„La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici
nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era
ascuns...
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel
nepătruns.
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de
apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o
priceapă,
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi
care s-o vază.
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface,
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!...
Dar deodat-un punct se mişcă... cel
întâi şi singur. Iată-l
Cum din chaos face mumă, iară el devine
Tatăl!...
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca
boaba spumii,
E stăpânul fără margini peste marginile
lumii...
De-atunci negura eternă se desface în făşii,
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii...
De atunci şi până astăzi colonii de lumi
pierdute
Vin din sure văi de chaos pe cărări
necunoscute”.
În viziunea lui Eminescu, Dumnezeu Şi-a
desăvârşit creaţia prin armonia universală, prin
simfonia cerească produsă de mişcarea astrelor.
Această simfonie divină, eternă a fost dedusă şi
teoretizată de Pitagora şi pitagorei, în secolul al
VI-lea înainte de Hristos. Ei au constatat că
mişcarea unui corp prin aer produce un anumit

sunet. De la acest fapt simplu, ei au dedus că
fiecare corp ceresc în deplasarea pe orbita lui în
univers produce un anumit sunet, după mărimea, forma şi viteza lui, iar toate astrele produc
o muzică cerească, o simfonie divină, pe care
Eminescu o numeşte cântarea sferelor. Aristotel o
explică în lucrarea Despre cer, Dante Alighieri
descoperă cântarea sferelor în timpul zborului
său prin univers spre Empireu în cântul întâi al
Paradisului. Motivul este prezent la Shakespeare,
la unii scriitori ai Renaşterii, la romantici, la
Goethe în Prologul în cer din Faust.
Hegel spune în Istoria filosofiei că după
Pitagora „tonul nu este nimic altceva decât vibraţia unui corp, determinarea lui spaţială şi
temporală”; „plecând de aici Pitagoreii au dat
o dezvoltare mai largă teoriei lor muzicale”.
Eminescu a aflat despre cântarea sferelor
dintr-o povestire a lui Onkel Adam, pe care a
tradus-o şi a publicat-o în revista Familia în
câteva numere din 1866. În scrierile sale motivul cântarea sferelor este inserat prima dată în
strofa a treia din poemul La mormântul lui Aron
Pumnul. Pentru meritele deosebite ale profesorului, sufletul său, în concepţia creştină a poetului, nu putea să ajungă altundeva decât în locul
fericiţilor. Acest loc este numit de Eminescu
printr-un termen mitic, Elizeu, termen căruia i-a
dat sensul biblic de Paradis, loc ce se află sus în
ceruri.
Un suflet atât de distins nu intră în Paradis
oricum, ci este primit cu fast divin. În viziunea
poetului, sufletul este întâmpinat de un cor de
îngeri, cu ghirlande de flori albe ce răspândesc
miresme şi cu intonarea unei melodii divine, un
imn de biruinţă pentru sufletul care s-a învrednicit să intre în Paradis, unde va fi încununat cu
ghirlandele ce i le-au împletit îngerii. Acest imn
de biruinţă al corului de îngeri se armonizează
cu eterna simfonie astrală, cu cântarea sferelor.

„Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! geniu nalt şi
mare,
Colo unde te-aşteaptă toţi îngerii în cor,
Ce-ntoană tainic, dulce a sferelor cântare
Şi-ţi împletesc ghirlande, cununi mirositoare,
Cununi de albe flori!”
În primele trei versuri, Eminescu contu-
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nspirat din Geneză şi din primele versete ale Evangheliei lui Ioan, unde se
spune: „La început era Cuvântul şi
Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era
Cuvântul. Acesta era dintru început la Dumnezeu. Toate printr-Însul s-au făcut; şi fără El
nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”, Eminescu a
creat o splendidă geneză poetică în operele
Rugăciune unui dac şi Scrisoarea I, unde spune:
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rează o imagine divină legată de Paradisul biblic, iar în ultimele două creează tot o imagine
biblică asemănătoare cu cea pe care o întâlnim în
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului
Apostol Petru, în capitolul 5, versetul 4, unde se
spune: „Iar când se va arăta Mai-Marele păstorilor, veţi lua cununa cea neveştejită a măririi”.
Deci, prin cercetarea motivului cântarea
sferelor, aflăm înalta concepţie creştină a lui
Eminescu.
O asemenea grandioasă viziune cosmică
întâlnim şi în poezia Mortua est!. Aici un suflet
curat se înalţă prin spaţiile intersiderale spre
ceruri, dus fiind de eternul cântec al sferelor.
La acea eternă cântare a cerului se referă
Eminescu şi în poemul funebru La Moartea
Principelui Ştirbei, când s-a auzit „în cer un
cântec şi un geamăt pe pământ”.
Motivul este prezent în poemele La o
artistă, Împărat şi proletar, unde, într-o variantă,
oratorul vorbeşte despre o purificare a vieţii sociale de tot ce este artificial şi nedemn, încât să
rămână în lume o armonie ca în muzica sferelor.
Într-un fragment dintr-un dialog între Ştefan-Vodă şi poetul său de curte, Maio, se vorbeşte despre o rugăciune care se înalţă la ceruri
şi, străbătând spaţiile intersiderale, ajunge la
Dumnezeu, unde se contopeşte cu muzica divină
a sferelor.
În Scrisoarea V motivul cântarea sferelor
este pus în legătură cu problema omului de geniu
în viaţa socială. În poemul eminescian forţa fizică a lui Samson este înlocuită cu puterea spirituală a creatorului de artă, a omului de geniu,
care se jertfeşte întru creaţie. Eminescu insistă în
acest poem şi asupra faptului că muzica sferelor
nu poate fi auzită decât de către sfinţii din ceruri.
Dar odată ce cântarea sferelor există, pe lângă
fiinţele supranaturale, ea mai poate fi auzită şi de
către omul de geniu într-un anumit moment de
extaz, de revelaţie, când se poate înălţa spiritual
până la starea de beatitudine. Dar când omul de
geniu începe să sesizeze cântarea sferelor, îşi
pierde auzul.

Pe când muzica din sfere i se naşte în auz
Izvorând atât de dulce şi de clară... asurzeşte.
Prin aceste versuri, Eminescu nu prezintă
numai o idee generală, ci face aluzie şi la cazul
concret al lui Beethoven. Geniului muzicii, care
a creat Simfonia destinului şi divina Simfonie a
IX-a, soarta i-a hărăzit să nu le poată auzi.
Maestrul îşi pierde auzul. Cumplit este destinul
muzicianului genial! Şi el se repetă cu poetul
când trece prin marile clipe de intensă creaţie:

Căci se zbate ca un sculptor fără braţe
şi că geme
Ca un maistru ce-asurzeşte în momentele
supreme
Pîn-a nu ajunge-n culmea dulcii muzice
de sfere
Ce-o aude cum se naşte din rotire şi cădere.
În asemenea momente supreme, Omul de
geniu pătrunde marile taine ale lumii. El aude
cântarea sferelor, reuşeşte să dezlege misterul
în care constă armonioasa muzică cerească şi
anume că ea rezultă din încrucişarea celor două
feluri de mişcări ale astrelor: rotirea şi căderea;
află că mişcarea de cădere este cauzată de atragerea golului din imensitatea universului.
Aceste clipe supreme sunt momente de profundă cunoaştere a misterelor universului, iar
pierderea auzului este jertfa pentru a ajunge la
ele, jertfa înălţării. Aceasta este a doua mare
jertfă, pe lângă cea a nefericirii, cauzată de neînţelegerea lui de către mulţi din jurul său. Geniul
face aceste jertfe pentru că el nu ţine seama de
persoana sa, el atinge sublimul identificându-se
cu idealul său. Eminescu îşi pune aici aceeaşi
problemă cu privire la omul de geniu ca şi Victor Hugo, care se întreabă: „Cine n-ar accepta
geniul cu preţul nefericirii?”
Motivul cântarea sferelor ne dovedeşte,
atât vastitatea culturii lui Eminescu, cât şi puterea geniului său de a contopi elemente de
cultură într-o creaţie originală şi că Eminescu
este un geniu creştin care s-a jertfit întru creaţie.

Rubrica EMINESCIANA este coordonată de prof. univ.
dr. hab. Cornel MUNTEANU, unul dintre cei mai cunoscuţi
eminescologi români.
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VALORI ROMÂNEŞTI
Andrei Şaguna –
apărător al ortodoxiei româneşti
Dr. Arhimandrit Emanuil RUS

Mitropolit Andrei Şaguna

supuşi persecuţiilor de tot felul la care s-au dedat cu voluptate, atât maghiarii, cât şi diriguitorii vienezi, au trecut, iniţial neoficial, apoi
oficial, sub jurisdicţia Mitropoliei Ortodoxe
Sârbe de la Karlowitz. În această perioadă nefastă
pentru ei, ortodocşii români din Transilvania au
cerut şi au găsit sprijin la mitropolia de la Karlowitz, al cărei arhipăstor, Pavel Nenadovici, a
dovedit o preocupare constantă pentru soarta
coreligionarilor săi din Imperiul Habsburgic,
încercând să-şi extindă jurisdicţia asupra tuturor
românilor ortodocşi şi înaintând în acest sens
„reginei Maria Tereza numeroase memorii în

Keith Hitchins, Conştiinţă naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania (1700-1868). Introducerea şi
îngrijirea ediţiei de Pompiliu Teodor. Traducere de Sever Trifu şi Codruţa Trifu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987,
vol. I, p. 157.
2 Ibidem, p. 206; Silviu Dragomir, Andrei Şaguna şi Iosif Rajačić. Un capitol al istoriei relaţiilor dintre Biserica
românească şi biserica sârbească, în Silviu Dragomir, Studii privind istoria revoluţiei române de la 1848. Ediţie,
introducere, note, comentarii de Pompiliu Teodor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989, p. 162.
3 Keith Hitchins op. cit.; Idem, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania. 1846-1873,
Prefaţă de Pompiliu Teodor. Traducere de Aurel Jivi. Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
1
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trebuie să ne întoarcem cu aproape un secol în
urmă, când românii ortodocşi din Ardeal, rămaşi, ca urmare a „uniunii” cu Roma, în afara
oricărei organizări confesional-administrative şi
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ndrei Şaguna este o figură emblematică pentru ortodoxia românească, fiind un ierarh luminat şi
patriot care s-a implicat profund în viaţa socială
şi politică a vremii, văzând mereu în credinţa
strămoşească un factor de coeziune a neamului,
un liant în lupta românilor pentru emancipare
naţională şi socială.
Andrei Şaguna a păstorit, în calitate de
episcop şi mai apoi în cea de mitropolit, Biserica
Ortodoxă Română din Transilvania timp de un
sfert de veac, activitatea sa suprapunându-se şi
peste aşa-numitul deceniu al absolutismului
(1849-1859) care a însemnat, aşa cum arată toţi
specialiştii, o „stagnare politică pentru românii
transilvăneni”1.
Din punctul de vedere al administraţiei
confesionale, păstorirea lui Andrei Şaguna a constituit, mai ales în prima ei perioadă (1848-1861),
o luptă continuă de emancipare de sub Biserica
Ortodoxă Sârbă, aflată sub conducerea mitropolitului şi mai apoi a patriarhului Rajačić, care a
condus destinele acesteia între 1842 şi 18612.
Despre relaţiile Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal cu Episcopia Ortodoxă Sârbă şi
apoi cu Patriarhia Ortodoxă Sârbă în timpul lui
Andrei Şaguna există o bogată literatură. În cele
ce urmează ne vom rezuma, însă, în principal,
din motive de spaţiu, la două dintre lucrările de
bază ale istoricului american Keith Hitchins3 şi
la studiul lui Silviu Dragomir amintit mai sus
(vezi nota 2).
Pentru a clarifica pe deplin relaţiile statornicite între Andrei Şaguna şi Iosif Rajačić
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care-i cerea să tempereze pornirile violente ale
episcopilor numiţi şi să asigure liberul exerciţiu
religios ortodocşilor”1. Mitropolitul Pavel
Nenadovici, care se bucura de un mare respect la
curtea de la Viena, a reuşit, printre altele, să determine autorităţile imperiale să dispună să se
refacă anchetele printre românii din zona
Hălmagiu, întrucât, în prima fază rezultatele au
fost profund viciate de funcţionarii locali2. Reluarea anchetelor a demonstrat că majoritatea
covârşitoare a românilor din acest ţinut s-au
declarat adepţi şi practicanţi ai ortodoxiei.
Constanţa şi insistenţa cu care Pavel Nenadovici
a apărat interesele românilor ortodocşi din
Ardeal au fost uneori explicate prin dorinţa
acestuia de a consolida poziţia Mitropoliei sale
în Imperiul Habsburgic şi de a-i spori veniturile
materiale pe seama românilor atraşi în subordine. În mod implicit, subordonarea ortodoxiei
ardelene ducea la creşterea prestigiului ierarhiei
şi a naţiunii sârbeşti. În concepţia lui Silviu
Dragomir „intervenţia Rusiei şi a mitropoliţilor
de la Karlowitz în favoarea ortodocşilor, persecutaţi de conducerea principatului (dar şi de
către autorităţile vieneze – n.n.), apare ca o manifestare firească a solidarităţii ortodoxe la începuturile modernităţii”3. Este întru totul adevărat
că, în acea perioadă de grea cumpănă pentru
românii ortodocşi din Ardeal, solidaritatea confesională concretizată în intervenţiile şi sprijinul
mitropoliei sârbeşti de la Karlowitz şi în demersurile diplomatice ale ţarinei Elisabeta
Petrovna pe lângă curtea din Viena, a însemnat
foarte mult pentru ortodoxia ardeleană. Că dincolo de elementul strict confesional, au existat,
atât din partea ruşilor, cât şi a sârbilor şi interese
de altă natură – n-o poate nega nimeni. Istoricii
au aici un câmp propice investigaţiilor. În ceea
ce priveşte subordonarea religioasă4 a românilor
ortodocşi din Ardeal faţă de mitropolia de la
Karlowitz, trebuie să spunem că ea a fost, la
momentul respectiv, un fapt pozitiv, întrucât a
contribuit la o mai bună organizare a acestora în
lupta cu prozelitismul, cu presiunile şi cu perse1
2
3
4

5
6
7
8
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cuţiile la care erau supuşi de către autorităţile
habsburgice şi cele maghiare. Că, în timp,
această subordonare a devenit o frână în manifestarea liberă a aspiraţiilor naţionale ale românilor transilvăneni – este iarăşi un fapt real,
sesizat, atât de Silviu Dragomir, cât şi de Andrei
Şaguna însuşi şi asupra căruia vom reveni pe
scurt în cele ce urmează.
Andrei Şaguna a fost apreciat, atât de mitropolitul Ştefan Stancović, cât şi de Iosif
Rajačić, pentru inteligenţa, dăruirea faţă de cauza
ortodoxiei şi pentru capacitatea organizatorică.
Amândoi aceşti înalţi ierarhi sârbi au înţeles că
se impune a se face „concesii românilor pentru a
păstra unitatea administrativă a bisericii”5. În
acest sens, cei doi mari ierarhi ai Bisericii
Ortodoxe Sârbe au mărit numărul de locuri
pentru secţia română a Institutului Clerical din
Vârşeţ, au admis ca hirotonisirea preoţilor români la Karlowitz să se facă în limba română, au
menţinut parohiile româneşti existente şi au fost
de acord ca în eparhiile în care majoritatea credincioşilor erau români, din rândul acestei naţiuni să se numească şi episcopii. Dacă, totuşi, se
numea un episcop sârb, acesta trebuia să ştie
româneşte. Totodată au fost promovaţi în funcţii
administrative în cadrul episcopiilor şi la nivel
de mitropolie un număr însemnat de români.
Demnă de subliniat pe această linie este menţiunea pe care o face Andrei Şaguna, pe atunci
arhimandrit la mănăstirea din Hopovo, într-o
scrisoare expediată lui Iosif Rajačić în anul
18436. Astfel, viitorul mare ierarh român îl
informează pe protectorul şi susţinătorul său că
într-un articol din „Gazeta de Transilvania” este
salutată dispoziţia dată de mitropolitul sârb ca
slujba de hirotonisire „a cinci ecleziaşti români
din dioceza de la Vršac”7 să fie săvârşită în
limba română, iar corul să cânte şi el româneşte.
Acest lucru confirmă, în concepţia autorului
articolului „simţul dreptăţii şi nobilele sentimente de care era animat mitropolitul pentru
progresul tuturor popoarelor de sub jurisdicţia
sa”8, fiind totodată un „fundament al ideilor

Emanuil Rus, Silviu Dragomir şi raporturile româno-slave, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2004, p. 232.
Sorin Şipoş, Silviu Dragomir – istoric. Prefaţă de Ioan-Aurel Pop, Editura Fundaţia Culturală Română, Centrul de
Studii-Transilvane, Cluj-Napoca, 2002, p. 247.
Ibidem, p. 216
Trecerea românilor ortodocşi din Ardeal sub jurisdicţia mitropoliei sârbeşti de la Karlowitz se face, neoficial, în
anul 1761, când episcopul sârb Dionisie Novacavici (de Buda) a fost numit drept „administrator al eparhiei
transilvane române”. (Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 215). Au urmat apoi cele două decrete ale
împăratului Iosif al II-lea: primul în anul 1783, iar al doilea în 1786, prin care dioceza transilvană este în mod oficial
subordonată ierarhiei sârbeşti. Cf. Keith Hitchins, Conştiinţă naţională şi acţiune politică…, vol. I, p. 199.
Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 39.
Silviu Dragomir, op. cit., p. 163-164.
Ibidem.
Ibidem, p. 164.

litică. Declarându-şi cu nenumărate ocazii
devotamentul faţă de naţiunea sa, Andrei Şaguna
afirma că intenţionează „pre românii din
Transilvania din adâncul lor somn să-i deştepte
şi cu voia către tot ce e adevărat, plăcut şi bun
să-i tragă”5.
Situaţia Bisericii Ortodoxe Române din
Transilvania în preajma anului revoluţionar
1848 era dificilă şi apăsătoare, fiind supusă unor
persecuţii şi presiuni venite din mai multe direcţii: administraţia de la Viena, puterea administrativă locală – constituită aproape în exclusivitate din maghiari, mitropolia de la Karlowitz,
care dorea cu orice preţ să concentreze în mâinile ei coordonarea vieţii confesionale a tuturor
ortodocşilor din Imperiul Habsburgic etc.
Biserica Ortodoxă din Transilvania, deşi era cea
mai veche în acest ţinut şi dispunea de cei mai
numeroşi credincioşi în raport cu celelalte confesiuni, nu era recunoscută de guvernul de la
Viena, iar în cadrul administraţiei centralizate a
Karlowitzului „nu se bucura de privilegiile naţiunii iliro-sârbe”6. Andrei Şaguna era conştient
că toate aceste circumstanţe îi vor face extrem
de dificil actul de organizare şi administrare
confesională, la acestea adăugându-se nemulţumirile şi uneltirile din propria-i biserică, concertate de partizanii celor doi candidaţi la demnitatea episcopală cărora le-a fost el preferat de
către împărat7.
În ciuda bunelor relaţii dintre Iosif Rajačić
şi Andrei Şaguna, ierarhia sârbească nu manifestă nici cea mai mică urmă de înţelegere
pentru aspiraţiile românilor către o organizare
bisericească de sine stătătoare, realizare care, în
concepţia lui Andrei Şaguna, constituia un ideal
de bază al credincioşilor ortodocşi din Transilvania,
o realizare ce putea să aibă implicaţii asupra
întăririi unităţii şi conştiinţei naţionale a tuturor
românilor. Această diferenţă de concepţie dintre
ierarhii sârbi, conservatori şi adepţi ai unei conduceri ortodoxe centralizate în Imperiul Habsburgic, şi cei români, în frunte cu Andrei Şaguna,
pentru care ieşirea de sub tutela administrativă
sârbească reprezenta un important pas spre
emanciparea naţională, a şi reprezentat motivul

Ibidem.
Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 58.
Ibidem.
Ibidem.
Nicolau Popea, Arhiepiscopul şi mitropolitul Andreiu baron de Şaguna, Sibiu, 1879, p. 40, apud Keith Hitchins,
Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 58.
6 Silviu Dragomir, op. cit., p. 165.
7 Pentru ocuparea scaunului episcopal au candidat doi nepoţi ai răposatului episcop Vasile Moga, care s-au clasat
înaintea lui Andrei Şaguna în preferinţele celor 41 protopopi, cu 33 şi, respectiv, 31 de voturi. Andrei Şaguna a
obţinut 29 de voturi, dar intervenţiile lui Iosif Rajačić şi „sistemul de vot aplicat de guvern au putut face posibilă
instalarea sa definitivă” în scaunul episcopal transilvan. Cf. Silviu Dragomir, op. cit., p. 172.
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frăţeşti, al înţelegerii şi al unirii cu fraţii noştri
sârbi”1. Aceste concesii nu au fost, însă, rodul
unei iniţiative generoase a lui Iosif Rajačić, ci
mai degrabă un rezultat al presiunilor intelectualilor români din Transilvania care, înspre a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, şi-au formulat cu tot mai multă insistenţă pretenţii clare
privitoare la statutul confesional al credincioşilor ortodocşi ardeleni aflaţi sub jurisdicţia mitropoliei de la Karlowitz. Acest statut viza introducerea limbii române în biserică, creşterea
numărului de preoţi, iar, în perspectivă, încetarea coordonării vieţii religioase a românilor
ortodocşi de către mitropolia sârbească şi asigurarea independenţei organizatorice şi administrative a acestora prin înfiinţarea Mitropoliei
Ortodoxe a Transilvaniei.
După săvârşirea din viaţă a episcopului
Vasile Moga (1845), mitropolitul Iosif Rajačić,
devenit între timp consilier intim al împăratului,
îl recomandă şi îl susţine cu tărie pentru încredinţarea demnităţii de vicar pe Andrei Şaguna,
care preia aceste prerogative începând cu data
de 2 septembrie 1846, urmând ca în 5 februarie
1848 să devină episcop al Episcopiei Ortodoxe a
Transilvaniei.
După ce a fost confirmat ca episcop,
Andrei Şaguna i-a scris lui Iosif Rajačić o scrisoare în care îşi exprima sentimentele de recunoştinţă pentru sprijin şi încredere, dar în textul acestei scrisori apare deja o formulare pe
care cei doi prieteni n-o interpretau în acelaşi
fel. Astfel, Andrei Şaguna promitea că va administra eparhia „în conformitate cu dreptul canonic şi în spiritul vremii”2. Pentru Andrei
Şaguna „spiritul vremii” însemna promovarea
ideii de naţionalitate3, tânărul episcop fiind „hotărât să promoveze aspiraţiile credincioşilor
săi”4, iar respectarea dreptului canonic cerea, în
concepţia sa, restabilirea statu-quoului de dinainte
de „unire”, adică reînfiinţarea unei mitropolii
româneşti independente. Erau doar câteva dintre
ideile la care a ţinut Andrei Şaguna din adâncul
fiinţei sale şi pentru care a militat toată viaţa,
punându-şi, în acest sens, la contribuţie întreaga
inteligenţă, puterea de muncă şi abilitatea po-
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unor aprigi dispute, conducând în final la răcirea
definitivă a relaţiilor dintre Iosif Rajačić şi
Andrei Şaguna.
Revoluţia de la 1848 i-a adus pe cei doi
mari prelaţi şi în postura de conducători ai neamului lor: Iosif Rajačić devenise patriarh al naţiunii sârbe, iar Andrei Şaguna – preşedinte al
Adunării Naţionale Româneşti de la Blaj, calitate care îi conferă automat rolul de reprezentant
principal al românilor la curtea de la Viena1.
Intereselor lor, chiar dacă se suprapuneau în
multe probleme ce vizau mai cu seamă constituirea unor state naţionale independente, erau
opuse în materie de administrare confesională.
Conservatorismul lui Iosif Rajačić şi dorinţa
expresă a ierarhilor sârbi de a-şi menţine şi chiar
întări jurisdicţia asupra românilor ortodocşi din
Ardeal nu făceau deloc casă bună cu ideile naţionaliste ale lui Andrei Şaguna, care a simţit
adeseori în rândul românilor stările de tensiune
generate de subordonarea religioasă faţă de sârbi şi pe care începuseră să-l irite instrucţiunile
primite de la consistoriul din Karlowitz2.
Ca om de mare ţinută morală ce era,
Andrei Şaguna a nutrit toată viaţa sentimente de
puternică recunoştinţă pentru sprijinul pe care i
l-a oferit Iosif Rajačić. Aceste sentimente se
impunea adeseori a fi reprimate, întrucât intrau
într-o oarecare contradicţie cu obligaţiile ce-i
reveneau lui Andrei Şaguna „ca reprezentant al
unui popor persecutat”, care-şi căuta locul şi
identitatea între naţiunile europene şi al cărui
comportament confesional era supravegheat şi
coordonat de mitropolia de la Karlowitz.
Pentru Andrei Şaguna emanciparea religioasă era decisivă în procesul de afirmare naţională, de aceea a încercat să-l atragă pe patriarhul sârb de partea sa, rugându-l insistent
într-o scrisoare din 16 martie 1848 „să susţină
realizarea dorinţei de independenţă a naţiunii
române, care merită libertatea în numele dreptăţii şi al justiţiei”3. Această solicitare pare întru
totul justificată, întrucât chiar în Proclamaţia
solemna a poporului sârb din 5 mai 1848 se
stipula dreptul naţiunilor la independenţă şi
necesitatea dezvoltării între ele a unor raporturi
bazate pe principiul egalităţii. Ca atare, Andrei
Şaguna îl roagă pe patriarhul sârb să se pronunţe
1
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în favoarea independenţei politice şi religioase a
românilor, asigurându-l că existenţa unei Biserici Ortodoxe Române independente în Ardeal
nu va slăbi unitatea bisericească ortodoxă, întrucât cele două ierarhii vor fi în continuare unite
prin credinţă, tradiţie şi dogme comune. Faţă de
reticenţa patriarhului sârb, Andrei Şaguna ia atitudine într-o altă scrisoare în care, după ce îşi
exprimă decizia „de a fi util întregului nostru
popor creştin, fără deosebire de limbă şi naţiune”4, afirmă în mod categoric: „Vă asigur,
Excelenţă, că numai independenţa ierarhiei române de ierarhia sârbă constituie unicul mijloc
care, în locul urii şi diferendelor prelungite între
cele două naţii, ar putea da naştere milosteniei
creştine şi înţelegerii frăţeşti”5. Reacţiile lui
Iosif Rajačić la insistenţele şi rugăminţile lui
Andrei Şaguna n-au fost deloc încurajatoare.
Patriarhul conservator se opunea episcopului
naţionalist reformator, care socotea că biserica,
este o instituţie vie care trebuie să-şi adapteze
strategia la nevoile schimbătoare ale credincioşilor.
Înţelegând că dinspre patriarhia sârbească
nu va veni niciun sprijin şi nicio înţelegere a
dorinţei ortodocşilor români de emancipare,
Andrei Şaguna insista să obţină aprobarea în
acest sens de la Ministerul Cultelor, solicitându-i apoi chiar împăratului Franz Joseph să intervină în favoarea reînfiinţării Mitropoliei
Ortodoxe a Românilor din Ardeal, motivând
această acţiune în două feluri. Pe de o parte,
marele ierarh şi patriot român acuza faptul că
„ierarhia sârbă foloseşte jurisdicţia ei asupra
românilor nu pentru a spori bunăstarea Bisericii,
ci mai degrabă pentru a promova interesele naţionale sârbeşti”6. Pe de altă parte, Andrei
Şaguna considera că dependenţa ortodocşilor
români din Transilvania faţă de mitropolia sârbească nu îşi găseşte nicio justificare în legea
bisericească, „ci s-a produs atunci când Iosif al
II-lea, prin decretele sale din 1783 şi 1786, a
subordonat eparhia transilvană ierarhiei sârbe.
Aceste edicte au fost, în opinia lui Şaguna, acte
politice care puteau fi anulate printr-o nouă
exercitare a voinţei imperiale”7.
Intervenţia împăratului s-a produs, însă,

Andrei Şaguna a fost unul dintre preşedinţii Adunării Naţionale de la Blaj şi şeful delegaţiei trimise la Viena pentru
a susţine pe lângă împărat drepturile românilor din Transilvania.
Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 211.
Silviu Dragomir, op. cit., p. 174.
Ibidem, p. 175.
Ibidem.
Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 212-213.
Ibidem, p. 213.

să fie recunoscută „ca limbă oficială comună a
administraţiei bisericeşti”2.
Visul lui Andrei Şaguna se va împlini, totuşi, în acelaşi an (1864), când împăratul Franz
Joseph aprobă crearea Mitropoliei Ortodoxe
Române a Transilvaniei cu episcopii sufragane la
Arad şi Caransebeş, cu care ocazie îi comunică
prelatului român numirea sa ca mitropolit.
Atitudinea şi intervenţiile constante ale lui
Andrei Şaguna, chiar dacă n-au fost pe placul
multor sârbi, au fost apreciate obiectiv chiar de
către mari personalităţi ale ţării vecine. Silviu
Dragomir reproduce în acest sens punctul de
vedere al dr. Teodor Mandici care în cartea
Amintiri din domeniul vieţii naţionale şi ecleziastice, prezintă, fără resentimente, intransigenţa lui Andrei Şaguna, care a exclus orice posibilitate de a sacrifica drepturile bisericii naţionale
de dragul excelentelor sale raporturi avute cu
Iosif Rajačić în prima parte a carierei sale3.
Chiar dacă din punct de vedere canonic,
comportamentul lui Iosif Rajačić poate beneficia de oarecare justificări, asupra cărora nu
ne-am propus să insistăm în materialul de faţă,
starea de fapte descrisă de noi mai sus atenţionează pregnant asupra faptului că în zona
confesionalului „ca şi în domeniul politic, pacea
şi buna înţelegere nu se pot realiza între credincioşi de limbi diferite, decât printr-o delimitare cât se poate de exactă a drepturilor şi
intereselor fiecăruia”4.
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târziu, după săvârşirea din viaţă a patriarhului
Iosif Rajačić, petrecută în anul 1861.
În luna august 1864, după convocarea
Congresului Naţional Sârb, are loc Sinodul
Episcopal la Karlowitz, la care se pune în discuţie desprinderea administrativă a românilor.
Noul patriarh sârb, Samuil Maširević, a apărat,
ca şi predecesorul său, „principiul unităţii ierarhice”, demonstrându-se, deci, încă o dată că
ierarhia sârbă nu este dispusă să cedeze nimic.
În schimb, Andrei Şaguna, recunoscând importanţa unităţii ortodoxe, a propus constituirea
„unui sinod permanent al episcopilor, care să se
întrunească periodic sub preşedinţia celor doi
mitropoliţi, în mod alternativ, la Karlowitz şi la
Sibiu, pentru a discuta chestiuni de interes comun pentru toţi ortodocşii din monarhie”1. Sinodul a respins, însă, această propunere, susţinând
că adevăratul centru al ortodoxiei în monarhia
austro-ungară este Karlowitzul, iar patriarhul
sârb se bucură de dreptul de precedenţă faţă de
oricare episcop. Prin această atitudine conservatoare, exclusivistă, s-a confirmat cu tărie
faptul, că, o dată extinsă jurisdicţia mitropoliei
sârbe asupra tuturor ortodocşilor din Imperiul
Habsburgic, ierarhii sârbi nu vor renunţa de
bunăvoie la poziţia câştigată, întrucât un astfel
de demers echivala cu diminuarea autorităţii şi
scăderea veniturilor (chiar dacă această ultima
latură era cu grijă scoasă din discuţie). Mai mult
chiar, episcopii sârbi au cerut ca limba slavonă
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Ibidem.
Silviu Dragomir, op. cit., p. 176.
Ibidem.
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Sfinţii Martiri Brâncoveni
La 300 de ani de la martiriul lor
Dr. Cezar VASILIU
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a 15 august 2014, de Praznicul Adormirii Maicii Domnului, s-au împlinit
trei secole de la martiriul Sfinţilor
Brâncoveni.
În zilele de 15-16 august 1992 au avut loc
la Bucureşti şi Horezu-Vâlcea ceremoniile proclamării canonizărilor Sfinţilor Martiri Brâncoveni – voievodul Constantin Brâncoveanu cu fiii
săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei – şi vistiernicul Ianache Văcărescu, ginerele domnului,
morţi pentru credinţă la Istanbul, la 15 august
1714.
Poate niciodată românii n-au dorit mai
mult trecerea în rândul sfinţilor a unei personalităţi excepţionale, a unui martir al Ortodoxiei, ca aceea a lui Constantin Brâncoveanu şi a
fiilor săi. Dovadă – zecile de mii de credincioşi
care au luat parte la aceste festivităţi de la ctitoriile voievodului – Biserica „Sfântul Gheorghe
Nou” din Bucureşti şi superba mănăstire Horezu
din Vâlcea – în prezenţa P.F. Patriarh Teoctist şi
a membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Domnitorul
Urcat pe tronul Munteniei la 29 octombrie
1688, înrudit după tată cu neînfricatul neam al
Basarabilor, iar după mamă cu cel al Cantacuzinilor, Constantin-Vodă n-a dorit domnia, ci
a fost ales pentru firea-i chibzuită şi paşnică,
fiind uns domn de Mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei, în prezenţa Patriarhului Ecumenic
Dionisie IV, aflat la curtea domnească. Domnia
de peste un sfert de veac şi-a început-o în condiţiile vitrege ale războiului turco-austriac, dar a
reuşit prin diplomaţie – principala sa armă – să
păstreze bune relaţii cu toţi, Poarta reînnoindu-i
domnia în două rânduri.
Conflictul cu turcii a început, însă, în 1711,
când comandantul armatei sale, Toma Cantacuzino, trecu de partea ruşilor, aflaţi în război de
astă dată cu otomanii, şi recuceri Brăila. El s-a
agravat prin baterea unei monede de aur cu efigia domnului, în 1714, când împlinea 60 de ani,
şi prin reclamaţiile la Poartă ale rivalilor cantacuzini.

La 25 Martie 1714 a fost mazilit. Secretarul său, Del Chiaro, a consemnat cuvintele
adresate noului domn, Ştefan Cantacuzino, vărul său: „Dacă aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia Lui.
Dacă, însă, sunt fructul răutăţii omeneşti pentru
pieirea mea, Dumnezeu să ierte pe duşmanii
mei, dar păzească-se de mâna teribilă şi răzbunătoare a judecăţii divine”. Averile i-au fost
confiscate şi a fost adus, cu întreaga familie, la
Istanbul, unde va muri ca martir.
Ctitoriile
Ctitoriile Voievodului sunt numeroase, el
fiind părintele stilului brâncovenesc: pridvorul,
adaptarea altarului la funcţii complexe prin apariţia proscomidiarului şi a diaconiconului; separarea naosului de pronaos printr-un perete plin,
schimbându-se astfel sistemul de susţinere a bolţii.
Înainte de a fi uns domn, a zidit biserica
din Potlogi-Dâmboviţa (1683) şi pe cea din Mogoşoaia (1681). Cea mai importantă mănăstire
zidită de Brâncoveanu este Horezu-Vâlcea,
sfinţită în 1693, considerată de bizantinistul
Charles Diehl „cel mai frumos monument dintre
toate mânăstirile României”. În pictură se remarcă iconografia împăratului Constantin cel
Mare, Brâncoveanu voind să amintească puterea biruitoare a Crucii, precum şi tabloul votiv, alături de varietatea temelor cu numeroase
personaje în mişcare, introducând schimbări în
iconografia tradiţională. În Oltenia a mai zidit
mânăstirile Mamu-Vâlcea (1696) şi Brâncoveni,
unde este înmormântat tot neamul său.
La Bucureşti, a zidit trei lăcaşuri: Biserica
Sfântul loan Grecesc (1704), azi demolată; biserica mânăstirii Sfântul Sava, biserica Sfântul
Gheorghe-Nou (1707). La acestea se adaugă
biserica din Doiceşti-Dâmboviţa (1706) şi mânăstirea Râmnicu-Sărat, la a cărei ctitorie s-a
alăturat şi unchiul său Mihail Cantacuzino. În
Transilvania a zidit biserica din Făgăraş (1698),
pe cea din Ocna Sibiului şi superba mănăstire
Sâmbăta de Sus (1701), care dăinuiesc până
astăzi. La Istanbul a construit biserica Sfântul
Nicolae din Galata, apoi un paraclis la
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Li s-a îngăduit să-şi facă o ultimă rugăciune, după care sultanul le-a oferit viaţa dacă
trec la mahomedanism. Del Chiaro notează răspunsul demn al Voievodului:
„Împărate! Averea mea, cât a fost, tu ai
luat-o. Iar de legea mea creştinească nu mă las.
În ea m-am născut şi am trăit, în ea vreau să mor.
Pământul ţării mele l-am umplut cu biserici
creştineşti şi, acum, la bătrâneţe, să mă închin în
geamiile voastre turceşti? Nu, Împărate! Moşia
mi-am apărat, credinţa mi-am păzit. În credinţa
mea vreau să închid ochii, eu şi feciorii mei”.
Apoi şi-a încurajat fiii astfel: „Fiilor, aveţi
curaj! Am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta
pământească. Nu ne-au mai rămas decât sufletele, să nu le pierdem şi pe ele, ci să le aducem
curate în fata Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru!”
Sultanul a dat semnalul execuţiei. Primul
fu decapitat vistiernicul Ianache Văcărescu, apoi
cei patru fii ai Domnului: Constantin, Ştefan,
Radu şi micuţul Matei (11 ani). Înmărmurit de
durere, Domnul murmura: „Doamne, fie voia
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Edicule (7 turnuri). Până în vară va fi torturat
continuu pentru a mărturisi unde îşi ţine banii,
turcii numindu-l „Altan Bei” (Prinţul Aurului).
După chinuri cumplite, întinderea pe roată, cetluirea capului cu cercuri de fier, arderea corpului etc. – i-au smuls semnătura pentru aurul
depus la Zecca în Veneţia.
La 15 august 1714, de Sfânta Maria Mare
– când împlinea 60 de ani, iar doamna Maria îşi
serba onomastica – a fost dus la locul de osândă
din Yali Chiosc (Chioşcul Mării). Erau prezenţi
sultanul Ahmed III, marele vizir Gin-Ali, „reprezentanţii creştinătăţii apusene – Franţa,
Anglia, Imperiul Habsburgic, plus al Rusiei, care
nu refuzaseră invitaţia în chiar ziua de Sfântă
Maria” (N. Iorga ) – alături de numeroşi privitori.
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mânăstirea Sfântul Pavel din Athos şi o biserică
la Ismail, pe Dunăre. Nu a neglijat nici construcţiile laice, reparând şi mărind curţile domneşti din Bucureşti şi Târgovişte sau înălţând
palatele de la Potlogi şi Mogoşoaia.
Ocrotitor al culturii
Cum nota Nicolae Iorga, „Brâncoveanu
n-a fost numai un dibaci socotitor al vremilor,
un mare ctitor de biserici şi mânăstiri, ci, totodată, unul din cei mai mari ocrotitori ai culturii
româneşti prin scris şi tipar, care au fost vreodată în neamul nostru”.
La curtea lui se încrucişau două influenţe
– greacă şi italiană – de aceea, pe lângă cărturari
locali – stolnicul Constantin Cantacuzino, Mitropolitul Antim Ivireanul, episcopii Mitrofan şi
Damaschin, cronicarii Radu şi Ştefan Greceanu
– se întâlneau şi oamenii de cultură orientali:
patriarhi, mitropoliţi sau profesori chemaţi de
Academia de la Sfântul Sava, reorganizată de el în
1694, ca Sevastos Chimenos sau Ioan Cariofil.
Secondat de Mitropolitul Antim Ivireanul,
Brâncoveanu a fost un mare promotor al tiparului, înfiinţând, pe lângă tipografia din
Bucureşti, pe cele din Buzău, Snagov, Râmnic şi
Târgovişte, unde s-au tipărit peste 80 de cărţi în
limbile română, greacă, slavă sau arabă. Tipăriturile în româneşte sunt cărţi de cult care au
contribuit la pătrunderea definitivă a limbii române în cultul bisericesc şi la desăvârşirea limbii literare. Amintim şi tipografiile de la Alba
Iulia sau cele din Alep (Siria) şi Tbilisi (Georgia), unde lucrau tipografi români.
Apărător al Ortodoxiei
Constantin Brâncoveanu a ajutat patriarhiile orientale apostolice, precum şi centrele ortodoxe balcanice, care gemeau sub jugul otoman. Mai toate mânăstirile atonite i-au cunoscut
dărnicia, alături de cele de la Halchi, în faţa
Istanbulului, Sfânta Ecaterina din Sinai sau
Sfântul Ioan Evanghelistul din Insula Patmos.
Dar Marele Voievod nu-i putea uita pe-ai săi, pe
fraţii transilvăneni. Pe lângă cele trei biserici
construite dincolo de munţi, a ajutat biserica
Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului, iar la
1700 a făcut o importantă danie Mitropoliei
Ortodoxe din Alba Iulia. La îndemnul Mitropolitului Teodosie al Ungrovlahiei – care-l
sfinţise pe Athanasie Anghel şi era „Exarh al
Plaiurilor” – a încurajat pe ortodocşii ardeleni
să-şi păstreze credinţa străbună.
Martiriul
În primăvara lui 1714 este mazilit, dus la
Istanbul şi închis cu familia în închisoarea
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Ta”, după care i s-a tăiat şi lui capul. Nicolae
Iorga nota: „La capătul celei mai zguduitoare
tragedii, ce n-are pereche în analele sângeroase
ale sultanilor de odinioară, numai atunci s-a pus
capăt celor mai straşnice clipe pe care le poate
suferi vreodată un suflet omenesc. Capul
Domnului nu s-a putut dezlipi de trup, la lovitura nedibace, poate miloasă, a călăului şi,
grămadă, trupul bătrânului părinte a căzut în
ţărâna udată de sângele tuturor copiilor săi”.
Cele şase trupuri decapitate au fost aruncate în
apele Bosforului, iar capetele „purtate în prăjini” pe uliţele cetăţii, au fost înfipte la o poartă a
Seraiului şi ţinute acolo trei zile, după care au
fost aruncate în mare. Creştinii pioşi au pescuit
trupurile şi le-au înmormântat, pe ascuns, în
biserica Adormirii Maicii Domnului din insula
Halchi.
Osemintele Voievodului-Martir au fost
aduse în ţară de soţia sa, Doamna Maria, în 1720
şi îngropate pe ascuns la biserica Sfântul
Gheorghe-Nou din Capitală. Mormântul a fost
acoperit de o placă de marmură albă, fără nume,
iar identificarea s-a făcut după descoperirea, în
1914, a unei candele de argint cu inscripţia „Aici
odihnesc oasele fericitului domn, Io, Constantin
Brâncoveanu Basarab Voievod”.
La două secole de la moartea sa martirică,
la 15 august 1914, Mitropolitul-Primat Dr. Conon
Arămescu a săvârşit primul parastas oficial la
mormântul Voievodului.
A doua pomenire oficială s-a făcut la 21
mai 1934, când sicriul cu moaştele sale a fost
depus pentru o noapte în catedrala patriarhală,
iar dr. Miron Cristea, Patriarhul de atunci, a
săvârşit un parastas în prezenţa Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române şi a Familiei Regale.
A treia comemorare oficială a avut loc la
împlinirea a trei secole de la urcarea sa pe tron –
29 octombrie 1988 – printr-o slujbă de pomenire
oficiată de ierarhi şi preoţi în frunte cu P.F.
Patriarh Teoctist. Amintim şi faptul că Ierarhul
care a cerut oficial, în 1991, canonizarea Voievodului Constantin Brâncoveanu a fost Î.P.S.
Arhiepiscopul Gherasim al Râmnicului.
Cronica vremii ni-l descrie pe Brâncoveanu ca un „Domn pravoslavnic, cu dragoste şi
râvnă creştină. Credinţa, acest sentiment sublim, i-a călăuzit întreaga viaţă şi i-a fost sprijinul cel mai puternic în ceasul crâncen al morţii.
El a lăsat în sufletul poporului amintirea unui
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domn creştin bun şi drept, iar în artă operele create în epoca sa arată că deasupra suferinţelor
zilnice şi a pericolelor neîntrerupte, gândul lui
ştia să se elibereze şi să urce la Dumnezeu,
purtat de aripile curate ale credinţei”.
Numele său a intrat în legendă, fiind
cinstit şi plâns în baladele şi cântecele populare,
care se încheie cu cuvintele: „Aşa a murit
creştin/ Brâncoveanu Constantin”. Ca şi Ştefan,
cel Mare şi Sfânt, Brâncoveanu a construit
biserici şi mânăstiri, nu le-a demolat ca despotul
de tristă amintire; ca şi Ştefan, şi-a slujit poporul
şi n-a cerut ca poporul să-l slujească. Ca şi
Ştefan. Brâncoveanu a pus interesele şi neatârnarea Ţării mai presus de interesele personale,
păstrându-şi credinţa strămoşească până la jertfă.
Iar când a avut alternativa să moară creştinortodox sau să trăiască turcit, a preferat moartea
martirică, fapt unic în istoria voievozilor noştri.
Acum ne putem pleca genunchii şi putem
aprinde o lumânare de ceară curată la mormântul Voievodului Martir Constantin Brâncoveanu, rugându-l să mijlocească la cel Atotputernic
pace, linişte şi unitate pentru neamul românesc,
atât de încercat.
Consider canonizările noilor Sfinţi Români
ca un semn palpabil al adevăratei renaşteri morale a României, renaştere despre a cărei necesitate a vorbit atât de frumos M. S. Regele
Mihai I al României în cartea-interviu realizată
de Mircea Ciobanu şi publicată la Bucureşti în
1991.
Alte semne îmbucurătoare ale acestei renaşteri sunt: bisericile mai pline ca oricând, în
special cu tineri, care şi-au dat seama de minciuna comunismului ateu; renaşterea mişcării
spirituale Oastea Domnului; reînfiinţarea Asociaţiei Preoţilor Ortodocşi Români; Prima Conferinţă Naţională a Laicatului Ortodox, în cadrul
căreia Marian Munteanu a propus înfiinţarea
unei universităţi creştine, iar Ioan Alexandru a
cerut reintroducerea jurământului pe Biblie;
reînfiinţarea clerului militar; apariţia primelor
spitale creştine şi reintroducerea Religiei şi Moralei în şcoli.
În noua fază istorică în care a intrat România după Decembrie 1989, rolul ierarhilor,
preoţilor şi călugărilor ortodocşi români va fi
hotărâtor în canalizarea poporului drept-credincios spre cultivarea valorilor perene ale adevărului, binelui şi frumosului.
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Actualitatea Seniorului I

O sută de ani de la naşterea
lui Corneliu Coposu
(1914-2014)
Mirel GIURGIU

„A fost unul dintre puţinii oameni de la care am învăţat
mai mult decât din cărţi”.

Corneliu Coposu

la conducerea partidului căruia a preferat să-i
rămână credincios, pierzându-şi libertatea fizică
şi păşind în infernul închisorilor comuniste.
Revin la mottoul Anei Blandiana şi mă
întreb şi-i întreb şi pe cititorii noştri: Oare numai
cunoscuta poetă a avut de învăţat de la Corneliu
Coposu?
Oare domnul Ion Iliescu şi toţi cei care
l-au secondat sau l-au urmat după 1989 la conducerea acestei ţări, România noastră, cei din
parlament, dar şi cei din universităţi, liderii de
opinie de la noi, intelectualii, atâţia compatrioţi
plini de orgolii deşarte şi suficienţă mercantilă,
să nu fi avut nimic de învăţat de la un politician
patriot, un OM de clasa lui Coposu? Bineînţeles,
noi toţi, cei care facem parte din masa poporului
român, să nu fi avut nimic de învăţat, exemplul
lui nu era de urmat spre binele naţiunii şi al
nostru personal?
Câţi dintre cei sus-puşi ajunşi în vârful
piramidei politicii româneşti, câţi dintre cei
care-şi asumă fără griji responsabilităţi la nivel
naţional în această Românie aflată din nou la
răscruce, îşi vor fi dat osteneala să citească şi să
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A

nul centenarului Omului de mare
ţinută morală care a fost Corneliu
Coposu – anul 2014 – amintindu-mi uriaşa personalitate a „Seniorului”, îmi
impune negrăit de mult. Realizez cât de sărace
îmi sunt cuvintele în stare să-l descrie pe cel care
a fost un mare om politic.
Ploi de gânduri mă inundă acum când
scriu, când mi-l imaginez, ori când citesc ceea
ce au scris alţii despre dânsul. Ploi de întrebări
mă asaltează:
Cum ar fi decurs oare un dialog purtat de
subsemnatul cu cel care a reuşit să reînvie un
partid (PNŢCD), după 45 de ani de interdicţie
comunistă, însemnând tot atâţia ani de indescriptibile obstacole şi privaţiuni suferite de
Domnia Sa…?
Dintre aceştia,17 „Seniorul” i-a petrecut
în puşcăriile comuniste răspândite din sudul
până în nordul ţării (Capul Midia – Bucureşti –
Aiud – Gherla – Sighetul Marmaţiei) – capul de
acuzare constituindu-l faptul că n-a vrut să-şi
trădeze maestrul şi totodată mentorul său Iuliu
Maniu, supranumit „Sfinxul de la Bădăcin” –
preşedintele Partidului Naţional Ţărănesc
Creştin Democrat. Asta cu toate că GheorghiuDej îi promisese lui Coposu marea cu sarea,
libertate deplină, numai să se dezică de idealurile sale politice, să se dezică de Iuliu
Maniu… Să renunţe la convingeri de instaurare
în Romania a unui regim de democraţie parlamentară de tip apusean, având în frunte monarhia pe care comuniştii tocmai o înlăturaseră
de la putere – în decembrie 1947…
Om de mare probitate morală, om de convingeri solide, Coposu nu a făcut rabat la nici
unul dintre principiile la care aderase, pe care le
urmase ani de zile, secondându-l pe Iuliu Maniu
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reţină măcar unul din crezurile politice, morale
totodată, ale acestui patriot cu vorba şi cu fapta?
Pentru ei şi pentru noi, pentru toţi românii
aflaţi oriunde pe planeta Pământ ,acum la ceas
de sărbătoare a centenarului naşterii Seniorului
Corneliu Coposu, îmi permit să-l citez aici: „Totul este ca viitorul să asigure pentru ţară ceva
bine, în rest nimic nu mai are importanţă, totul
este efemer. Important este să biruie ideea.” Să
biruie ideea generoasă, cuprinzătoare şi rotundă, capabilă să se materializeze într-o zi de o aşa
manieră, încât să aducă societatea românească,
neamul românesc, pe calea demnităţii şi bunăstării generale de la care ne-am abătut în ultimii
ani nepermis de mult… Aş vrea să putem zice
într-o zi, împreună cu cronicarul, „biruit-au gândul”, să avem parte de o biruinţă care să ne
refacă prestigiul pierdut în ierarhia ţărilor europene de frunte… Să ne dorim să ajungem în
devenirea noastră cum ne învaţă Titu Maiorescu:
„Să fim naţionali cu faţa către universal”, să
oferim viitorimii modele şi şanse reale de rostuire
ale existenţei aici, la noi în România…
Sunt acestea câteva dorinţe pe care, cu siguranţă şi Corneliu Coposu, ca şi orice bun
român, ar fi vrut să le vadă cât mai degrabă
împlinite pentru poporul său. Idei care fac din
Corneliu Coposu o personalitate de mare actualitate într-o societate românească aflată astăzi în declin moral şi material.
Într-un an – 2014 – în care ar trebui să
sărbătorim cum se cuvine centenarul naşterii
celui pe care pe bună dreptate apropiaţii săi îl
numeau „Seniorul”, avem parte de mari nedumeriri când citim pagini din presa de bună calitate de la noi, suntem copleşiţi mereu de alte
îndoieli care ne pun pe gânduri: „de ce la 20 mai
când orice român aflat în Bucureşti putea aşeza
o floare la bustul din Piaţa Palatului (n.n. bustul
lui Coposu ), s-au aflat acolo doar vreo treizeci
de oameni, majoritatea organizatori şi oficiali…, de ce nicio instituţie a statului român n-a
întins vreun deget către modesta Fundaţie
«Corneliu Coposu»…?” se întreabă Tudor Călin
Zarojanu, jurnalist şi scriitor, în Dilema Veche
(nr. 540 din 19-25 iunie 2014). Aşa stând lucrurile, mă întreb dacă nu ar fi oportun să introducem şi la noi ca sărbătoare oficială după
model american „Ziua Recunoştinţei”, zi de
care să profităm pentru a cinsti memoria marilor
oameni cărora România le datorează mult în
devenirea ei…? Poate că atunci ne-am aminti la
scară naţională de imensul sacrificiu al lui
Coposu adus pe altarul patriei sale în speranţa
stăruitoare, plină de cutezanţă, a unui viitor mai
bun pentru români…
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Întrebările ar putea continua mult şi bine
dacă am avea răbdarea să reflectăm în folosul
nostru asupra câtorva date din excepţionala biografie a „Seniorului”, a cărui actualitate, cuprinsă în ideile vizionare şi faptele sale eroice,
este menită să ne stimuleze facultăţile recunoştinţei şi pe cele ale acţiunii imediate. Lecţia
vieţii lui Coposu ne învaţă ceva despre altruism,
despre patriotism, despre valoare şi competenţă,
despre principialitate, neobosire şi neuitare, toate aceste însuşiri ale persoanei avându-i drept
beneficiari pe concetăţenii noştri de toate
vârstele, de toate profesiile care să fie exercitate
cu precădere în ţara noastră, şi nu aiurea, azi şi
nu mâine…
Reţinem din biografia lui Corneliu
Coposu, născut la Bobota, în Judeţul Sălaj, la
20 mai 1914, într-o familie de ardeleni greco-catolici, continuitatea întru apărarea şi cultivarea
valorilor culturale româneşti. Bunicul său patern – Grigore Coposu, protopop greco-catolic,
a fost un colaborator apropiat al memorandistului Gheorghe Pop de Băseşti, primul preşedinte al Partidului Naţional Român din
Transilvania.
Asemenea bunicului şi tatăl său – Valentin
Coposu – tot protopop greco-catolic – a fost
activ şi el în cadrul PNŢ. A suferit condamnare
la închisoare (în Ungaria, la Budapesta) pentru
convingerile sale politice pe care le-a apărat ca
deputat atunci când a votat pentru Marea Unire
de la 1918. De menţionat că străbunicul dinspre
mamă al lui Corneliu Coposu se înrudea cu
Alexandru Vaida Voevod (1872-1950) – fruntaş
al aceluiaşi Partid Naţional Român din
Transilvania – fost ministru şi prim-ministru…
Luând toate acestea în considerare, nu ne surprinde deloc afirmaţia lui Coposu: „m-am născut
în Partidul Naţional Român din Transilvania.
Acest partid avea să fuzioneze cu Partidul
Ţărănesc din vechiul regat, partid condus de Ion
Mihalache – şi să formeze Partidul Naţional
Ţărănesc ce va fi condus de Iuliu Maniu”.
Aceste detalii biografice menţionate de hebdomadarul Dilema Veche în numărul mai sus citat
– consacrat lui Corneliu Coposu – au menirea să
afirme şi să confirme o mai veche zicere rămasă
nouă de pe vremea romanilor, anume: Fortitudo
in continuitas – Puterea stă în continuitate – cu
precădere atunci când ne referim la devenirea
unui popor, a unei ţări – a noastră – o Românie
căreia îi dorim să ocupe un loc cât mai onorabil
în concertul naţiunilor europene…
În acelaşi an, 2014, în care marcăm centenarul naşterii lui Corneliu Coposu, ne întristăm la aflarea veştii despre trecerea la cele

„preferinţa pentru o ocrotire a continuităţii şi a
unei dezvoltări organice prielnică afirmării şi
înfloririi identităţii, fie ea personală, naţională
sau spiritual religioasă” – afirma Nicolae
Stroescu-Stânişoară.
Din tot ceea ce considerăm ca fiind definitoriu pentru gândirea sociopolitică a lui
Corneliu Coposu, putem afirma că multe din
ideile generoase cuprinse în substanţa acestor
Întrezăriri ale lui Stroescu, fac casă bună cu cele
care l-au preocupat pe patriotul român de-a lungul întregii sale cariere de om politic.
Asemeni lui Nicolae Stroescu-Stânişoară,
va fi dorit şi „Seniorul” Coposu împlinirea lor
rodnică în câmpul vast al naţiunii noastre, al
acelei „Românii profunde” pe care n-au părăsit-o nici unul nici altul atunci când au trecut
hotarul vieţii pământeşti, fiindcă pildele lor au
rămas înscrise în conştiinţa multor conaţionali
de bună credinţă românească…
Nu pot încheia aceste rânduri fără să fac o
referire cât de scurtă la stilul elegant, metaforic
pe care a înţeles Nicolae Stroescu-Stănişoară
să-l întrebuinţeze pentru a creiona unele din
trăsăturile personalităţii lui Corneliu Coposu, pe
care l-a cunoscut personal, cu care a stat de
vorbă în mai multe rânduri, fie la Bucureşti – fie
la München. Arta literară întrebuinţată devine
extrem de sugestivă, de relevantă, prin nobleţea
şi forţa exprimării „Este o frumuseţe amară în
chipul lui Coposu, un realism forte, o fineţe grea
şi o delicateţe ce transpare mereu în gesturile şi
în vorbele acestui dur adversar al compromisurilor”. (N. Stroescu-Stânişoară, Întrezăriri
– itinerarii istorice şi metaistorice).

Post-Scriptum:
Merita cunoscută aserţiunea publicistului şi scriitorului Marius Ghilezan – un
apropiat al lui Coposu – care îl caracteriza pe „Senior” printr-o sintagmă elegantă
afirmând că preşedintele PNŢCD-ului este un „Aristocrat al Spiritului”.
Ghilezan îşi argumentează calificativul exemplar dat lui Coposu prin câteva
însuşiri care caracterizează personalitatea acestuia: nu şi-a negociat niciodată principiile, nu a abdicat de la crezul său monarhic, prin viziune şi-a întrecut semenii…
Coposu s-a sacrificat pe sine în numele unui ideal, pe când alţii făceau compromisurile supravieţuirii…
Bunătatea sa era fără egal… a fost în stare să-şi apere torţionarii în cadrul unor
procese.
A făcut întotdeauna abstracţie de interesul personal şi a dispreţuit veleităţile
şi vanităţile curente. Nu în ultimul rând, omul de cultură Marius Ghilezan îl
numeşte aristocrat pe Corneliu Coposu pentru postura sa aristocratică…
Petre Ţutea l-a ridicat la rangul de „Senior”, titlu de nobleţe acceptat de compatrioţii noştri doritori a avea în fruntea ţării un partid PNŢCD, condus de o personalitate ieşită din comun, cum a fost cea a lui Corneliu Coposu.
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veşnice a scriitorului, a jurnalistului de seamă,
mult regretatul Nicolae Stroescu-Stânişoară, fost
membru activ al colectivului ce da viaţa Institutului şi Bibliotecii Române de la Freiburg…
Umanist şi patriot totodată, mereu preocupat ca şi „Seniorul”, de soarta „României profunde”, scriitorul N. S. Stânişoară încearcă şi
reuşeşte în textul publicat în volumul de Întrezăriri să transmită cititorilor câteva din reflecţiile, cugetările şi neliniştile sale privitoare la
noţiunea de „Conservatorism”. Descopăr în ţesătura textului publicat în volumul jubiliar
(1914-2014) intitulat Buletinul Bibliotecii Române – studii şi documente româneşti – interpretarea dată de domnul Stroescu doctrinei conservatorismului, ca fiind o pledoarie pentru cultivarea unor ierarhii valorice ce s-au impus
societăţii omeneşti în devenirea ei de-a lungul
multor veacuri… E vorba despre o devenire biosocioculturală care ţine cont de prezervarea unicităţii ecosistemelor văzute ca „resurse vitale
ale planetei”.
Această orientare ideologică, politică, numită „Conservatorism”, se opune, în concepţia
umanistului Stânişoară, oricărei nivelări răspândite de fenomenul globalizării de-a lungul şi
de-a latul planetei. Ceea ce îl apropie în contextul celor mai sus menţionate pe sus-numitul
autor de Corneliu Coposu, este aderenţa constantă, nedisimulată vreodată, la principiul
continuităţii identitare, la cultivarea valorilor
arhetipale ale societăţii, fără a neglija realităţile
înconjurătoare, „Noul” fiind consubstanţial progresului umanităţii…
În volumul său intitulat Întrezăriri – itinerarii istorice şi metaistorice, descoperim
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Post Post-Scriptum:
În volumul Întrezăriri – itinerarii istorice şi metaistorice scris cu mult talent şi
dăruire faţă de ceea ce Nicolae Stroescu-Stânişoară numea „România profundă”, găsim
următoarea evocare tulburătoare, făcută de Corneliu Coposu autorului sus-numitei
scrieri:
„M-au luat din celulă, m-au ghemuit legându-mi în lanţuri mâinile de picioare şi
m-au vârât într-un sac în care abea dacă aveam loc. Pe urmă, m-au aruncat într-o dubă şi
m-au dus un timp până când au oprit, au ridicat sacul şi m-au aruncat în nişte bălării. Se
auzea clipocitul apei, mai puteam vedea prin pânza sacului, auzeam ce vorbeau ei.
Eram pe malul lacului Snagov. La un moment dat l-am auzit pe unul dintre cei doi:
«Dă-l în mă-sa…, îl aruncăm în apă». Am spus şi eu ceva din sac: «Nu uitaţi că sunt
legat în lanţuri. Când m-or găsi pe fundul lacului, vor vedea că nu a fost un accident, că
a fost o execuţie în lanţuri»... «Taci, mă din gură». Pe urmă linişte. Unul a cerut celuilalt
foc pentru ţigară. Se destindeau la Snagov... N-aş putea spune cât a trecut până când au
încărcat din nou sacul şi m-au dus înapoi la locul de baştină, la închisoare”.
Cele doua volume de Întrezăriri mai conţin şi alte mărturii, confesiuni făcute de
„Senior” autorului cu ocazia diferitelor întâlniri avute de cei doi, fie la Bucureşti la
sediul PNŢCD, fie la München, la sediul postului de radio Europa Liberă, în cadrul
unor interviuri ce au fost făcute publice ulterior.
La ceas aniversar de Centenar, nu pot să nu asociez imaginii acestui mare patriot
care a fost şi a rămas în sufletele atâtor români de bună-credinţă, ca un mare Om, felul
în care a fost primit la Alba Iulia, la prima Mare Adunare ce a avut loc după Revoluţia
din 1989, în anul 1990. Acolo erau alţi români, (nu toţi desigur), de rea-credinţă şi
nerecunoştinţă. L-au fluierat minute în şir pe Coposu, l-au huiduit în timp ce-şi ţinea
discursul adresat semenilor lui şi ţării, căreia îi dorea tot binele şi toată prosperitatea din
lume. Aceste dorinţe erau metamorfozate într-o speranţă amplificată de sacrificiul său
de atâtea ori... Cu calmul său proverbial, cu seninătatea şi lipsa oricărui sentiment de
ură şi de răzbunare împotriva torţionarilor şi a adversarilor săi politici, „Seniorul” şi-a
continuat discursul ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat, ca şi când toţi cei adunaţi la
Alba Iulia i-ar fi fost dintotdeauna cei mai buni şi mai recunoscători prieteni.
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Monumentul lui Corneliu Coposu de lângă Biserica Kretzulescu (Bucureşti).
Sculptor: Mihai Buculei, 1996
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IN HONOREM MIHAIL DIACONESCU 77

O sărbătoare a culturii române
Ionuţ Titus BUZOIANU

a condus seminarii şi a îndrumat elaborarea unor
teze de licenţă cu subiecte româneşti.
La Berlin a colaborat cu studii, articole,
eseuri, cronici şi recenzii pe teme ştiinţifice,
literare şi culturale româneşti la revistele Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Der Morgen, Beitraege zur romanischen
Philologie, Sonntag, Zeitschrift für Geschichtwissenschaften, Börsenblatt für den Deutsche
Buchhandel, Horizont şi altele.
Între 1985-1995 a lucrat în calitate de cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie
şi Teorie Literară „George Călinescu” al Academiei Române. Ulterior a ţinut prelegeri la
Facultatea de Limbi Străine a Universităţii
„Spiru Haret” şi la Facultatea de Sociologie şi
Psihologie a Universităţii „Hyperion” din
Bucureşti. A ţinut, de asemenea, cursuri la Facultatea de Sociologie a Universităţii din Bucureşti precum şi la Facultatea de Filologie şi Istorie şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă a
Universităţii din Piteşti. În calitate de profesor
universitar, a făcut parte din numeroase comisii
care au acordat titlul de doctor în filologie sau
teologie unor eminenţi doctoranzi.

FAMILIA ROMÂNĂ

Mihail
Diaconescu

VALORI ROMÂNEŞTI

N

e putem bucura. Suntem participanţi sau martori la o sărbătoare a
culturii române. Mihail Diaconescu împlineşte 77 de ani.
Mihail Diaconescu (n. la 8.11.1937 în
comuna Priboeni din judeţul Muscel ca fiu al
preotului şi învăţătorului Aurelian Diaconescu)
a absolvit în 1955 Liceul „Gheorghe Şincai” din
Bucureşti. În 1960 a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti. În 1972 a
obţinut titlul de doctor în filologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cu o teză
intitulată Gib I. Mihăescu. Prezentare monografică, publicată în volum în 1973, în colecţia
Universitas a Editurii Minerva.
A debutat în publicistica literară în 1960.
Editorial a debutat în 1963 cu romanul Visele au
contururi precise.
Între 1960-1964 a fost profesor de limba
română, limba latină, logică şi psihologie la
Liceul „Şt. O. Iosif” din Rupea, judeţul Braşov.
Între 1965-1985 a fost asistent, lector şi
conferenţiar, şef de catedră la Universitatea din
Piteşti. În 1966 a înfiinţat revista literară şi culturală Argeş, pe care a condus-o până în 1969.
Este cofondator al revistelor Astra (1966), Noua
revistă română (1996) şi Analele Universităţii
„Spiru Haret”, Seria Filologie, Limba şi
literatura română (1999). În octombrie 2001 a
reînfiinţat revista Argeş.
În prezent, alături de alte personalităţi din
ţară şi străinătate, face parte din consiliul ştiinţific al publicaţiei Philosophia militans, revistă
de filosofie şi gândire socială, care apare sub
egida Asociaţiei de cultură Argedava, a Universităţii din Piteşti şi a Bibliotecii Judeţene
„Dinicu Golescu” Argeş.
Face parte, de asemenea, din colegiul de
redacţie al revistei Familia română (Baia
Mare).
Între 1972-1975 a fost Gastdozent (conferenţiar oaspete) la Institutul de Romanistică al
Universităţii Humboldt, Berlin, unde a ţinut cursuri,
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Este autorul romanelor Visele au contururi precise (1963), Culorile sângelui (1973),
Adevărul retorului Lucaci (1977), Umbrele
nopţii (1980), Marele cântec (1982), Călătoria
spre zei (1982), Speranţa (1984), Depărtarea şi
timpul (1986), Sacrificiul (1988), Nopţi şi nelinişti, Pseudojurnal metafizic (2008) concepute
drept părţi ale „fenomenologiei narative a spiritului românesc”, pe care a teoretizat-o în diferite studii, eseuri, articole şi interviuri. Romanele sale au apărut în numeroase ediţii.
În 2007, romanul Marele cântec a apărut
într-o ediţie specială (a III-a; o ediţie de lux) la
recomandarea Comisiei Naţionale UNESCO, cu
ocazia proclamării oraşelor Sibiu şi Luxemburg
capitale ale culturii europene.
De-a lungul anilor a publicat în ţară şi în
străinătate numeroase studii, comunicări, articole, cronici, recenzii şi eseuri de teoria literaturii, istoria culturii, filozofia istoriei, estetică
şi istoria literaturii. O parte dintre ele au fost
adunate în volumul Istorie şi valori (1994).
A prezentat comunicări la reuniuni ştiinţifice internaţionale desfăşurate la Bucureşti,
Piteşti, Berlin, Leipzig, Halle, Sofia, Bonn,
Chişinău, Paris, Roma.
A efectuat călătorii şi stagii de studiu în
arhive, muzee şi biblioteci din Ungaria, Austria,
Slovacia, Siria, Germania, Bulgaria, Polonia,
Cehia, Belgia, Luxemburg, Franţa, Cipru, Elveţia,
Cetatea Vaticanului, Italia, Israel, Palestina,
Iordania, Egipt, Suedia.
În 1996 Universitatea din Oradea i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa pentru întreaga sa operă literară şi ştiinţifică. Laudatio
sollemnis a fost rostită de părintele prof. univ.
dr. Dumitru Abrudan, eminent savant ebraist,
decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.
În 2011 Universitatea din Piteşti i-a acordat al doilea titlu de Doctor Honoris Causa.
„pentru întreaga sa activitate literară, ştiinţifică
şi teoretică pusă în serviciul valorilor reprezentative ale culturii române”. Laudatio sollemnis
a fost rostită de doamna prof. univ. dr. Alexandrina Mustăţea, decanul Facultăţii de Litere.
Din partea Academiei DacoRomâne, tot
în 2011, Mihail Diaconescu a primit titlul şi
di ploma de Doc tor Honoris Causa „pentru
întreaga activitate ştiinţifică, didactică, pedagogică şi de creaţie literară”. Diploma este semnată de dr. Geo Stroe, preşedintele Academiei
DacoRomâne, şi de dr. Aurel David, secretar.
În 2005 a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Brad din judeţul Hunedoara
„pentru prestigioasa sa activitate literară, publicistică, filozofică şi didactică”.
În 2007 a primit titlul de cetăţean de onoa-
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re al comunei Vultureşti din judeţul Argeş (este
comuna unde a copilărit şi a scris o parte dintre
cărţile care l-au făcut cunoscut).
Tot în 2007 a primit titlul de cetăţean de
onoare al judeţului Argeş „pentru întreaga activitate depusă”.
Mihail Diaconescu este membru titular al
Uniunii Scriitorilor din România.
O parte din proza sa (romane şi fragmente
de romane) a fost tradusă în limbile germană,
franceză, engleză, rusă.
Mihail Diaconescu face parte din Comitetul Ştiinţific European al Societăţii Ad Fontes.
Alle Fonti Dell‘Unita D’Europa, aflate sub patronajul Secretariatului General al Consiliului
Europei, al Preşedinţiei Republicii Italia şi al
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri al Republicii Italia. Din Societate mai fac parte actuali
şi foşti şefi de state, prim-miniştri, miniştri,
deputaţi, senatori, episcopi, mitropoliţi, cardinali, ambasadori, universitari, teologi, istorici,
scriitori, intelectuali de mare prestigiu, cunoscuţi pentru promovarea valorilor creştine şi europene. Societatea organizează importante reuniuni ştiinţifice internaţionale pe tema unităţii
spirituale europene. Participarea lui Mihail
Diaconescu la reuniunile Comitetului Ştiinţific
European al Societăţii Ad Fontes. Alle Fonti
Dell‘Unita D’Europa este deosebit de activă.
Mihail Diaconescu a fost primit în Comitetul Ştiinţific European al Societăţii Ad Fontes.
Alle Fonti Dell‘Unita D’Europa la recomandarea Excelenţei Sale, Monseniorul Jean-Claude
Perisset, Arhiepiscop titular de Justiniana Prima, fost nunţiu apostolic în România, ulterior
decan al corpului diplomatic acreditat la Berlin.
Criticii şi istoricii literari de cele mai diferite orientări sunt de acord că îmbinarea specifică de date documentare, flux narativ plin de
tensiune dramatică, descrieri pitoreşti alternând
cu cele fantastice, dezbateri morale, simboluri
etnospirituale şi particularităţi stilistice din romanele lui Mihail Diaconescu au marcat profund şi definitiv evoluţia prozei artistice româneşti.
Tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei
(vol. I, Teologie şi estetică; vol. II, Ipostazele
artei), pe care l-a publicat în 1996, este o lucrare
realizată pe o largă bază interdisciplinară. El nu
are o anticipare în ştiinţa românească şi europeană. Adoptarea metodei dialectico-speculative, amploarea viziunii, spiritul analitic, dar
îndeosebi structurarea sistematică şi integratoare a fiecărei expuneri asigură perspectiva
transdisciplinară a demonstraţiilor. Ediţia a II-a
revizuită şi adăugită a acestui tratat, apărută în
2009, cuprinde cinci capitole noi precum şi 112

Ca scenarist şi regizor de filme documentare Mihail Diaconescu a realizat serialul
Dobrogea creştină. Harta spirituală în 13 episoade a câte 30 de minute fiecare. Serialul a fost
difuzat la Postul de Televiziune România de
Mâine din Bucureşti în perioada octombrie 2006
- februarie 2007 (la cererea publicului unele
episoade au fost difuzate de mai multe ori).
Pentru romanele sale, pentru tratatul
Prelegeri de estetica Ortodoxiei, pentru lucrările de istoria literaturii şi pentru filmele documentare dedicate mânăstirilor româneşti dintre
Dunăre şi Mare, Mihail Diaconescu a fost distins
cu Crucea Dobrogei (Crucea Sfântului Apostol
Andrei) acordată de Arhiepiscopia Tomisului.
De-a lungul afirmării sale literare, teoretice şi ştiinţifice Mihail Diaconescu a primit,
de asemenea, numeroase alte distincţii, premii,
diplome, titluri şi medalii.
În tot ceea ce a scris, Mihail Diaconescu a
militat în mod consecvent, cu argumente artistice, teologice, filosofice, morale şi politice
pentru unitatea europeană, pe care o pune în
relaţie cu ceea ce este reprezentativ şi convergent în specificul spiritual al diverselor popoare
de pe continentul nostru, cu imperativele istorice ale epocii în care trăim şi cu valorile creştine. Fiind un autentic reprezentant al valorilor
naţionale ale românilor, Mihail Diaconescu
este, totodată, un spirit european exemplar.
Personalitatea şi opera lui Mihail Diaconescu
sunt obiectul unor ample prezentări în numeroase
lucrări de critică şi istorie literară precum şi în dicţionare de autori elaborate în România şi în alte ţări.
Cele mai importante dintre aceste lucrări
sunt volumele monografice: Gh. Bulgăr, Stil şi
artă literară în proza lui Mihail Diaconescu
(Bucureşti, 200l; Ediţia a II-a, Cu un Cuvânt
înainte de Liviu Bulgăr, Bucureşti, 2004);
Valeriu Filimon, Critica arhetipală şi fenomenologia narativă (Bucureşti, 2004); Theodor
Codreanu, Mihail Diaconescu. Fenomenologia
epică a istoriei româneşti (Bucureşti, 2004);
Preot prof. univ. dr. Dumitru Radu, Fundamentele teologice ale fenomenologiei narative
(Constanţa, 2005); Ilie Barangă, Noi contribuţii
bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu, Cu o introducere Bibliografia ca operă, de Ion Stoica, Director al Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti (Oneşti, 2009); Ilie
Bădescu, Drama istorică a omului creştin în
literatura lui Mihail Diaconescu. De la sociologia literaturii la fenomenologia narativă. Contribuţii antropologice (Oneşti, 2010); Monica
Duşan, Simbolic, metafizic şi monumental în
proza lui Mihail Diaconescu (Oneşti, 2014).
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planşe color imprimate pe hârtie cretată, apte să
ilustreze principiile teoretice expuse. Acest tratat a fost distins cu Premiul pentru Filosofie
„Mircea Florian” al Academiei Române.
Prefaţa Terra mirabilis la albumul de artă
Bisericii şi mânăstiri ortodoxe. Orthodox churches and monasteries. Romania (1998) este o
ilustrare a tezelor şi demonstraţiilor cuprinse în
Prelegeri de estetica Ortodoxiei. Creaţiile artistice realizate în istoria Ortodoxiei româneşti
sunt interpretate stilistic şi estetic pe o largă
bază documentară, comparatistă şi teologică.
O altă aplicaţie a principiilor teoretice
afirmate în tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei se află în amplul album monografic pe
care Mihail Diaconescu l-a intitulat Lainici, capodoperă a artei româneşti şi europene (2011).
Istoria mânăstirii Lainici, arhitectura originală
de inspiraţie neobrâncovenească a bisericii mari
„Izvorul Tămăduirii”, dar mai ales frescele ei
realizate de pictorul Grigore Popescu-Muscel,
una dintre cele mai importante personalităţi din
evoluţia culturii române şi europene, sunt discutate din perspectivele oferite de teologia dogmatică şi liturgică ortodoxă, istoria artei bizantine şi postbizantine, teoriile estetice construite
de Mihail Diaconescu şi critica de artă.
Tratatul Istoria literaturii dacoromane
(1999; ediţia a II-a 2013) este o sinteză ştiinţifică cu caracter fundamental, unică în cultura
română şi europeană. El constituie o noutate
într-un domeniu de strictă actualitate datorită
prezentării scriitorilor dacoromani de valoare
universală din secolele I-VI – Aethicus
Histricus, Sfântul Ioan Cassian, Sfântul Niceta
de Remesiana, Sfântul Dionisie Smeritul şi Areopagitul, Leontius Byzantinus, Ioan Maxentius şi
alţii. Aceştia sunt incluşi în programele analitice
ale cursurilor de literatură română pentru licee şi
facultăţile de filologie.
Volumul Antologie de literatură dacoromană. Texte comentate publicat în 2003 la Casa
de Producţie şi Editură Corifeu este o completare necesară la tratatul Istoria literaturii
dacoromane.
Textele antologate şi prezentările care le
precedă sunt în măsură să demonstreze rolul
catalizator al operelor literare dacoromane în
timp, de-a lungul civilizaţiei umane. Prin mesajul moral şi constanta lor creştină-ortodoxă,
aceste lucrări poartă în lume sufletul (paideuma)
poporului român încă de la începuturile sale.
Volumul Farmecul dialecticii şi fenomenologia narativă (2001) conţine teoriile lui
Mihail Diaconescu despre roman, natura specifică a epicului şi „fenomenologia narativă a
spiritului românesc”.
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Romanul Marii Uniri sau
Beiuşul, mon amour
Maria VAIDA
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rofesorul universitar dr. Mihail
Diaconescu a împlinit de curând o
vârstă frumoasă, chiar în preajma
sărbătorii Unirii; îi dorim ani sănătoşi, buni şi
mulţi, bucurii lângă cei dragi. Scriitorul s-a
născut la 8 noiembrie 1937, în localitatea
Priboieni, comuna Vultureşti, judeţul Argeş.
Este romancier, critic şi istoric literar, fiul
Aureliei şi al lui Aurelian Diaconescu, preot şi
învăţător. A absolvit Liceul „Gheorghe Şincai”
din Bucureşti şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1960), unde a avut
profesori iluştri, printre care George Călinescu
şi Tudor Vianu, obţinând în anul 1972 titlul de
doctor în filologie la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, cu teza Gib I. Mihăescu,
publicată în anul 1973. După absolvire, an care
a coincis şi cu debutul său în revista Gazeta
literară cu un articol despre Gala Galaction,
este numit profesor de limbile română şi latină,
logică şi psihologie la Liceul „Şt. O. Iosif” din
localitatea Rupea, judeţul Braşov. Din anul
1965 este muzeograf la Muzeul Regional de
Istorie şi redactor la secţia culturală a cotidianului Drum nou din municipiul Braşov. În
anul 1963 scriitorul Mihail Diaconescu debutează editorial cu romanul Visele au contururi
precise. În intervalul anilor 1965-1985, este
profesor la Institutul Pedagogic din municipiul
Piteşti, unde va participa la editarea revistei
Argeş, al cărei redactor-şef va fi din anul 1966
până în anul 1969. Este colaborator al revistelor Astra (1966) şi Noua revistă română
(1966). Între anii 1985 şi 1995, a fost cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară
„George Călinescu” din Bucureşti.
Mihail Diaconescu este unul dintre „prozatorii cei mai importanţi ai literaturii române
de azi şi realizatorul unui nou tip de roman
istoric, explorând zone inedite, într-un stil şi cu
mijloace absolut proprii şi originale”1. Multe
dintre romanele şi lucrările teoretice ale pro1
2

fesorului Mihail Diaconescu au fost reeditate,
unele fiind la a treia ediţie, cum este cazul
romanului Sacrificiul. Marcantă personalitate a
vieţii literare şi culturale a vremii noastre, scriitorul Mihail Diaconescu reeditează romanul
Sacrificiul, lucrare monumentală care surprinde amurgul şi decăderea Imperiului AustroUngar, sub a cărui stăpânire a suferit Transilvania multe veacuri, până la Marea Unire de
la 1 Decembrie 19182.

Mihail Dicoanescu

În spaţiul narativ romanesc prozatorul
redă importanţa deosebită a oraşului Beiuş şi a
satelor de pe Valea Crişului Negru sau Pietros
în lupta pentru destrămarea Imperiului şi înfăptuirea idealului de unitate naţională a românilor, mai ales a intelectualităţii din această
parte a ţării, unde la 1828 Episcopul Samuil
Vulcan înfiinţa prima şcoală românească
pentru toţi tinerii talentaţi, indiferent de origine
socială sau etnie şi unde oamenii cu stare au
oferit burse unor tineri ca să poată studia la
Universităţile din Budapesta, Viena sau Praga,
să-şi ia chiar doctorate în domeniile lor de activitate. În structura compoziţională a romanului, Beiuşul devine un personaj martor al tuturor faptelor şi poveştilor cu şi despre oameni,
un topos aproape sacru unde se ivesc eroi capa-

Ion Rotaru, Mihail Diaconescu, în Argeş, an XVII, nr. 128, martie, 1982, p. 2.
Mihail Diaconescu, Sacrificiul, roman, Ediţia a III-a, cu studiul Prefaţă Amurgul unui imperiu de Ilie Bădescu,
Editura Magic Print, Oneşti, 2010.

1

rece şi participarea pasională, implicarea şi detaşarea se amestecă întotdeauna în ea” (p. 45).
Tânărul va ieşi mai apoi din starea de martor,
trecând în aceea de combatant în lupta pentru
reîntregirea patriei. Naraţiunea, de dimensiuni
homerice dobândeşte câteva trăsături ale romanului modern prin transcrierea tabloului complex al unei lumi arhaice din depresiunea Beiuşului, prin prezenţa unui narator omniscient,
nenumit, prin perspectiva intenţionalităţii, prin
procedeul clasic al faptelor concrete, al experienţei comune, fixând nişte cadre socioistorice
bine precizate şi realizând o frescă – reconstituire a vieţii intelectualităţii beiuşene din secolul al XIX-lea. Autorul reuşeşte astfel să imprime o pecete a credibilităţii, cu riscul de a
îndepărta lectorul care trăieşte empatic senzaţia
de dejB-vu. Lucrarea este un roman tragic, fixând destine umane într-un joc al existenţei perfect coordonat, care nu te angajează afectiv (decât dacă eşti beiuşean), dar te captează efectiv
prin empatie.
Nucleul însuşi al romanului Sacrificiul a
fost conceput ca o ficţiune în spiritul realităţilor,
împletind osmotic eforturile de documentare,
memorie şi cercetare a faptelor, locurilor şi atmosferei. Din această cauză romanul nu este
uşor de lecturat, dar şi datorită informaţiilor de o
complexitate covârşitoare de sorginte istorică,
geografică, psihologică, tradiţională şi culturală
transilvăneană, surprinzătoare pentru un autor
care nu are rădăcini prea tinere şi directe în
Beiuş. Oraşul Beiuş este un personaj omniprezent, mut; aproape nu există pagină în care să nu
apară efectiv numele său, iar dacă asta se întâmplă, atunci se compensează prin faptul că în
alte pagini el, numele, apare de şase ori în sintagme diferite (p. 46; ş.a.). Din această perspectivă, personajul Beiuş se situează pe coordonatele a trei verbe: a fi, a avea şi a se numi.
Esenţa sublimă a oraşului fiinţează prin oamenii săi, prin faptele lor, prin strămoşii ce
repauzează în cimitirul din Dealul Delanilor (o
adevărată catedră prin numărul mare de profesori ce au fost înmormântaţi aici, cum frumos
spunea un coleg al nostru vulcanist), are activităţi dintre cele mai diferite, profesii variate,
oamenii au case, terenuri, moşii, biserici, dar şi
o acută nevoie de libertate, are bănci, şcoli de
elită, societăţi culturale, dar mai ales are un
nume nepătat, românesc, menţionat în hrisoave
foarte vechi; pe acolo au trecut odinioară şi
voievodul Menumorut, Mihai Viteazul, mai
târziu Eminescu, apoi regina României, Maria.

Florin Mihăescu, Romancierul Mihail Diaconescu, în Argeş, an XII, nr. 4 (110), dec. 1977, p. 4.
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bili de imense sacrificii, în numele unei naţiuni
oprimate de veacuri: exemple elocvente sunt cei
doi eroi, Nicolae Bolcaş şi Ioan Ciurdariu –
Ciordaş cărora li se alătură tânărul Romulus
Brad, personajul narator până la un punct.
Pe întreg parcursul firului epic (acesta
cuprinde nu mai puţin de 758 de pagini) există
foarte puţine pagini în care nu se menţionează
numele acestui oraş al inimii mele, Beiuşul, dar
se compensează prin prezenţa sa de şase ori la
unele pagini, cum e cazul la p. 536. Prin accentul pe care autorul îl pune pe oraşul Beiuş,
acesta devine un centrum mundi cu valoare
axiologică: totul începe, trece, vine, se petrece,
se intersectează, trăieşte sau moare în acest
minunat oraş de provincie. De aceea Beiuşul,
mon amour, este un personaj care atrage magic
în roman toate minţile luminate de pe valea
Crişurilor; toate drumurile eroilor vin spre
Beiuş, pleacă dinspre Beiuş, se intersectează la
Beiuş, indiferent dacă ei sunt urmăriţi de poveştile proprii de iubire, de idealurile personale,
de jandarmii unguri sau de soldaţii imperiali.
Dinspre acest centrum mundi iradiază ca spiţele
unei roţi drumurile spre munte, spre marile capitale, spre câmpie, spre universităţi. „Mihail
Diaconescu lucrează în coordonate documentare aproape fără fisuri. El nu răstoarnă, nu modifică şi nici nu modelează altfel datele fundamentale de cadru şi de atmosferă (…). Este
apoi, pe lângă evocare, puterea inventivităţii
epice şi este, mai cu seamă, elementul decisiv al
viziunii caracterologice, care transfigurează,
ambele, materia istorică, o depăşesc şi o transcend”1. Impresia cea mai pregnantă este că
autorul combină în modernitatea naraţiunii până
la contopire, tragicul şi sublimul, grotescul şi
abjectul, mai ales în realizarea imaginilor de pe
front, incluse în partea a II-a a trilogiei, intitulată
Tenebrele.
Geneza romanului urmează motivul manuscrisului vechi şi revelat după desfăşurarea
evenimentelor de către unul dintre personajele
principale, Romulus Brad, un alter ego al autorului, tânăr intelectual din Cărpinet, prezentat în
incipitul romanului în postura de martor pasiv al
evenimentelor onirice. Tânărul Romulus era
doctorand la Viena şi se întorsese acasă la părinţi în vacanţa de Paşte; are un vis premonitoriu, atroce şi straniu cu doi bărbaţi ucişi în
mod barbar, se făcea că gâdele ridica bucăţi de
carne însângerată din trupurile celor doi, frânte
şi tăiate în bucăţi. „Înţelegea că starea de martor
este ambivalentă. Fascinaţia şi oroarea, judecata
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Titlul romanului e o sugestie clară a jertfei
tinerilor români transilvăneni din Imperiul
Austro-Ungar, atât din perioada premergătoare,
cât şi din timpul Primului Război Mondial.
Ideea de jertfă este argumentată de către personajul principal în felul următor: „Eu cred că
mai ales pentru sacrificiu e necesară vocaţia.
Mărturisesc că ideea de sacrificiu nu-mi spune
nimic mai aparte”1. Autenticitatea, realismul
balzacian, anticalofilia sunt dovada influenţei
indirecte a marilor profesori pe care i-a avut
scriitorul Mihail Diaconescu: George Călinescu
şi Tudor Vianu. Prin modul în care prezintă
situaţia românilor aflaţi sub steagul imperial,
prin veridicitatea şi naturaleţea narării, scriitorul
se aşază în pleiada marilor prozatori ai literaturii
române, dar şi universale şi ne gândim aici la
Rebreanu şi Pădurea spânzuraţilor, la Camil
Petrescu şi Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de război, Balzac şi opera sa realistă, la
Dostoievski şi analiza psihologică din marile
sale romane. În Sacrificiul lui Mihail Diaconescu, descrierea scenelor de război ne poartă cu
gândul la capitolul Ne-a acoperit pământul lui
Dumnezeu din celebrul roman al lui Camil
Petrescu. Din perspectiva formării celor doi
tineri, Nicolae Bolcaş şi Romulus Brad, opera
epică a lui Mihail Diaconescu este un bildungsroman, urmărind evoluţia firească a devenirii
acestora în contextul istoric şi social, în evoluţia
trăirilor erosului, de o puritate transparentă şi
pudică; pentru Nicolae tragică, prin Laura şi
pentru Romulus dramatică, prin Felicia; toate
acestea prezentate într-o frescă epică de
dimensiuni homerice, pe fundalul istoric
1
2
3
4
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transilvănean al unor vremuri tulburi, al
mişcărilor internaţionale şi al luptelor pentru
eliberarea multor popoare europene de sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar.
Pe fundalul faptelor istorice narate cu vervă şi rigurozitate, iubirea devine un motiv complementar, asociat temei istorice, iar cei doi tineri întâlnesc personaje feminine pline de
candoare, se îndrăgostesc, trăiesc frenezia erosului aievea, dar şi în vis: „Adormi abia către
ziuă (Laura). Cufundată într-un somn agitat, cu
atingeri suave şi vise pline de spaime, pluti un
timp pe un râu fără margini, cu limpezimi de
cleştar. Era goală. Nicolae o aştepta în mijlocul
apei. Era şi el gol. Îi zâmbea enigmatic. Abia
când încercă să-l atingă, înţelese cât de puternic
este şuvoiul care-i purta în neştire. Apa o smulse
din braţele lui”2. De fapt, acest vis este şi el
premonitoriu, pentru că apa morţii este cea care
o va smulge pe tânăra învăţătoare din braţele
iubitului ei, ea murind în apropiere de Câmpani,
lovită de un glonţ rătăcit. Nu mult după aceea,
Nicolae Bolcaş este ucis mişeleşte împreună cu
Ioan Ciurdariu-Ciordaş de către soldaţii unguri.
Motivul oniric apare şi în alte împrejurări, la
vicarul Oradiei, Vasile Mangra, care îl visează
pe contele Tisza, după o discuţie cu acesta:
„clovnul şi contele Tisza şedea gol şi păros în
mijlocul încăperii cu cărnurile fleşcăite pe el, cu
obrajii căzuţi, cu privirile tulburate.(...) Înţelese
deodată că spurcăciunea de Tisza e un diavol
adevărat, mărunt şi beteag, cu ochi sticloşi şi
ghearele lungi, semănând foarte bine cu tartorul
demonilor dintr-o zugrăveală străveche, mâncată de timp de pe zidurile mânăstirii HodoşBodrog”3.
Un merit aparte al autorului este acela de
fin portretist. Fizionomia personajelor este conturată cu delicateţe, în tuşe de culoare, fixând în
memoria lectorilor chipuri de oameni, dar şi
caracterele acestora: „De înălţime potrivită,
bine legat, cu privirea tăioasă, Mihai Boiţ era tot
timpul calm. Uniforma murdară, barba aspră,
crescută în voie, îi dădeau un aer sălbatic. Vorba
cuminte, judecata dreaptă, faptul că ştia să scrie
şi să citească, dar, mai presus de toate, felul în
care sărea în ajutor când era necesar îl făceau
preţuit în egală măsură de subordonaţi şi de şefi.
Mihai Boiţ era un înţelept, un om bun. Poate de
asta reuşea să se facă iubit”4. În astfel de situaţii,
prozatorul dezvăluie calităţi de pictor sau caricaturist, refăcând o fiinţă umană vie din câteva

Ibidem, p. 61.
Mihail Diaconescu, Sacrificiul, Ediţia a III-a, Editura Magic Print, Oneşti, 2010, p. 302
Ibidem, p. 386.
Ibidem, p. 416.
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purificator. Iată cum o vede personajul Romulus
Brad: „În pădure, Romulus simţi puterea căldurii blânde a primăverii care învia firea întreagă. Călca la tot pasul pe ierburi firave şi flori
ieşite din mustul zăpezii. Soarele palid al dimineţii se vedea printre spărturile norilor. Se
auzeau păsările cântând, iar tufele cu mugurii
deschişi pâlpâiau într-un verde puternic, aţâţător. Sălciile, alunii şi plutele înverziseră mai
demult. Aveau ramuri mici cu frunze crude,
pline de prospeţime. Îşi aminti de pădurile de
acasă, de la Cărpinet, pe Valea Crişului Negru şi
de anii copilăriei, când umbla pe dealuri după
frunze de untişor şi florile-Paştelui”3. În altă
ipostază, pădurea simbolizează starea de luciditate necruţătoare sau de exaltare a tânărului
Romulus Brad: „Departe, în dreapta, către apus,
o pădurice de pini şi stejari ardea mereu ca o
mare de foc, cu valuri de fum, vâlvătăi şi scântei.
Dincolo de ea, orizontul aprins urca înspre cer
prin norii ca nişte mari flăcări roşii”4. Simbolurile au o mare densitate în spaţiul epic al
romanului, iar marea de foc reprezintă clar efectul Primului Război Mondial asupra unei lumi
europene aflate la destrămarea imperiilor, accentuând astfel importanţa Marii Uniri asupra
întregii Europe.
Urmează casa, altă treaptă, iar aspectul ei
vorbeşte despre oamenii care trăiesc acolo, care
vieţuiesc între basm şi icoană, pătimind, tânjind
după libertate, românii din Transilvania, acest
pământ binecuvântat de Dumnezeu. Bun cunoscător al stilurilor arhitecturale, autorul prezintă în detaliu diferite vile ale românilor cu
stare care trăiau fie la Beiuş, Oradea, Brad,
Arad, sau Praga, Budapesta ori Viena. Casele
vorbesc, în manieră balzaciană, despre cei care
le locuiesc. Iată un bun exemplu prin care scriitorul descrie casa Feliciei, iubita lui Romulus:
„O curte mare cu alei pietruite şi rondouri de
trandafiri, cu ziduri pe margine, ca de cetate,
adăpostea în fund o casă boierească masivă.
Austeră şi elegantă totuşi, cu parter şi două etaje, casa avea peron pentru trăsurile care trăgeau
la scară, balcoane, ferestre înalte, cu rame de
piatră sculptată, acoperiş cu o cupolă mică. Pe
margine, alte două alei lăsau să se vadă intrările
spre dependinţele din spatele casei – locuinţele
servitorilor, un garaj, o bucătărie de vară. Alte
acareturi la fel de bine zidite se puteau ghici pe
laturile celelalte ale curţii interioare. Laolaltă cu
casa, ele sugerau bunăstarea şi ordinea, întregite
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trăsături portretistice. De fiecare dată prevalează viziunea cinematografică a scriitorului,
ochiul său omniprezent priveşte lumea de sus,
cu detaşare, dar coboară apoi spre cele mai tainice aspecte ale existenţei umane, în tranşee,
unde soldaţii au cele mai neaşteptate reacţii fiziologice la ororile războiului: „Avea în companie un biet soldat, un tinerel aproape imberb
de la Răbăgani, care înainte de orice atac, în
timpul pregătirii de artilerie, începea să vomite
cumplit, de emoţie sau de greaţă, câteva ore în
şir, ca un bolnav, pe care nimeni şi nimic nu-l
putea linişti. Îi trecea numai după încetarea pericolului”1. Un alt exemplu de portret în mişcare:
„Urmă la tribună ministrul Take Ionescu. Fruntea înaltă, sprâncenele bogate, mustaţa groasă
cu vârfurile frumos arcuite în sus îi dădeau un
aer demn şi totuşi comun. Când începu să vorbească în fraze precise, de un patetism reţinut, în
aceeaşi franceză ireproşabilă a clasei conducătoare din România, sala se electriză dintr-odată. Take Ionescu mărturisea încrederea lui nestrămutată în victoria aliaţilor şi în triumful
cauzei româneşti”2. Contextul istoric este marcat
de numele şi faptele unor personalităţi istorice
româneşti, majoritatea cu rol decisiv în înfăptuirea Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, cum ar
fi: Alexandru Vaida-Voevod, Iuliu Maniu, Emil
Hossu, Nicolae Teclu, Sterie Ciurcu, Vasile
Gheorghiu, Vicenţiu Babeş, Lazăr Popovici,
Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop, Ioan Voştinariu, Teodor Neş, Viora Ciordaş, Aurel Lazăr,
Coriolan Scurtu, Traian Moşoiu, Ioan
Ciurdariu-Ciordaş, Nicolae Bolcaş, Romulus
Brad, Elie Miron Cristea şi mulţi alţii, ale căror
nume au dispărut în negura vremii.
Având vaste cunoştinţe de istorie, religie
şi antropologie, autorul nostru dovedeşte veridicitatea teoriilor referitoare la legătura dintre
om şi loc, iar în romanul Sacrificiul treptele
piramidei care evidenţiază spaţiul mental habitaţional sunt parcurse cu precădere de către personajele principale în toate etapele lor: pământul, care este prima treaptă, lut galben de pe
Dealul Delanilor sau de la Pocola, noroiul în
care se afundă personajele în vremea războiului,
sau pietrişul ori bolovanii Crişului Negru sau
Pietros, pământul pe care ţăranii din Valea
Crişului îl munceau cu mâinile bătătorite pentru
grofii unguri, cel care îi hrăneşte, cel care îi
acoperă. Pe această treaptă a piramidei spaţiului
mental se situează şi pădurea, ca topos sacru şi
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de gust şi rafinament, dar mai ales de simţul
gospodăresc şi puterea bănească”1. Recunoaştem
maniera călinesciană în prezentarea clădirilor,
în clar stil realist.
O altă treaptă a piramidei spaţiului mental
o reprezintă neamul, iar aici am putea să amintim, în primul rând, neamul românesc, pentru că
el este personajul colectiv al romanului, cu fireasca lui stratificare socială, prezentat integral
de la vlădică până la opincă, fiecare capabil de
sacrificiu şi luptă pentru un ideal. Este şi motivul pentru care noi facem acest demers, ca
originari din acest neam de moţi de pe versantul
vestic al Munţilor Apuseni, din Ţara Beiuşului,
adică aparţinând neamului românesc şi... diaconescian din roman. Altă treaptă pe care o
atestă geografii şi, implicit, scriitorul nostru
Mihail Diaconescu este cutuma, iar autorul creează atmosfera specifică sfârşitului de secol al
XIX-lea, fie că e vorba de lumea satului (iar lista
toponimelor de pe Valea Crişului Negru, Alb,
Pietros sau Limpede este incomensurabilă şi de
aceea nu putem s-o înşirăm aici), sau a oraşului
Beiuş, axă a intersecţiilor lumilor europene prezentate în roman. Culoarea locală este menţinută prin descrierea obiceiurilor, îmbrăcămintei, mâncărurilor tradiţionale sau de sărbătoare:
„La dejun li se aduseră mai întâi felii de nisetru
prăjit, rasol de şalău şi caşcaval afumat. Un
alcool foarte fin, cu gust amărui şi mireasmă
minunată de răşină de brad, pregătit de călugării
benedictini, dezlegă repede limbile mesenilor”2.
Autorul prezintă acest meniu la o întâlnire a
arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei cu liderii partidelor româneşti care nu uitaseră că
împăratul sacrificase interesele lor, anulând autonomia milenară a Transilvaniei şi o încorporase Ungariei, în pofida jertfei românilor paşoptişti în contextul european. Scriitorul aduce în
lumină tradiţii de Paşti, de Crăciun, de Duminica
Tomii, specifice zonei Beiuşului, acest fapt dovedind aceeaşi parcurgere a treptei de cutumă
din spaţiul mental habitaţional, iar autorul este
un bun cunoscător al tradiţiilor din această zonă
a României, pe care odinioară a străbătut-o cu
pasul, ca şareta, cu căruţa sau cu carul
Treapta următoare pe care se cuvine s-o
menţionăm este mitul. De la credinţa în farmece,
descântece, blesteme, vâlve ale minelor, la visul
premonitoriu şi la zburător sau Baba Dochia ce
se află în Munţii Apuseni, acolo unde sunt
izvoarele Crişurilor, scriitorul parcurge discret
şi această etapă, mai puţin evidenţiată aici decât
1
2

Ibidem, p. 446.
Ibidem, p. 218.

DECEMBRIE 2014
în alte opere epice ale sale. În fine, vârful piramidei spaţiului mental este Dumnezeu, iar
scriitorul are o consideraţie specială pentru
creştinii ortodocşi sau greco-catolici, fără discriminare, fără aspecte preferenţiale, respectând
credinţa fiecărui personaj care traversează drumurile epicului din roman. Nu puţine sunt personajele care au funcţii ecleziastice dintre cele
mai înalte. Grăitoare este şi imaginea suplă şi
suavă de pe coperta romanului, care reprezintă
o biserică din Beiuş, lucrare în tuş a artistului Al.
Bercaru. Salutul beiuşenilor, preluat din latina
populară Zo te custe! ori celebrul Servus! sunt
dovezi ale credinţei în Dumnezeu, prin urările
încetăţenite din strămoşi. Comportamentul eroilor romanului Sacrificiul dovedeşte o credinţă
profundă în Cel de Sus, o morală creştină ce nu
exclude jertfa, după modelul cristic, în numele
unei întregi naţiuni. Conştiinţa înaltă a personajelor eroice este curată şi demnă, iar istoria
nu este doar o poveste, ci un şir de sacrificii în
numele unităţii de neam, credinţă, umanitate.
Găsim în romanul lui Mihail Diaconescu
un tip de naraţiune homerică, o descriere monumentală, completată cu dialogul viu, dramatic, cu viziunea cinematografică, europeană
asupra istoriei. E bine sau nu, istoria literară va
decide, că oamenii sunt sub vremuri, nu? Cu
certitudine, dimensiunile homerice ale naraţiunii sperie puţin lectorul, dar romanul merită o
versiune cinematografică. Tema istorică a înfăptuirii Marii Uniri se conjugă cu motivele
epico-lirice amintite, mai ales cu iubirea, care
mişcă, şi aici, sori şi stele, cu fresca vieţii transilvănene prin proiecţii spre marile capitale europene ca Viena, Budapesta, Praga, toate converg spre cetatea Beiuşului, mon amour, oraşul
ce nu moare niciodată, ci se proiectează în infinit prin lucrările fiilor săi, iar unul dintre cei mai
vrednici este, desigur, scriitorul Mihail
Diaconescu. Zo te custe, maestre! Crişurile te
aşteaptă, Beiuşul de asemenea, pentru calitatea
de martor, căreia ne-ai făcut părtaş, sub semnul
Marii Uniri.
Pentru Părintele Dumitru Stăniloae romancierul, esteticianul şi istoricul literar Mihail
Diaconescu este „cel mai reprezentativ scriitor
al spiritualităţii româneşti, începător al scrisului
nostru viitor”.
Ac a de mia Dacoromână, prin Decizia
Senatului, l-a propus pe Mihail Diaconescu
la Premiul Nobel pentru literatură în anul
2013.
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Despre enciclopedismul
lui Mihail Diaconescu
academician Mircea Păcurariu, academician
Dumitru Popescu, prof. univ. dr. Dumitru
Abrudan, prof. univ. dr. Dumitru Radu, prof.
univ. dr. Ioan Chirilă etc., etc.
Numele savantului Mihail Diaconescu
apare în cele mai prestigioase lucrări lexicografice româneşti dedicate fenomenului literar
naţional: Marian Popa, Dicţionar de literatură
contemporană, Editura Albatros, Bucureşti,
1977, I. C. Chiţimia. Al. Dima, Dicţionar cronologic. Literatura română, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, Dim. Păcurariu
(coordonator), Dicţionar de literatură română.
Scriitori, reviste, curente, Editura Univers, Bucureşti, 1979, Mircea Zaciu, Marian Papahagi,
Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români,
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti,
1998, Ion Hangiu, Dicţionar al presei literare
româneşti, Editura Fundaţiei Culturale Române,
Bucureşti, 1996, Ilie Barangă, Dicţionarul presei argeşene (1875-2003), Editura Tritonic,
Bucureşti, 2003, Dicţionarul general al literaturii române, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2004, Ion Istrate, Ion Milea, Doina
Modola, Augustin Pop, Mircea Popa, Aurel
Sasu, Elena Stan, Valentin Taşcu, Mariana
Vartic, Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989 (DCRR),
Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară
„Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004, Aurel Sasu, Dicţionar biografic al literaturii române (DBLR),
Editura Paralela 45, Piteşti, 2006, Cătălina
Mărănduc, Dicţionar de scriitori români, Editura Lucman, Bucureşti, 2007, Ion Pop, (coordonator), Dicţionar analitic de opere literare
româneşti, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca, 2007, Marian Popa, Istoria literaturii
române de azi pe mâine, Editura Semn, Bucureşti, 2009. Se adaugă la acestea câteva dicţionare de personalităţi editate în ţară sau în străinătate: Spiridon I. Cristocea, Argeş – Dicţionar

Ilie Barangă, Noi contribuţii bibliografice la studiul operei lui Mihail Diaconescu, Cu o prefaţă de Ion Stoia,
Editura Magic Print, Oneşti, 2009, p. 29.
2 Ibidem, p. 41.
1
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M

ihail Diaconescu este un erudit
rarisim, un savant recunoscut, un
scriitor exponenţial, un istoric
literar de excepţie, un critic de artă avizat, un
estetician de substanţă, un publicist de mare
anvergură, un creştin elevat, un teolog elaborat,
un pedagog desăvârşit, un gânditor de profunzime, un filosof complet, un patriot devotat –
calităţi care îl plasează, fără îndoială, în elita
intelectualilor români din toate timpurile. Faptul
că în anul 2013 Academia Dacoromână l-a propus pentru Premiul Nobel pentru Literatură confirmă din plin aceste calificative, cum le
confirmă, de altfel, şi decernarea, în anul 2011, a
premiului „Mircea Florian” de către Academia
Română pentru lucrarea Prelegeri de estetica
ortodoxiei. Despre creaţia diversificată şi monumentală a Domniei Sale „se discută în universităţi, la cursuri şi seminarii, în redacţii, în
emisiunile radio şi în cele televizate, dar şi la
cafenele, în cenacluri sau în reuniunile familiale
sau amicale”1. A scris mult, abordând lejer şi cu
autoritate teme şi domenii diferite. Numărul
volumelor Domniei Sale, aşa cum reiese din
bibliografia întocmită de profesorul Cezar
Albulescu, se ridică la 39. Dar nici critica literară nu i-a rămas datoare, căci „despre Mihail
Diaconescu s-a scris mai mult decât despre oricare alt autor român în viaţă”2. Au reacţionat la
creaţia diaconesciană teologi iluştri, critici literari, esteticieni şi filologi de primă mărime. Din
rândul teologilor amintim aici nume de rezonanţă precum: patriarhul Teoctist, academicianul Dumitru Stăniloaie (care a afirmat că Mihail
Diaconescu este „cel mai reprezentativ scriitor
al spiritualităţii româneşti, începător al scrisului
nostru viitor”), mitropolitul Nicolae Corneanu,
mitropolitul Antonie Plămădeală, ÎPS Andrei
Andreicuţ, mitropolit al Clujului, Albei,
Crişanei şi Maramureşului, ÎPS Teodosie
Snagoveanu, arhiepiscopul Tomisului, PS
Sebastian, episcopul Slatinei şi Romanaţilor,
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Nicolaescu, Marian Odangiu, C. Stănescu,
Sorin Titel, Gabriel Ţepelea, Gh. Bulgăr, Horia
Bădescu, Ilie Bădescu, A. I. Brumaru, Monica
Duşan, Mircea Muthu, I. Hangiu, Constantin
Ciopraga etc. Numărul volumelor în care identificăm studii dedicate creaţiei literare diaconesciene este deosebit de mare (trece de cincizeci), iar cel al articolelor apărute în diferite
publicaţii este de-a dreptul uimitor – depăşeşte
1300! Da. Aţi citit bine: una mie trei sute! Adăugând la acestea zecile de comentarii şi menţiuni
de pe internet, ni se conturează imaginea unuia
dintre cei mai valoroşi intelectuali români.
Faţă de cele de mai sus, ce ne rămâne nouă
de adăugat în încheiere? Poate doar faptul că
Mihail Diaconescu este o personalitate covârşitoare, providenţială, de o anvergură intelectuală impresionantă, o personalitate care face
cinste României, un autor ale cărui scrieri trebuie să stea la loc de cinste în orice bibliotecă
publică sau particulară.
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de istorici, Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, 2002,
Gheorghe Pârnuţă, Ovidiu Isbăşescu, Flaminiu
Mârţu, Oameni din cetatea de scaun. Personalităţi şi figuri muscelene, „Editura „Vasile
Cârlova”, Bucureşti, 1995, Prof. univ. dr. Petre
Popa (coordonator), Universitatea Piteşti. Medalioane universitare. Dicţionar, Editura Universităţii din Piteşti, 2002, Ralph Hübner, Fondator şi Editor, Enciclopedia personalităţilor
din România, Hübner who is who, Verlag für
Personnenenzyklopädien AG, Zug, Julius Strynovski (Edited by...), Who’s Who. A biographical encyclopedia of more than 12000 leading
personalities, Volume I A-H, Index, K.S.Saur,
München, New York, London, Paris, 19891.
Creaţia a lui Mihail Diaconescu a făcut
obiectul multor istorii, exegeze şi volume de
critică literară, cum sunt cele ale lui Al. Piru, Ion
Rotaru, Marian Popa, Dumitru Micu, Luiza
Marinescu, Dragoş Morărescu, Voicu Bugariu,
Aurel Goci, Cornel Moraru, Sergiu I.

VOLUME PUBLICATE DE MIHAIL DIACONESCU
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1

Visele au contururi precise, Roman, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1963.
Culorile sângelui, Roman, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1973.
Gib I. Mihăescu, Monografie critică, În colecţia Universitas, Editura Minerva, Bucureşti, 1973.
Die Farben des Blutes, Roman, Übersetzung aus dem Rumänischen von Elga Oprescu, Union Verlag,
Berlin, 1976.
Adevărul retorului Lucaci, Roman, Editura Eminescu, Bucureşti, 1977.
Umbrele nopţii, Roman, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1980.
Marele cântec, Roman, Editura Eminescu, Bucureşti, 1980.
Călătoria spre zei, Roman, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1982.
Speranţa, Roman, Editura Eminescu, Bucureşti, 1984.
Emissarâ, Perevela na russkii iazâk Nataşa Bogdan, Biblioteka Rumâniia, Bucharest, 1985.
Magnus Cantus, Roman, En français par Anca Cosăceanu, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985.
Depărtarea şi timpul, Roman, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986.
Marele cântec, Roman, Editura Muzicală, Bucureşti, 1987.
Sacrificiul, Roman, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988.
Adevărul retorului Lucaci, Roman, În colecţia Columna, Editura Cartea Moldovenească, Chişinău, 1991.
Sacrificiul, Roman, Ediţia a II-a, Vol. I, Iluzia, Prefaţa – Drama opţiunii de Monica Joiţa, Editura
Ministerului de Interne, Bucureşti, 1993.
Informaţiile de ordin bibiliografic sunt preluate din prestigioasa lucrare a lui Ilie Barangă, citată mai sus.
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Chişinău, 1993.
Istorie şi valori, Studii, comunicări, eseuri, articole, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994.
Speranţa, Roman, Ediţia a III-a, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1996.
Prelegeri de estetica Ortodoxiei, Vol. I, Teologie şi estetică, Editura Porto Franco, Galaţi, 1996.
Prelegeri de estetica Ortodoxiei, Vol. II, Ipostazele artei, Editura Porto Franco, Galaţi, 1996.
Istoria literaturii dacoromane, Editura Alcor Edimpex, Bucureşti, 1999.
Farmecul dialecticii şi fenomenologia narativă, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 2001.
Antologie de literatură dacoromană. Texte comentate, Casa de Producţie şi Editură Corifeu, Bucureşti,
2003.
Depărtarea şi timpul, Roman, Ediţia a II-a, Colecţia Biblioteca şcolarului, Editura Litera Internaţional,
Bucureşti – Chişinău, 2003.
Culorile sângelui, Roman, Ediţia a II-a, Postfaţă de Cristi Pantelimon, Editura Alcor Edimpex, Bucureşti,
2004.
Marele cântec, Roman, Ediţia a III-a, Cu un Argumentum de Romică Moise şi un studiu introductiv
Romanul Pan Europei de Ilie Bădescu, Editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
Bucureşti, 2007.
Visele au contururi precise, Roman, Ediţia a II-a, Editura Magic Print, Oneşti, 2007.
Nopţi şi nelinişti, Pseudojurnal metafizic, Editura Magic Print, Oneşti, 2007.
Nopţi şi nelinişti, Pseudojurnal metafizic, Ediţia a II-a revizuită, Editura Magic Print, Oneşti, 2008.
Prelegeri de estetica Ortodoxiei, Ediţia a II-a, Vol. I Teologie şi estetică. Cu un studiu-prefaţă Filosofie,
teologie şi estetică în perspectiva raţiunii speculative, de Acad. Alexandru Surdu, Carte tipărită cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei, Editura Doxologia, Iaşi, 2009.
Prelegeri de estetica Ortodoxiei, Ediţia a II-a, Vol. II Ipostazele artei; Carte tipărită cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Editura
Doxologia, Iaşi, 2009.
Sacrificiul, Roman, Ediţia a III-a, Cu studiul prefaţă Amurgul unui imperiu de Ilie Bădescu, Editura Magic
Print, Oneşti, 2010.
Lainici, Capodoperă a artei româneşti şi europene, Se tipăreşte cu binecuvântarea Î. P. S. Dr. Irineu Popa
Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2011.
Istoria literaturii dacoromane, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Carte tipărită cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Irineu Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, Editura Fundaţiei Internaţionale
„Mihai Eminescu”, Bucureşti, 2013.
Teologia ortodoxă şi arta cuvântului. Introducere în teoria literaturii, Volumul I, Aspecte generale,
Personajul în literatură, Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Teofan Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, Editura Doxologia, Iaşi, 2013.
Teologia ortodoxă şi arta cuvântului. Introducere în teoria literaturii, Volumul II, Genul epic, genul liric,
Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura
Doxologia, Iaşi, 2013.
Teologia ortodoxă şi arta cuvântului. Introducere în teoria literaturii, Volumul III, Genul dramatic,
Receptarea operei literare, Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Teofan Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, Editura Doxologia, Iaşi, 2013.

Bibliografie elaborată de prof. Dinu Cezar ALBULESCU
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/ Sacrificiul, Roman, Ediţia a II-a, Vol. II, Tenebrele, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1993.
/ Sacrificiul, Roman, Ediţia a II-a, Vol. III, Lumina, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1993.
/ Speranţa, Roman, Prefaţa – Romanul Unirii de Monica Joiţa, În colecţia Columna, Editura Universitas,
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Dr. Zeno Opriş
– luptător şi Om al Cetăţii
Lazăr LĂDARIU
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L

-am cunoscut în acel ghem încâlcit al
evenimentelor de atunci, imediat următoare acelui decembrie 1989, în
acea vreme a devălmăşiilor şi zvârcolirilor
deloc a bine prevestitoare pentru românii ardeleni. Sub acel cer politic deloc senin al anului
1990, doctorul Zeno Opriş ne aduna în jurul lui,
pe baricada mureşeană a luptelor care vor urma
în acele zile tulburi în care iredentismul, extremismul, neorevizionismul şi şovinismul maghiar doreau, iarăşi, alte hotare, decât cele
stabilite prin Tratatul şi Pacea de la Trianon, din
iunie 1920, în chiar inimă de ţară, când bolboroselile ticăloşiei separatiste, prinse în cabala
scenariilor abracadabrante de culise, doreau imposibilul: refacerea, prin cosmetizare, a fostei
Regiuni Autonome Maghiare, de tristă amintire,
având stindarde zdrenţuite, revanşarde, pe un
Sütő András, Király Karoly, Smaranda Enache!
Ne-a unit în jurul lui, ca un comandant de
oaste, cu loc şi rol decisive în acei ani ai zvârcolirilor, pe toţi care aici, în Târgu-Mureşul
Ardealului, simţeam, trăiam, gândeam, sufeream româneşte, atunci când „arhanghelii” autonomişti, „neprietenii”, cum se exprima dr.
Zeno Opriş, pândeau, loveau tâlhăreşte şi urmăreau destructurarea Statului Român, naţional şi
unitar, ruperea românităţii întregite la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia.
El, dr. Zeno Opriş, era comandantul nostru
în acea bătălie pentru ca românii mureşeni, la ei
acasă, să reziste în faţa istoriei, aşa cum au
făcut-o şi înainte-mergătorii în vremuri de restrişte aici, la porţile Răsăritului, unde, deloc
întâmplător, Domnul ne-a aşezat. Atunci, noi,
românii mureşeni, ne ridicam glasul pentru ca
Limba Română acasă să fie stăpână, dorită de
unii să fie alungată tocmai aici, în inimă de
Românie! Atunci făceam cunoscută ţării întregi
tendinţa udemeristă de separare a învăţământului mureşean. Atunci ne-am ridicat, la chemarea dr. Zeno Opriş şi a lui Radu Ceontea, să
apărăm, pe teritoriul nostru românesc, credinţa,
rădăcinile dăinuirii noastre strămoşeşti, ale istoriei scrise în pagini de cronică ardeleană, ale
voinţei neamului.

În aceste condiţii, la 8 februarie 1990, în
acel entuziasm general, al Sălii Polivalente, lua
naştere, în capitala suferinţei româneşti, Vatra
Românească, necesară replică dată dictaturii
aroganţei şi obrăzniciei minorităţii. Într-o întoarcere în timp şi în memorie, ne amintim de
acea zi de 8 februarie 1990, cei prezenţi imposibil să poată uita înălţătorul, emoţionantul moment. În acea „intimitate caldă a entuziasmului
popular”, în arhiplină Sală a Sporturilor, peste
15.000 de români, participanţi la Marea Adunare Populară de la Târgu-Mureş, veniţi din
toate municipiile, oraşele şi comunele mureşene, din toate judeţele României, la
Târgu-Mureş se năştea Vatra – mama noastră a
tuturor românilor, bucurie electrizantă a celor
dornici să fie martori la semnarea actului de
naştere al trezirii demnităţii, al Vetrei Româneşti. Printre drapelele tricolore, până spre înaltul cupolei zburau caschetele ofiţerilor Armatei
Române într-un entuziasm de nedescris. Din
durere se năştea Vatra Românească, din nevoia
de unitate şi solidaritate românească, în
Ardealul gândului biruitor. Acolo era ţara, inima fiinţei noastre, adevărată descătuşare a energiei şi voinţei românilor. În inima în roşu, galben şi albastru a României, atunci s-au tras acele
semnale de alarmă. Prin scrisoarea adresată
domnului Ion Iliescu, se chema la unire şi
raţiune, implicare totală în apărarea integrităţii
teritoriale, a demnităţii şi verticalităţii româneşti. Vatra Românească venea să ţină piept
furturilor, într-o vreme a provocărilor continue,
a scenariilor şi insultelor, într-o vreme în care pe
aici, sub fluturarea steagurilor roşu-alb-verde, la
15 martie 1990, sărbătoare a maghiarilor de pretutindeni, se cânta imnul Ungariei. Era vremea
în care, amintind de Horea, care lua drumul
Vienei, pentru a se plânge împăratului pentru
nedreptăţile făcute românilor, vetriştii mureşeni
luau drumul Bucureştiului, urcau Dealul Cotrocenilor şi al Mitropoliei „cu jalba în proţap”,
cum se spune. Membrii Vetrei Româneşti, şapte
milioane în 1990, cu filiale în întreaga Românie,
până în Basarabia, doreau stăvilirea forţelor
antiromâneşti, apărarea demnităţii naţionale, a

se exprima la o altă întrunire din Sala Polivalentă arhiplină din Târgu-Mureş, a-ţi iubi
patria, vatra străbună, a-ţi apăra pământul moşilor şi strămoşilor, aşa cum românii au făcut-o
în două războaie mondiale, nu înseamnă că eşti
împotriva sau duşmanul cuiva. Aşa a fost lupta
lui: cu bărbăţie dusă, cu hotărâre şi demnitate!
Dr. Zeno Opriş avea, într-adevăr, acel rar har,
acel dar de la Dumnezeu, de a nu prăda cuvinte
de circumstanţă, ci a găsi gânduri rânduite
pentru o convingătoare cucerire a românilor din
jurul lui. Avea acel anume dat al convingerii.
Ţin minte, era 17 august 1992, spre seară.
Nenumăratele probleme ale ziarului Cuvântul
liber, ca redactor-şef m-au reţinut în redacţie.
Sună telefonul. La celălalt capăt al firului –
Bucureştiul. Un mai vechi prieten, Ioan
Nicolaescu, azi prof. univ. dr. la UMF TârguMureş, cu care am colaborat între 1963-1970,
cadre universitare ambii pe atunci fiind, viitor
senator PSD, mă întreba, pe un ton oarecum
enigmatic, după ce a precizat că vorbeşte din
biroul preşedintelui Ion Iliescu: „Omule, n-am
putea să ne întâlnim, peste două-trei ore, după ce
avionul ne aduce la Târgu-Mureş? Vreau să
discutăm o problemă care ar putea să te intereseze!”. Însoţit de o delegaţie a FSN din Mureş,
peste două ore eram, într-adevăr, la o cafea în
biroul meu de la cotidianul „Cuvântul liber”.
Zâmbeau toţi, semnificativ. Apoi – surpriza:
„Ne-am gândit – începe Ioan Nicolaescu – să-ţi
propunem să candidezi pe listele noastre pentru
Parlamentul României!”. Luat pe nepregătite şi
pe negândite, am replicat că am fost, ca ziarist,
membru al PCR şi nu mai aveam de gând să mă
mai înscriu în vreun alt partid, din cele atunci
apărute, la începutul anului 1990, ca ciupercile
după ploaie. Făceam deja parte din Vatra
Românească. Atât. Ne-am despărţit, urmând ca,
în două-trei zile, să le dau un răspuns. Cred că
era spre ora 21 a acelei seri de 17 august 1990.
Sună telefonul. De data acesta la celălalt capăt al
firului era dr. Zeno Opriş, preşedintele Vetrei
Româneşti. Surpriză! Cu vocea aceea calmă,
inconfundabilă, mă invita la o întâlnire de seară,
la sediul Vetrei, pe atunci în Palatul Culturii din
Târgu-Mureş. Nu se ştie cum s-a aflat că eram
curtat de reprezentanţii FSN, care, în după-amiaza zilei, au trecut pe la mine. Dovadă că totul
se află. Era întreaga conducere de faţă. „Ne-am
gândit – deschide discuţiile dr. Zeno Opriş – să
te propunem, din partea Vetrei Româneşti, pe
listele PUNR, pentru viitoarele alegeri parlamentare din toamna acestui an. Te rog să fii de
acord!”. Numai la asta nu m-aş fi gândit vreo-
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integrităţii statale, o armonioasă convieţuire interetnică, respectarea normelor statului de drept
şi a valorilor poporului român.
Născută din amar, durere şi obidă, Vatra
Românească era supusă provocărilor iredentiste, într-un Ardeal ajuns într-o masă critică, explozivă în orice moment, prin scenarii rocamboleşti croite la Budapesta, convieţuirea paşnică
fiind bruscată grosolan şi metodic. Iar Bucureştiul, o spunea cu amărăciune, dr. Zeno Opriş,
ne considera pe noi „extremişti”, iar pe „băieţii
buni”, udemeriştii, nişte „europeni”. Acesta-i
contextul în care la 20 martie 1990, la comanda
UDMR – „itt és most!” („Acum şi aici!”) –, s-au
produs evenimentele dramatice care au zguduit
Ardealul şi ţara, neprietenii tradiţionali culegând furtuna semănată prin vânt!
Oamenii de atunci ai Vetrei Româneşti, dr.
Zeno Opriş, Radu Ceontea, Valentin Borda, dr.
Silviu Olariu, Vlad Căşuneanu, Teodor Ardelean,
Ioan Moldovan, Ion Coja, mulţi dintre ei şi
membri ai Partidului Unităţii Naţionale Române
(PUNR), identificându-se cu pământul natal,
încrezători în fiinţa nepieritoare a românului,
jurând să lupte şi să moară pentru ţara rotundă,
„România dodoloaţă”, cum o numea Lucian
Blaga, pentru Transilvania românească, eternă
şi nedespărţită, toţi dornici, alături de dr. Zeno
Opriş, ca, pe pământul Vetrei Româneşti, pentru
totdeauna, să ardă flacăra României veşnice!
Ferm în decizii, neclintit când era vorba
despre apărarea interesului naţional, cu uriaşa
lui consideraţie faţă de neam, de rădăcinile, de
credinţa, de toleranţa lui arhicunoscută, nu o
dată în discursul lui calm, de înţelept al Cetăţii,
cu izvoare adânc răsunătoare, orator de invidiat
împotriva obtuzităţii iredentiste a refuzaţilor
istoriei, trădând acea înflăcărare ideatică, dr.
Zeno Opriş, venea cu acea contribuţie covârşitoare la o atitudine fermă, ardelenească, în
spaţiul daco-roman al continuităţii noastre.
Atunci, în acele zile grele, neguroase, în pragul
unui minirăzboi civil, ţin minte ce ne spunea la o
„polivalentă” cu peste 10.000 de participanţi:
„Ce s-a câştigat cu sânge nu se negociază cu
cerneală!”, atrăgând, aşa cum numai el ştia s-o
facă, atenţia lacomilor separatişti că socotelile
de acasă nu se potrivesc cu cele din târg.
Păstrător al memoriei viteazului nostru neam,
dr. Zeno Opriş, cel cu permanenţa dacică a
Transilvaniei, omul întreg al idealului naţional,
n-a acceptat niciun compromis!
I-am fost alături în bătălia Mureşului de
atunci, noi, patrioţii şi naţionaliştii adevăraţi, cei
care ştiam că a fi patriot şi naţionalist român,
aici, în Ardeal, „una şi aceeaşi este”, că aşa cum
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dată. „Bine-bine, domnul preşedinte, dar eu nu
sunt membru al PUNR. Nu fac parte din niciun
partid. Şi nu am de gând să candidez”, am
replicat. „Avem nevoie de dumneata acolo, mai
ales în acest context deosebit, creat după 1990.
Nu ne refuza, te rog!” – a continuat dr. Zeno
Opriş. A doua zi, 18 august 1992, deveneam
membru al PUNR, partid al nostru, de suflet al
românilor, „puiul Vetrei Româneşti”, cum l-a
numit atunci dr. Zeno Opriş.
Acesta a fost începutul unei strânse colaborări şi am rămas, amândoi, pe aceeaşi baricadă a apărării interesului naţional. Graţie lui,
am acceptat şi am fost ales deputat PUNR de
Mureş în legislaţiile 1992-1996 şi 1996-2000.
Aceeaşi atitudine fermă, tranşantă, a
avut-o dr. Zeno Opriş şi atunci când, din păcate,
„blestemul dezunirii” bântuia prin PUNR, „puiul Vetrei”, pândit să fie înghiţit în scenariile lui
Virgil Măgureanu, Traian Băsescu, preşedinte,
pe atunci al PD, şi Dan Voiculescu mai-marele
PC, Gigi Becali, care-şi trase şi el un partid. Se
aruncau toţi, ca nişte corbi, să înhaţe un partid în
derivă, lovit din toate părţile, trădat, din păcate,
chiar de către unii conducători conjuncturişti ai
PUNR. Ţin minte că atunci, când aroganţa unui
Gigi Becali, venit la Târgu-Mureş să negocieze,
cu arhicunoscuta-i obrăznicie care nu avea limite, dr. Zeno Opriş făcea un apel la unitate,
îndemnându-i pe PUNR-işti să reziste unei dezbinări păguboase, arătând degetele mâinii:
„Oameni buni, fiecare deget are un rost al lui,
însă singur este neputincios. Doar unite într-un
pumn ele devin puternice! Fiţi uniţi, nu vă lăsaţi
dezbinaţi! Ar fi mare păcat să dispară PUNR. Ar
dispărea un ideal!”. N-a fost, din păcate, ascultat. Iar Mureşul, care, cu acele 127.000 de
voturi, rezultat uluitor, trimitea, în toamna anului 1992, doi senatori şi patru deputaţi în Parlamentul României, constata cum, încetul cu încetul, PUNR dispărea, de pe scena politică, spre
îngrijorarea şi regretul românilor ardeleni. Unii
au uitat, repede, de rolul, de meritul uriaş în
coagularea sentimentului patriotic şi naţional
românesc, pe care dr. Zeno Opriş l-a avut în acea
perioadă a frământărilor Ardealului, înainte şi
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după acel început de minirăzboi civil, la
Târgu-Mureş, declanşat de iredentismul, exclusivismul şi extremismul maghiar.
Atunci, în 1990, s-a dovedit, cu precădere,
într-adevăr, rolul lui de lider autoritar şi unificator al românilor abia scăpaţi din chingile
unor nehotărâri şi reţineri. În acele momente
critice, dificile, Vatra Românească a fost acel
puternic „zid de care s-a spulberat valul iredentist maghiar!”.
Drept, neclintit în credinţa lui prin timpul
învolburărilor, deloc pe placul ciocoilor postdecembrişti, de tip nou, acei Dinu Păturică ai
vremurilor noi, dresaţi să fure până şi puii de sub
cloşcă în zilele noastre, dr. Zeno Opriş a devenit
un model de profesionist în domeniu, ca medic,
dar şi ca luptător pentru verticalitate românească pentru generaţiile care vor veni.
După un sfert de veac scurs în neodihna
unei lupte, dr. Zeno Opriş, preşedintele de
onoare al Uniunii Naţionale Vatra Românească,
mereu în faţă cu icoana făuritorilor de neam,
înainte-mergători, luptător pentru ca ţara să rămână rotundă, stâlp al apărării interesului naţional, mereu pe baricadele dreptăţii şi ale înălţării româneşti, a fost chemat la Domnul, în
eternitatea Părintelui Îndurărilor. Mereu de veghe la starea acestei naţii atât de încercate, conducător de Vatră, dr. Zeno Opriş a scris o pagină
a demnităţii în învolburările postdecembriste.
Cu veşnică credinţă în dăinuirea Neamului şi a
Ţării, oştean în iureşul luptelor, prin profesionalismul lui aparte, ca medic ajutând oamenii în
suferinţă, prin patriotismul înălţător, prin omenie, bun-simţ, modestie, curăţenie morală şi cinste,
a fost acel fort de rezistenţă al Vetrei Româneşti.
Cu pieptul curajului a stat înaintea furtunilor
postdecembriste, înscriindu-şi numele pe tabla
de marmură a bărbaţilor aleşi, făcând cinste
Fiinţei Neamului.
Bun camarad, el va rămâne în amintirile
noastre demn luptător pentru apărarea Transilvaniei, eterne şi nedespărţite, pentru demnitate, verticalitate, pentru integritatea naţională a României!
În veghea Domnului, cu cei drepţi, fie-i
odihna veşnică şi pomenirea eternă!
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Despre devenirea românească întru fiinţă
a lui N. Steinhardt1

1
2

3

4
5
6

Steinhardt a reuşit să înveţe repede şi destul de
acceptabil limba ebraică, ba chiar a citit Vechiul
Testament în original, dar cu mersul la sinagogă
nu se împăca, după cum va mărturisi mai târziu.
Atmosfera întâlnită aici era lipsită de emoţie, de
solemnitate, accentul fiind pus pe exegeză şi
recitire de texte. Nici prestaţia rabinului nu i-a
satisfăcut, dar au încercat: „de bună-credinţă, cu
bună-credinţă”, Manole mai sceptic, mai detaşat, iar Steinhardt „mai din inimă”3. Insatisfacţia
intelectuală este însoţită de un – inexplicabil pe
atunci – dor de bisericile cunoscute: cea din
Pantelimon, biserica Silvestru şi bisericuţa de la
Clucereasa4.
Apropierea de sinagogă şi integrarea în
tradiţia iudaică eşuează şi pentru că este mai
degrabă o dorinţă pornită din raţiune, pentru a-şi
găsi onorabilitatea, fără nicio urmă de misticism. „Nu mergem la templu din misticism, ci
din ostentaţie, în calitatea noastră de oameni
moderni şi mândri”5, va recunoaşte Steinhardt
mai târziu.
În aceeaşi perioadă, cei doi – după ce
făcuseră parte din colegiul de redacţie al simpaticei şi efemerei „Reviste burgheze” (19341935) – au publicat împreună două cărţi despre
iudaism, rod al frământărilor lor intelectual-religioase. Este vorba de Essai sur la conception
catholique du Judaisme (Bucureşti, 1935, 46 p.)
şi Illusions et réalités juives. Considérations
réalistes sur quelques problPmes juifs (Paris,
1937, 142 p.)6.
Scrise într-o perioadă de ascensiune a na-

Text apărut ca prefaţă la volumul N. Steinhardt în interviuri, ediţie îngrijită de Florian Roatiş, Editura Aius, Craiova, 2014.
Sintagma nu se potriveşte întrutotul, căci manuscrisul a fost confiscat de două ori de către Securitate, rescris, dar şi
cunoscut de câţiva prieteni. A fost citit de Dinu Pillat, Alexandru Paleologu, probabil Ion Caraion – care a informat
Securitatea – şi desigur Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu, cărora le trimisese două versiuni spre a fi publicate, una
în limba franceză, alta în limba română.
Vezi N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, repere biobibliografice şi indice de Virgil
Bulat. Note de Virgil Bulat şi Virgil Ciomoş. Cu Un dosar al memoriei arestate de George Ardeleanu, Mănăstirea
Rohia/Polirom, Iaşi, 2008, pp. 225-227.
Ibidem, p. 227.
Ibidem, p. 388.
Ambele au fost traduse în limba română, mai întâi de Viorica Nişcov (vezi N. Steinhardt, Em. Neuman, Eseuri
despre iudaism, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006) şi apoi de Giuliano Sfichi (vezi N. Steinhardt, Em. Neuman,
Eseu despre o concepţie catolică asupra iudaismului: Iluzii şi realităţi evreieşti, Mănăstirea Rohia/Polirom, Iaşi,
2011, Ediţie bilingvă).
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ine citeşte Jurnalul fericirii, carte
fundamentală nu numai în bibliografia operei lui N. Steinhardt, ci şi
în literatura română, fiind, de departe, cea mai
citită dintre cărţile „de sertar”2, rămâne copleşit
şi, în final, transfigurat în faţa mărturiilor venite
din „subterană”!
Însă nu spectacolul cutremurător al umilirii fiinţei umane de către torţionarii diabolici şi
nici victoria atât de reconfortantă, până la urmă,
a „trestiei cugetătoare” în lupta cu universul
concentraţionar – reiterate, de altfel, şi de Paul
Goma, Virgil Ierunca, Ion Ioanid şi alţi reprezentanţi ai literaturii gulagului românesc –, te
impresionează cel mai mult aici. Ceea ce singularizează această carte este mărturisirea obsesivă a fericirii pe care o trăieşte intelectualul
evreu, nesatisfăcut, de altfel, de iudaism, la întâlnirea în bezna celulei 18 de la Jilava cu
Hristos şi cu viziunea creştin-ortodoxă a lumii.
N. Steinhardt îşi asumă, deci, în orizontul
celulei, condiţia fundamentală a omului, care
este cea teologală, pe care o va incarna paradigmatic până la moarte. Avea 48 de ani şi se afla la
capătul unei tensionate şi îndelungi căutări.
Încercase în deceniul 4 al secolului trecut,
împreună cu bunul său prieten Emanuel
Neuman (Manole), să se integreze, însă, fără
succes, în spiritualitatea şi comunitatea iudaică,
spre care-l atrăgea sângele său de evreu.
În acest sens, se impunea să-şi însuşească
ebraica, ba şi aramaica, dar mai ales să frecventeze sinagoga, cu însemnele tradiţiei iudaice.
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zismului în Germania şi de constituire a
Weltanschaung-ului fascist – care a amplificat
acel antisemitism evreu descris de Theodor
Lessing în celebra sa carte Ura de sine
evreiască1 – cele două mici volume reflectă nu
doar preocupări religioase, ci şi politice, dar mai
ales identitare. Demontând o serie de legende şi
iluzii evreieşti, cei doi autori ajung, cum era şi
firesc, la problema antisemitismului, pe care o
consideră reală, dar „nu o problemă evreiască”.
Mai mult, afirmă ei, nu există o unică problemă
evreiască – deci este inutilă căutarea unor soluţii
la aceasta –, ci numai „probleme ale evreilor”. Îl
citiseră, desigur, pe Otto Weininger, autorul
cărţii Sex şi caracter, care, afirmă cei doi, „oferă
un exemplu de maladie respingătoare în care
complexul de inferioritate se amestecă cu tulburările sexuale”2. Verdictul lor este exprimat
tranşant: „La baza tuturor manifestărilor antisemitismului evreu descoperim un oribil amestec de imoralitate şi demenţă”3.
În tot cazul, Manole va rămâne sceptic, ba
chiar agnostic, toată viaţa. În schimb,
Steinhardt, care nu va uita niciodată dangătul
clopotelor bisericii din Pantelimon, va primi botezul creştin-ortodox la 15 martie 1960, la mai
puţin de trei luni de când devenise client al
închisorii Jilava, în lotul Noica-Pillat. Oficiat în
urma unei sumare, dar canonice catehizări şi pe
fugă pentru a nu fi surprinşi de gardieni, de către
ieromonahul Mina Dobzeu, coleg de celulă, botezul a fost plasat, la cererea lui Steinhardt, sub
semnul ecumenismului – căruia îi va rămâne fidel toată viaţa –, căci în celulă se aflau şi doi
preoţi greco-catolici, în faţa cărora a recitat crezul. Mai târziu va nota: „Mă nasc din nou din
apă viermănoasă şi din duh rapid”4.
Şi-a ales ca naş de botez pe Emanoil
Vidraşcu, fost şef (director) de cabinet al lui
Mihai (Ică) Antonescu, arestat şi condamnat
pentru a fi dat publicităţii faimosul ordin al
mareşalului Ion Antonescu, prin care acesta ordona armatei române trecerea Prutului5.
De ce Vidraşcu, şi nu Alexandru Paleologu,
Sergiu Al-George sau Theodor Enescu, bunii şi
minunaţii săi prieteni, Steinhardt nu va putea
explica.
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Va fi asaltat imediat de o „neînchipuit de
minunată şi deplină” fericire şi va simţi o „prospeţime şi înnoire” în fiinţa sa, Sfânta Taină a
Botezului relevându-i o „făptură nouă”6. Datorită acestor transformări fiinţiale determinate de
întâlnirea cu Hristos, el, omul slab fizic, bolnav,
trecut bine de acel „mezzo del cammin...” dantesc, nu numai că a supravieţuit gulagului, dar a
trăit şi o indelebilă fericire care, ulterior, chiar şi
celor mai puţini sceptici li s-a părut, la prima
lectură, neverosimilă. Desigur, nu fără frământări, nelinişti, fireşti temeri. Îşi va pune, la un an
de la botez, întrebări pe care i le vor adresa şi
coreligionarii săi mai târziu: Nu s-a botezat,
oare, pentru a-şi găsi un refugiu „în cuibul unor
credinţe mângâietoare”?
„Ştiu, ştiu – scrie el – de câteva zile tot
stau şi mă întreb cât sunt de sincer şi de îndreptăţit. Şi e o întrebare ce sfredeleşte şi chinuie şi deodată îmi pune două mii de ani tăgadă
în spinare. Nicicând aceste două mii de ani nu
i-am simţit mai grei şi mai apăsători pe umeri şi
mai vorbăreţi în cuget”7.
Imediat după ieşirea din închisoarea de la
Gherla – la 3 august 1964 –, va face demersurile
pentru a finaliza botezul din celulă... Ajunge, la
sugestia Marinei Viforeanu, la Schitul Darvari,
unde oficia preotul George Teodorescu, chiar
cel recomandat de Mina Dobzeu!
Sâmbătă, 12 septembrie 1964, va primi de
la acesta „taina desăvârşitoare a botezului”, iar
în 14 septembrie, de Ziua Crucii, va lua prima
împărtăşanie, aşteptată cu emoţie şi curiozitate8.
Viziunea lui Iisus, coborât în celulă şi
picurând speranţe şi mângâiere în sufletele celor
vlăguiţi de tortură şi de disperare, au avut-o şi
alţii dintre intelectualii vremii aruncaţi în
beciurile comuniste – dacă ar fi să-l amintim
doar pe Radu Gyr –, dar niciunul nu a trăit-o şi
mai ales nu a exprimat-o atât de elocvent ca N.
Steinhardt.
Acestuia, credinţa în Hristos i-a dat un
sens profund vieţii încât, ieşind din închisoare,
întărit şi purificat prin grăbitul botez, a recunoscut în cuvinte puţine, dar memorabile, mutaţia ontologică determinată în fiinţa sa de întâlnirea cu Iisus Hristos: „Am intrat în închisoare

Theodor Lessing, Der jüdische Selbsthaß, Berlin, 1930.
N. Steinhardt, Em. Neuman, Iluzii şi realităţi evreieşti, în op. cit., Editura Mănăstirea Rohia/Polirom, 2011, p. 165.
Ibidem, p. 167.
N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. cit., p. 169.
Ca o ironie a sorţii, Em. Vidraşcu îl va „turna” benign însă şi probabil cu ştiinţa sa –, la Securitate, sub numele de
cod „Adrian Cozmescu”.
6 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. cit., p. 170.
7 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia, Îngrijirea ediţiei, compararea variantelor, note, addenda
şi indice de George Ardeleanu, Mănăstirea Rohia/Polirom, 2012, p. 65.
8 Ibidem, p. 57-58.
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soful vizitase Rohia (mănăstirea) chiar în anul
anterior3, îi solicită ierarhului primirea lui N.
Steinhardt în acel mic şi liniştit locaş, considerându-l potrivit pentru prietenul său.
Întors la Bucureşti, îl va trimite imperativ
– „peremtoriu şi criptic” va afirma N. Steinhardt
–, însoţit de Iordan Chimet, să vadă mănăstirea
pe care „i-a găsit-o”!
Ajuns la Rohia, a fost întâmpinat cu multă
bunăvoinţă de noul stareţ, Serafim Man, fiind –
în cele trei zile cât a stat acolo –, fermecat şi
cucerit, „fără zăbavă şi rezerve” de loc şi de
oameni.
Va reveni în sihăstria maramureşeană din
1973 până în 1980, de 2-3 ori pe an, pentru
câteva zile sau săptămâni, atras tot mai mult de
farmecul şi dulceaţa ortodoxiei, dar şi de oamenii locului, despre care a scris cu multă empatie şi dragoste.
După câteva încercări eşuate, i s-a permis,
în sfârşit, în anii 1978-1980, să călătorească în
Occident (Elveţia, Belgia, Franţa), probabil în
speranţa că nu se va mai întoarce, având acolo
rude şi prieteni. Beneficiază de două ieşiri în
străinătate, ambele fructuoase în plan cultural –
căci va merge la teatru, la concerte, la filme şi
expoziţii – dar şi sentimental, căci se va întâlni
cu M. Eliade, E. Cioran. E. Ionescu, V. Ierunca şi
M. Lovinescu, Sanda şi Vlad Stolojan (la Paris),
precum şi cu vărul său Aristide Steinhardt şi vechiul prieten Emanuel Neuman (în Belgia).
Se va reculege în amândouă ieşirile din
ţară la mănăstirea benedictină Chevetogne, din
Belgia, într-o atmosferă de ecumenism mult
apreciată de Steinhardt4.
Cuceriţi de modul atât de sincer şi de expresiv în care îşi trăia credinţa, „benedictinii”
i-au propus să rămână la Chevetogne, ceea ce
Steinhardt a refuzat, în favoarea Rohiei.
Revenit în ţară, la 1 martie 1980, va avea
bucuria apariţiei la Editura Dacia din Cluj-Napoca,
datorită perseverenţei colegului său de celulă,
Virgil Bulat, a volumului Incertitudini literare,
pentru care va primi Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.
În vara aceluiaşi an, Steinhardt s-a decis –
în sfârşit – să facă pasul dorit încă din închisoare
– retragerea în isihie, având acum şi o „ucenicie” de câţiva ani la Rohia.

N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ed. 2008, p. 115-116.
N. Steinhardt, Em. Neuman, Eseu despre o concepţie catolică asupra iudaismului, în op. cit., p. 41.
Vezi Constantin Noica, Jurnal de idei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 155. La 1.X.1972 notează:
„Plimbare cu părintele Serafim. Natura e admirabilă, arhitectura lamentabilă”.
4 Vezi Scrisoarea lui N. Steinhardt de la Chevetogne, 8 noiembrie ’79, trimisă lui Theodor Enescu (unchiul Toto), în
Caietele de la Rohia, vol. III, N. Steinhardt în interviuri şi în corespondenţă, Ediţie îngrijită şi note de Florian
Roatiş, Editura Helvetica, Baia Mare, 2001, p. 103-105.
1
2
3
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orb (cu vagi străfulgerări de lumină, dar nu asupra realităţii interioare, străfulgerări autogene
ale beznei, care despică întunericul fără a-l risipi) şi ies cu ochii deschişi; am intrat răsfăţat,
răzgâiat, ies vindecat de fasoane, nazuri, ifose;
am intrat nemulţumit, ies cunoscând fericirea;
am intrat sensibil la fleacuri, ies nepăsător; soarele şi viaţa îmi spuneau puţin, acum ştiu să gust
felioara de pâine cât de mică; ies admirând mai
presus de orice curajul, demnitatea, morala, eroismul; ies împăcat cu cei cărora le-am greşit, cu
prietenii şi duşmanii mei, ba şi cu mine
însumi”1.
Botezul a însemnat pentru Steinhardt – în
sensul cel mai propriu al termenului –, o descoperire a unei identităţi pe care acesta o va trăi
cu fervoare şi nedisimulată bucurie.
Dar mutaţia ontologică operată de dimensiunea religioasă în fiinţa sa nu era terminată.
Cel care afirmase încă din tinereţe, luminat de
eşecul neintegrării în iudaism, că „la religie
ajungi prin credinţă şi practică”2 – cultul fiind
indispensabil credinţei –, va dori să meargă şi
mai departe pe calea mistică. Prudent la început,
întrucât trăia încă tatăl său, ferm după moartea
acestuia în 1967, Steinhardt îşi va căuta locul
într-o mănăstire.
Chemat de către arhimandritul Mina
Dobzeu la Mănăstirea „Sfinţii Petru şi Pavel”
din Huşi, nu a fost acceptat de ierarhul locului
datorită statutului său de fost deţinut politic.
La Cozia, unde ar fi fost primit, a refuzat
el, căci i se părea un loc prea gălăgios, prea
frecventat de turişti.
În paralel cu aceste căutări, Steinhardt se
dovedeşte foarte activ: intră în viaţa literară prin
traduceri, începe să publice în reviste – îndeosebi la „Viaţa Românească” –, elaborează cu
febrilitate cartea care va constitui credo-ul său,
Jurnalul fericirii.
Intrarea, atât de dorită de Steinhardt, în
isihie s-a datorat tot lui Constantin Noica – cel
care îl dusese la acea situaţie limită, atât de
rodnică şi de utilă, căci, în acel locaş al suferinţei (puşcăria) s-a născut a doua oară!
În toamna anului 1973, C. Noica l-a cunoscut la Cluj-Napoca pe episcopul vicar,
Justinian Chira, fost stareţ timp de 30 de ani al
Mănăstirii „Sfânta Ana” din Rohia. Cum filo-
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Mărturisind un puternic, cald şi sincer ataşament pentru „Sfânta Biserică, slujbele, Tainele şi învăţătura ei”, la 16 august 1980 solicită
stareţului Mănăstirii „Sfintei Ana” din Rohia
intrarea în cinul monahicesc, afirmând o chemare veche de două decenii: „Ultima mea mare
şi fierbinte dorinţă este de a îmbrăca haina monahală, lucru pe care mi l-am dorit încă de îndată
după primirea Sfintei Taine a Botezului”.
Părintele stareţ, Serafim Man, era internat,
grav bolnav, la un spital din Cluj-Napoca. Întrucât îi făgăduise călugărirea, cu un an înainte,
iar Steinhardt era cu o sănătate precară – vechii
boli intestinale i se adăugase în 1976 un infarct
–, inimosul şi delicatul arhimandrit s-a deplasat
în aceeaşi zi la Rohia unde, seara târziu, l-a tuns
în monahism, evreul botezat, îndrăgostit de
creştinism şi mai ales de frumuseţea slujbelor
ortodoxe, devenind „părintele Nicolae”. Aprobarea Arhiepiscopiei Vadului, Clujului şi Feleacului a fost primită la 2 septembrie 19801.
Opţiunea lui Steinhardt pentru monahism
era, desigur, cunoscută bunilor săi prieteni
Constantin Noica, Alexandru Paleologu şi
Sergiu Al-George. Primii doi l-au încurajat în
alegerea acestei soluţii. O scrisoare a lui C.
Noica2, trimisă de la Păltiniş în 13.X.1980 lui
Steinhardt la Rohia, îl arată pe filosof nu doar la
curent cu călugărirea, ci şi bucuros că prietenul
său a intrat „în ordine”:
„Iubite frate Nicolae,
Doi tineri teologi din Sibiu mi-au dat veşti
despre tine. Îţi confirmasem, la rândul meu,
primirea scrisorii tale de astă-vară prin care-mi
anunţai marea veste. Între timp mi-au sosit şi
mulţumirile pentru blestemata mea carte, de voi
iertată3. Îţi spun încă o dată: să te binecuvinteze
Domnul în noua ta viaţă. Roagă-te pentru noi,
1

2
3

4
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aşa cum în felul nostru, ne rugăm toţi pentru
tine.
Cu multa lui dragoste frăţească,
al tău Dinu”.
Dacă pentru Noica soluţia monahală era
firească – doar el îl recomandase pe Steinhardt
episcopului Justinian Chira –, Sergiu Al-George
nu s-a arătat împăcat cu această schimbare de
destin. Cunoscându-i obiecţiile, Steinhardt i se
confesa în scrisori, relatându-i despre viaţa de la
mănăstire şi dezvăluindu-i problemele spirituale
care îl frământă (Iisus şi Marele Inchizitor în
opera lui Dostoievski, problema lui Iuda etc.).
Cum din anul 1973, Steinhardt făcuse tot
mai dese şi mai lungi popasuri la Mănăstirea
Rohia, a ajuns să cunoască viaţa de aici în toate
aspectele ei. Astfel că, într-o scrisoare către
Sergiu Al-George, încă dinainte de călugărire,
compară viaţa mănăstirească cu cea din închisoare, apreciind-o pe prima drept „mai samuraică” şi „mai sobră”: „E mai puţin hâd, mai
puţin murdar şi puturos, mâncarea nu-i cea de
acolo, e – fireşte, desigur! – altceva, cu totul
altceva, însă e un regim absolut samuraic: de
strunire a binelui, de severitate britanică faţă de
sufletul şi cugetul tău, de stăpânire de sine fără
cruţare, de strângere a pumnilor şi măselelor, de
curaj neîncetat – militar. Mie-mi stârneşte cea
mai desăvârşită admiraţie”4.
Ultimii ani de viaţă i-a petrecut în acest
regim samuraic la Rohia, unde primeşte ascultarea de bibliotecar – dar şi-o asumă şi pe cea de
clopotar, atât de mult îndrăgea dangătul clopotelor –, participă la slujbe, cea mai dragă
fiindu-i miezonoptica, este lăsat să predice5,
deşi nu era hirotonit, meditează pe tinerii fraţi
pentru a urma seminarul teologic, conduce grupurile de turişti etc.

Ceremonia a avut loc în paraclisul noii clădiri, într-un cadru restrâns (de faţă mai fiind trei călugări: părinţii Antonie
Perţa, Nicolae Leşe şi Emanuil Rus), într-un moment de acalmie după ce miile de credincioşi participanţi la slujba
de Sfânta Maria plecaseră, iar echipa Securităţii care supraveghea Mănăstirea era şi ea mai relaxată.Cererea lui N.
Steinhardt din care am citat, ca şi motivarea actului înfăptuit în condiţii de semiclandestinitate, pentru a evita
intervenţia Securităţii, care-i urmărea toate mişcările, precum şi răspunsul Arhiepiscopiei, se află în Arhiva
Fundaţiei „N. Steinhardt”, la Mănăstirea Rohia.
Scrisoare inedită, aflată la Arhivele Municipiului Bucureşti.
La sfârşitul lunii iunie 1980 apăruse la Editura Cartea Românească volumul lui Noica Povestiri despre om după o
carte a lui Hegel. Cu titlul Povestiri din Hegel, scrierea lui Noica a circulat pe la prieteni în deceniul şase şi a figurat
apoi drept „corp delict” în procesul intentat celor 23 de intelectuali din lotul „Noica – Pillat” în ianuarie 1960.
Vezi scrisoarea lui N. Steinhardt către Sergiu Al. George din 17 iulie 1979 – cu un an şi o lună înainte de a se
călugări – în cartea Dorinei Al. George, Şocul amintirilor, Societatea Informaţia, Bucureşti, 1994, p. 75-76.
Nu numai prin activismul său cultural, ci şi prin predicile sale, N. Steinhardt s-a dovedit un monah atipic,
devansându-şi timpul. În scrisoarea către Victor Rusu din Israel, din 28 februarie 1989, în care îi relata despre viaţa
de la mănăstire, amintind de plăcerea de a le vorbi maramureşenilor „oameni dintr-o bucată”, afirmă textual: „Mă
străduiesc să scot predica din platitudine stilistică, monotonie şi locuri comune, să-i dau un oarecare caracter de
aggiornamento”. Vezi Victor Rusu, Nicolae, călugărul evreu din Sihăstria Maramureşului, în Idem, Scrisori către
şi de la prieteni, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2007, p. 139. Aceste predici – evident, revizuite pentru tipar – au
fost adunate în volumul postum Dăruind vei dobândi. Cuvinte de credinţă, (ultima şi sperăm forma definitivă, în
ediţia Mănăstirii Rohia/Polirom, Iaşi, 2008).
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miercuri, 29 martie, a trecut la cele veşnice a
doua zi, 30 martie, la ora 1700. În aceeaşi seară
corpul său a fost dus la Mănăstirea Rohia, unde a
fost înhumat duminică, 2 aprilie 1989. Curtea
Mănăstirii „Sfânta Ana” s-a dovedit neîncăpătoare pentru sutele de oameni care l-au condus
pe ultimul drum – în pofida măsurilor luate de
Securitate –, pe evreul încreştinat.
În acea zi de început de primăvară, când
lacrimile celor veniţi din toate zările (Bucureşti,
Baia Mare, Cluj-Napoca, Bistriţa) se amestecau
firesc cu lacrimile naturii, puţini dintre cei prezenţi – doar Alexandru Paleologu, Mihai Şora,
Virgil Bulat, Achim Mihu, Sorin Dumitrescu,
Stelian Tănase, Maria şi Ioan Peicin şi poate
câţiva alţii – ştiau cât de fericit a fost părintele
Nicolae. Ceilalţi vom afla peste mai bine de doi
ani, când fascinanta sa mărturisire a lui Hristos
va deveni publică sub numele de Jurnalul
fericirii.
La un sfert de secol de la trecerea sa la cele
veşnice, N. Steinhardt, monahul-eseist, continuă să fie o prezenţă discretă, dar constantă în
conştiinţa culturală românească, atât prin cărţile
sale, cât şi prin destinul său, paradoxal şi tulburător în acelaşi timp. Cărţile apărute postum,
unele intens mediatizate şi mereu reeditate –
mai ales Jurnalul fericirii şi Dăruind vei dobîndi –, ni-l readuc în minte şi în suflet prin
deloc ostentativa sa cultură, altitudinea intelectului şi spiritului său, omenitatea şi, nu în ultimul rând, umilinţa sa, poate prea orgolios mărturisită.
Adeverind cuvintele lui Georges
Bernanos, potrivit căruia „convertiţii sunt
incomozi”4, N. Steinhardt a incomodat – mai
ales după ce a îmbrăcat haina monahală la Rohia
– şi incomodează şi în posteritate, atât pe unii
dintre foştii săi coreligionari, cât şi pe alţii, e
drept puţini şi în necunoştinţă de cauză dintre
ortodocşi, ca şi pe cei care se simt frustraţi că o
personalitate de anvergura sa intelectuală nu a
ales religia lor.
Ruptura definitivă de mediul originar şi
intrarea într-o altă religie este suspectată, aproape întotdeauna, ca nefiind sinceră şi dezinteresată. La fel s-a întâmplat şi cu convertirea lui
Steinhardt.

N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, ed. cit., p. 374.
Maria Cogălniceanu, Întâlniri irepetabile, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004, p. 250.
Vezi în acest sens scrisorile trimise de Steinhardt de la Rohia lui Corneliu (Nelu) Axente, în 20 februarie 1989 şi
11.3.1989, publicate de Colette Axente în revista „Manuscriptum”, 1-4 (90-93), 1993, Anul XXIV, p. 96-97.
4 Sunt cuvintele cu care îşi începe cartea despre brusca sa convertire André Frossard. Vezi André Frossard,
Dumnezeu există, eu L-am întâlnit, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 1993, p. 9.
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În acelaşi timp, ierarhii săi – „oameni iubitori de carte”, cum îi caracterizează Steinhardt
– îi îngăduie să participe la festivaluri şi simpozioane literare (Festivalul „Lucian Blaga” de
la Sebeş, Cenaclul Saeculum de la Dej, apoi
Beclean, Saloanele „Liviu Rebreanu” de la
Bistriţa etc.), să colaboreze la reviste, să publice
cărţi etc. În aceşti ani îi apare partea cea mai
consistentă a operei antume: Incertitudini literare (1980), Geo Bogza... (1982), Critică la
persoana întâi (1983), Escale în timp şi spaţiu
sau Dincoace şi dincolo de texte (1987) şi Prin
alţii spre sine (1988).
La începutul anului 1989 crizele de angină
pectorală se înmulţesc, Steinhardt este tot mai
slăbit, repetă tot mai des, în discuţii şi în scrisori
„Dacă ne va mai da Dumnezeu viaţă şi sănătate”. Nu-l sperie, totuşi, aşa cum s-ar crede,
moartea. Moartea fizică, afirmase el, de la amvon, într-o predică, trebuie întâmpinată de
creştini „cu semeţie, curaj şi demnitate, în picioare... ostăşeşte, ca militarul viteaz pe linia de
foc, cu sfidare chiar şi cu calm absolut, grija de
seamă fiind acum păstrarea ţinutei şi a impasibilităţii”1.
Nu de moarte îi era frică, ci de boală: nu
voia să fie o povară pentru obştea Mănăstirii
Rohia, care-l acceptase cu atâta bunăvoinţă în
sânul ei, după ce trecuseră fireştile aprehensiuni
cauzate de insolitul prezenţei în mica şi izolata
localitate a unui evreu şi încă fost puşcăriaş!
Într-o scurtă scrisoare trimisă în 27 februarie 1989 profesoarei Maria Cogălniceanu la
Brăila, în vederea unei proiectate întâlniri la
Bucureşti, considera crizele de angină pectorală
(câteva zilnic) drept „o milă a Domnului”, întrucât este „nespus mai uşor un sfârşit cardiac decât
un cancer intestinal”2.
Şi totuşi, nutrind speranţa „în mila Domnului”, îşi făcea planuri: avea o carte depusă la
Editura Dacia (Monologul polifonic), se lupta
să-şi termine cartea de predici Cuvinte de credinţă şi a iniţiat împreună cu doctorul Corneliu
(Nelu) Axentie din Bucureşti întâlnirea de 60 de
ani de la absolvirea promoţiei sale de la Liceul
„Spiru Haret”3. Proiectata călătorie la Bucureşti,
însoţit de arhimandritul Mina Dobzeu, care-l
vizitase la Rohia, s-a încheiat pentru monahul
Nicolae la Baia Mare, unde inima sa a cedat.
Internat la Spitalul Judeţean în seara zilei de
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Cel mai inclement critic al său a fost
Alexandru Sever, scriitor evreu de limbă română din Israel. Într-o percutantă Epistolă
despre convertire, în care pleacă de la Cartea
împărtăşirii pentru a ajunge la Jurnalul fericirii,
căutând resorturile convertirii lui Steinhardt,
acesta este acuzat de o necunoaştere a istoriei şi
a filosofiei iudaismului şi, în consecinţă, lipsindu-i „memoria rădăcinilor”, ar fi trecut la
creştinism „într-un fel de transă somnambulică,
într-un soi de levitaţie sublimă”.
O ignoranţă însă în materie de iudaism nu
i se pare suficientă lui Alexandru Sever, aşa că
merge mai departe, „descoperind” la Steinhardt
„ura de sine a evreului” – concept lansat de
Theodor Lessing: „de silă şi chiar de plictis de
tot ce era încă evreiesc în el, omul acesta care nu
ştia să urască pe nimeni îşi ura rădăcinile”1.
Acuze pe cât de grave, pe atât de nefondate. Nu ne vom opri asupra lor, întrucât
acestora, ca şi altor acuze, le-a răspuns echilibrat, dar ferm, George Ardeleanu în inconturnabila sa carte dedicată2 monahului-eseist.
Nu putem să nu reamintim, însă, cele două cărţi
despre iudaism scrise în colaborare cu Emanuel
Neuman, care dovedesc nu numai preocuparea
pentru a-şi explica şi înţelege originile, ci şi
cunoaşterea din interior a culturii iudaice.
Alexandru Sever greşeşte atunci când
compară convertirea lui Steinhardt cu o „transă
somnambulică”, căci nu-i cunoaşte traseul spiritual. Botezul, în condiţii improvizate, a avut loc
după un sfert de secol de căutări, dileme, incertitudini şi la vârsta deplinei maturităţi. Plasarea în tradiţia creştină încă din copilărie a fost
urmată de frecventarea religiei majoritare în
şcoală, iar după deceniul de iudaism, Steinhardt
s-a îndreptat încet, dar decisiv spre creştinism.
După instalarea regimului comunist ateu, a cutreierat bisericile din Bucureşti cu Viorica
Constantinide, observând ritualul liturgic şi însuşindu-şi atmosfera ortodoxiei.
Întâlnirile de la Schitul Darvari cu intelectualii de elită precum Alice Voinescu, Alexandru Mironescu, Virgil Cândea, Alexandru
Elian, Virgil Stancovici, Paulin Lecca etc. –
dintre care unii vor fi condamnaţi în procesul
„Rugului aprins” –, ca şi frecventarea familiei
Avramescu (Mihai-Marcel şi Ana), şi nu în ultimul rând, trecerea sa prin literatura patristică şi
filosofia creştină (Filocalia, Patericul, Scrierile
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Sfinţilor Părinţi, dar şi operele lui Rozanov,
Florenski şi Bulgakov), datorită îndemnurilor
lui Virgil Cândea şi Paul Simionescu, care i-au
orientat lecturile în deceniul şase, l-au pregătit
pe Steinhardt, astfel încât, intrat în închisoare,
va cunoaşte prin botez o adevărată mutaţie ontologică, născându-se pentru a doua oară – după
cum nu va obosi să repete. Convertirea sa n-a
fost rezultatul unei „coup de foudre” mistice,
precum a lui Saul din Tars sau André Frossard,
ci s-a produs în timp şi „în străfunduri”, după
expresia lui Emanuel Godo.
În ceea ce priveşte aşa-numita „ură de sine
evreiască”, pe care i-o atribuie Alexandru Sever
lui N. Steinhardt, nu poate fi luată decât ca o
sublimă elucubraţie, de vreme ce însuşi intransigentul critic nu a găsit nicăieri la evreul botezat vreo referire la evrei şi la istoria lor care să
justifice o asemenea poziţie!
Dimpotrivă, lipsa unor frecvente referiri
la iudaism şi consecvenţa cu care se raportează
Steinhardt la creştinism, începând din copilărie,
este o dovadă că el nu fugea de iudaism, ci că se
simţea atras de creştinism.
Iar până la urmă, irezistibila atracţie a
creştinismului a învins firava rezistenţă a iudaismului din el.
Steinhardt cunoştea, desigur, am mai
spus-o, cartea lui Theodor Lessing despre „cei
şase” evrei care şi-au aplicat soluţia finală3 (doi
dintre ei, Otto Weininger şi Walter Calé s-au
sinucis la 23 de ani, vârsta pe care o avea însuşi
Steinhardt în 1935, când a început analiza
iudaismului).
Modul, însă, în care se raportează el la
„ura evreiască” în Iluzii şi realităţi evreieşti este
cel al unuia care o dezaprobă hotărât, găsindu-i
motivaţii obscure.
În sfârşit, comparaţia cvasizdrobitoare la
prima vedere, pentru Steinhardt, cu arhiepiscopul Parisului, cardinalul Jean-Marie Lustiger
(evreu polonez, 1926-2007), membru al Academiei franceze (din 1995), nu dovedeşte „uitarea de sine” a monahului de la Rohia. Ce declaraţii şi preocupări pentru evrei, pentru
suferinţa şi misiunea lor, putea aborda şi expune, în puţinele interviuri care i-au fost solicitate sau în predicile de la amvonul Mănăstirii,
adresate cu precădere ţăranilor maramureşeni,
un simplu monah (cu toate că era extrem de
apreciat şi respectat de ierarhii săi, după cum

Alexandru Sever, Epistolă despre convertire, în „Apostrof”, Cluj-Napoca, VIII, 9, 1997, p. 19-24.
George Ardeleanu, N. Steinhardt şi paradoxurile libertăţii. O perspectivă monografică, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2009, p. 198-202.
3 A se vedea Felicia Antip, Aventuri ale conştiinţei de sine. Scriitori evrei faţă-n faţă cu destinul lor, Editura Hasefer,
Bucureşti, 2006, p. 9-45.
1
2

1
2

precum a făcut-o şi o face încă acel „fals” jurnal
al lui Steinhardt intitulat – sfidător, afirmă
Gheorghe Grigurcu – Jurnalul fericirii!
Alexandru Sever şi Vera Călin şi-au expus
public opiniile despre convertirea lui Steinhardt
abia în anul 1997, deşi îl cunoşteau pe cel devenit nu numai creştin, ci şi monah ortodox, de
multă vreme (din anul 1949, în cazul Verei Călin),
dovadă că i-a „stimulat” postumitatea fericită a
acestuia.
În schimb, Alexandru Mirodan, Victor
Rusu şi alţi intelectuali grupaţi în jurul revistei
„Minimum”, care apărea în limba română la Tel
Aviv, erau interesaţi de N. Steinhardt încă din
deceniul nouă al secolului trecut, după călugărire.
Astfel, Al. Mirodan îi solicită, în luna mai
a anului 1982, date privind viaţa şi opera sa,
pentru a-l include în proiectatul Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei de limbă română, care urma să apară mai întâi în revistă şi
apoi în volum. Steinhardt se conformează şi în
toamna acelui an îi trimite o „Notă autobiografică” în care marca momentele esenţiale ale
celor 70 de ani de viaţă, notă apărută în volum în
anul 19862, cu titlul „Botez I”. Provocat de
aceasta, trei ani mai târziu, Victor Rusu îi va
scrie la rândul său, la Rohia, exprimându-şi curiozitatea pentru traseul spiritual insolit şi cerându-i un text confesiv privind convertirea, călugărirea, relaţiile cu foştii coreligionari, cu
trecutul său, cu fraţii din sihăstria maramureşean... Şi întrebările continuă: dacă are insomnii, nostalgii şi, mai ales, dacă Israelul vorbeşte
încă sufletului său... Întrebări fireşti, unele ostentative, altele...
Răspunsul lui N. Steinhardt, purtând data
de 28 februarie 1989, scris probabil între crizele
cardiace tot mai dese, este nu numai tulburător,
ci şi de o mare limpezime, confirmând asumarea
unei evoluţii paradoxale, avându-şi obârşia în
dragostea sa, tot mai puternică în timp, pentru
neamul românesc şi biserica creştină. Este profesiunea de credinţă a unui om care a făcut saltul
– riscant, ca orice convertire –, de la o spiritualitate la alta. Cu doar o lună înainte de ultimul
său drum, îşi afirmă inechivoc fericirea de a fi
ales ortodoxia şi mănăstirea: „Şi totuşi nu a fost
aşa (adică nu a întâmpinat greutăţi la integrarea
în mănăstire, n.n.): monahii atât de diferiţi de
mine m-au primit, înţeles şi acceptat cu o mărinimie, o bunăvoinţă, o răbdare, o simpatie care

Vera Călin, Târziu. Însemnări californiene. 1986-1996, Editura Univers, Bucureşti, 1997, p. 175.
A se vedea Al. Mirodan, Dicţionarul neconvenţional al scriitorilor evrei de limbă română, Minimum, Tel Aviv,
1986, pp. 209-211.
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reiese din scrisorile primite de la mitropoliţii
Antonie Plămădeală, Nicolae Corneanu şi
Nestor Vornicescu, ca să nu mai vorbim de
relaţia privilegiată pe care o avea cu episcopul
Iustinian Chira), ba încă urmărit prin toată ţara
de Securitate? O falsă problemă iscată de autorul „obsesiilor circulare”!
O altă coreligionară, Vera Călin (19212013), consideră convertirea lui Steinhardt verosimilă, dar îi găseşte motivaţii dintre cele mai
extravagante!
Potrivit acesteia, Steinhardt a trecut la
creştinism din snobism, fiind stăpânit de „dorinţa neostoită de a ajunge în lumea deţinătorilor
unui statut de superioritate socială, dobândit prin
vechime şi privilegii de castă, de dorinţa unei
integrări şi de nevoia de a scăpa de stigmatul de
venetic”1. Nimic mai fals nu se putea susţine de
către un intelectual care cunoştea bine prin ce a
trecut România în anii dictaturii proletcultismului! Doi intelectuali evrei, două destine
diferite. Pe când Steinhardt ducea o existenţă
precară sub aspect material, neputându-şi exercita profesia de avocat şi nici publica, Vera
Călin susţinea în articole la „Gazeta literară”
realismul socialist, ducând o viaţă decentă de
intelectual raliat noii ordini. Cum putea spera
Steinhardt la un statut preferenţial în închisoare
sau după 1964, când va fi urmărit de stigmatul
de puşcăriaş! Dorinţa lui neistovită era să scrie,
să publice, să-l aibă lângă sine pe Hristos, să se
roage, să predice etc.
După ieşirea din închisoare, într-o altă
etapă istorică, stigmatul de fost puşcăriaş l-a
devansat, aproape anihilându-l, pe cel de
„venetic”.
Steinhardt a lucrat (cu studiile şi cultura
lui, dar n-a fost singurul) ca încărcător-distribuitor la o obscură fabrică (de fapt, cooperativă,
în limbajul epocii) bucureşteană, în timp ce
Vera Călin era un respectabil cadru universitar,
devenind, după ce a cochetat cu utopia comunistă, o „doamnă a comparativisticii româneşti”,
cum o numeşte, şi pe drept cuvânt, Geo Şerban.
Trăindu-şi bătrâneţea pe pământul însorit
al Californiei, dar în singurătate, privată (se
pare) de dialogul roditor cu confraţii săi, abandonându-se scrisului confesiv, Vera Călin ne-a
lăsat, totuşi, două volume (şi urmează al treilea)
de însemnări din anii târzii... Însemnări de puţini
citite, prea „cuminţi” pentru a produce mutaţii
semnificative în minţile şi în sufletele cititorilor,
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au desfiinţat orice barieră şi mă fac să mă simt la
ora 2 a.m., ora adevărului, cu totul nefrământat
de dubii: câtuşi de puţin străin, stingher, nefericit, nostalgic ori gândind să mă întorc din drumul pe care am apucat”1.
Putea să aleagă o altă soluţie de viaţă fostul „fecior de bani gata”, „un ovreiaş de Bucureşti” răsfăţat? Desigur! Situaţia materială a
familiei sale i-ar fi permis lui Steinhardt să urce
în trenul Orient Expres, care l-ar fi purtat probabil spre Oxford, Paris sau Geneva, l-ar fi dus în
tabăra privilegiaţilor.
Mai târziu, în anii 1979 sau 1980, ar fi
putut rămâne în Franţa, în Belgia sau Elveţia. Şi
totuşi s-a întors şi, după ce văzuse pentru ultima
dată ispititorul Occident, a procedat întocmai
precum acel călător (naratorul) din „Predoslovia” la Întuneric şi lumină de Ion Al. BrătescuVoineşti, care într-o gară provincială, noaptea,
nu s-a urcat în strălucitorul tren internaţional, ci
a preferat trenul personal, rece, întunecos şi
murdar. A ales, deci, cu dragoste şi duioşie,
trenul de clasa a II-a, care l-a dus „ocoliş, târâş-grăpiş”, „după târzie vreme” în Maramureş.
Urmarea? „Sunt zile de secetă şi de ispitire,
fireşte. Sunt şi zile de linişte, de euforie, multe

doruri, încerc impresia că am poposit acolo unde
am fost mai cu îndârjire chemat”2.
N-a regretat niciodată alegerea făcută,
conştient că acel tren l-a dus mai aproape de
Hristos.
Cu aproape cinci ani înainte de întâlnirea
sa, la spitalul din Baia Mare, cu îngerul morţii, îi
scria, într-o emoţionantă spovedanie, lui Constantin
Noica – pe care-l considera „operatorul” celei
de-a doua naşteri –, de ce a „păşit pe urmele
călătorului din Predoslovie”, dezvăluind aceeaşi
lipsă de regret: „Am ales. Expresul a trecut, s-a
dus. Nu-mi pare rău. Asta am vrut, asta am.
Domnul Hristos mă ajută, nevenindu-I uşor”3.
Pe crucea mormântului pregătit la Rohia
ar fi vrut să scrie: „N. St., monah maramureşean”, dar i s-a părut că sună prea „stendhalian”, aşa că a optat pentru „Monahul Nicolae”,
considerând că este suficient: „Pentru un «misfit», un ratat ca mine – îi mărturiseşte lui Noica –
e destul. Oricum, va rămâne pentru mine consolarea identificării cu un pământ cum nu se
poate mai românesc. Trag nădejde că mă va
primi: tu mi l-ai găsit, mi l-ai arătat. De nu mi-a

Victor Rusu, op. cit., p. 139. Ambele scrisori au fost publicate de V. Rusu în cartea amintită, dar cu omisiuni. Or, se
ştie că N. Steinhardt atrăgea întotdeauna atenţia asupra modului de publicare: fără modificări sau omisiuni. Aşa a
făcut şi în scrisoarea trimisă la Bat Yam, interceptată de Securitate şi pusă apoi în circulaţie, dar Victor Rusu nu i-a
respectat dorinţa şi rugămintea. Integral, cele două scrisori au fost publicate, în „Addenda” la cartea sa, de către G.
Ardeleanu. Vezi op. cit., p. 448-451.
2 Vezi Cartea-Destin, în N. Steinhardt, Prin alţii spre sine, Editura Eminescu, Bucureşti, 1988, p. 292.
3 N. Steinhardt, O scrisoare către Constantin Noica, în „Dilemateca”, Bucureşti, nr. 1, mai 2006, p. 70.
1
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fost dată devenirea românească întru fiinţă, măcar să am parte de una întru moarte”1.

Cult solar – Monumentul ţăranilor martiri,
Moisei, Ţara Maramureşului.
Fotografie de Delia-Anamaria Răchişan

1

Ibidem.
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Sculptura cultă modernă.
Sculptorul băimărean Gheza Vida autenticitate, cult solar, tradiţie şi modernitate1
Dr. Delia-Anamaria RĂCHIŞAN

„Sunt un om cu noroc: m-am născut în Maramureş [...]. Maramureşul m-a format ca om şi
ca artist.
Îi rămân adânc recunoscător”. (Gheza Vida)
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O

pera marelui sculptor băimărean
Gheza Vida subliniază graniţa fragilă dintre tradiţie şi modernitate,
un univers unic, aflat sub tutela autenticităţii,
frumosului, sublimului, catharticului.
Cultul solar este întâlnit în judeţul
Maramureş şi în sculptură. Pentru a înţelege
importanţa Monumentului ţăranilor martiri de
la Moisei şi complexitatea cultului solar, analiza
se va realiza diacronic. Monumentul ţăranilor
martiri de la Moisei a fost conceput de marele
sculptor băimărean Gheza Vida, pornindu-se de
la cultul soarelui şi îngemănând palierul artei cu
istoria, mitologia, simbolistica.
Sculptorul băimărean, dând dovadă de
talent, de originalitate, a cioplit cu dalta-i fermecată, în memoria celor douăzeci şi nouă de
martiri de la Moisei, din Ţara Maramureşului,
capodopere de artă.
Maramureşul este un spaţiu arhaic binecuvântat de Bunul Dumnezeu cu oameni talentaţi, născuţi sub oblăduirea sacrului. Un
maramureşean autentic a fost şi sculptorul băimărean Gheza Vida. Acesta a preţuit zestrea
strămoşească, a fost recunoscător meleagurilor
maramureşene. Iubind arta, maramureşenii şi
plaiurile maramureşene, fiind în slujba unor
principii morale umane – bine, adevăr, frumos,
fiind înzestrat cu har, conştientizând că s-a
născut sub tutela norocului, şi-a dedicat viaţa
sculpturii, a cioplit ceea ce a plăsmuit cu mintea
şi cu sufletul. Mai întâi însă „s-a dăltuit pe sine
în plin teatru de război şi apoi în lagăre”2, apoi,
având har divin, dexteritatea de a mânui dalta,
iar ca muză arta şi dorinţa de a făuri frumosul,
1
2
3
4
5

„cel care l-a chemat irepresibil şi pentru totdeauna a fost lemnul, însoţit uneori de piatră”3.
Maramureşul, arta, sculptorul băimărean devin
un tot unitar, perpetuu: „Sunt un om cu noroc:
m-am născut în Maramureş [...]. Maramureşul
m-a format ca om şi ca artist. Îi rămân adânc
recunoscător”. (Gheza Vida)
Pe aceste meleaguri ancestrale maramureşene au fost create opere de artă, răspândite
în diverse muzee din ţară: Muzeul Naţional de
Artă al României, Muzeul Ţării Crişurilor,
Muzeul de Artă Cluj-Napoca etc. Prin operele
sculptorului băimărean Gheza Vida, judeţul
Maramureş a devenit un loc privilegiat şi de
popas pentru iubitorii de artă, pentru cei care
mai caută „miezul ferm şi luminos [...] un miez
tare ca piatra şi ca nodurile lemnului în epicentrul operei lui Gheza Vida”4. Academicianul
Marius Porumb remarcă vigoarea operelor care
înfăţişează personaje complexe: „în atitudini genuine din viaţa oamenilor locului (La fân,
Odihna, Horitoarea, Ţărancă cu cocoşul [...]
Copil cu pasăre, Copil mâncând [...]), personaje
şi secvenţe ale istoriei româneşti (Balada lui
Pintea, Pintea Grigore judecând un boier,
Dragoş Vodă, Voievodul Felu, Bogdan Vodă,
Răscoala). Un grup mare de opere realizate de
Vida au o bogată încărcătură metaforică, fiind
inspirate din universul mitic maramureşean
(Omul apelor, Omul dintre focuri-Foca, Omul
nopţii [...])5. Academicianul Marius Porumb
este în asentimentul specialistului Constantin
Prut când afirmă că Monumentul ţăranilor martiri de la Moisei este „o sinteză a spiritualităţii
româneşti, atingând acea tensiune unică la care

Acest articol este forma restrânsă a unui volum aflat în curs de apariţie.
Ramona Novicov, în Gheza Vida, Bucureşti, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013, p. 104.
Ibidem.
Ibidem, p. 103.
Acad. Marius Porumb, Gheza Vida, ed. cit., p. 13.

s-a afirmat vocaţia ordinii, a echilibrului psihic
şi cosmic, a locului impregnat decisiv de umanitate, de sanctuarele dacice sau din spaţiile de
evocare brâncuşiene”1.
Aceste opere subliniază că artistul Gheza
Vida este o personalitate de marcă a artei româneşti, un sculptor care a preţuit lemnul cald,
dar şi piatra. Confruntând prezentul cu trecutul,
artistul băimărean a zămislit capodopere de artă
pe care le-a propulsat spre viitor. Dorind ca
Monumentul ţăranilor martiri să fie „curat maramureşean”2, sculptorul băimărean a înălţat
complexul sculptural din satul Moisei în memoria ţăranilor români care au fost arestaţi,
închişi în două case şi împuşcaţi mişeleşte prin
ferestre. Gheorghe Vida, fiul artistului, subliniază că sculptorul Gheza Vida „omagiază jertfa
ţăranilor români omorâţi de trupele horthyste şi
hitleriste în retragere”3.
Monumentul ţăranilor martiri este în formă de cerc şi inserează douăsprezece statui-co-

Şarpele şi Varvara,
Muzeul de Artă din
Baia Mare
Detaliu, Nunta
Şerpilor, Atelierul
marelui sculptor
Gheza Vida;
fotografii de
Delia-Anamaria
Răchişan

1
2
3
4
5
6

loane care reprezintă lunile anului. Lemnul a fost
substituit cu piatra. Figurile realizate au chipuri
umane, sunt antropomorfizate, reprezentând,
după relatările sculptorului, „personaje din basmele moroşene, care i-au sprijinit pe patrioţi”4:
Omul pădurii, Omul nopţii, Omul apelor, Foca
sau Omul dintre focuri, Omul care horeşte,
Omul de priveghe etc. Florian Tucă atrage atenţia asupra faptului că măştile surprind stările
fiinţei umane: uimirea, ura. Întâlnim şi blestemul ca mandat intergeneraţional, dar şi strigătul
de jale, dârzenia, victoria morală, un amestec de
agonie şi extaz, sincretismul de limbaje, un joc
al formelor care emană trăire, vivacitate, energie
benefică.
Coloanele-statui de la Moisei sunt o reminiscenţă a unui cult solar. Acest aspect este
confirmat de sculptorul Gheza Vida: „În determinarea complexului monumental în formă de
cerc – îşi continuă maestrul firul relatărilor – am
plecat de la cultul soarelui, cult care este foarte
frecvent în Maramureş. Forma de cerc, cu 12
raze, în care sunt aşezate statuile, simbolizează,
în concepţia mea, cele 12 luni ale anului şi le-am
gândit aşa pentru ca maramureşenii sau cei ce
trec pe aici, pe la noi, să-şi amintească în fiecare
lună din an şi în fiecare zi din lună de cele
petrecute la Moisei”5. În prezent, Monumentul
ţăranilor martiri de la Moisei, monumentul original din anul 1966, realizat în lemn, poate fi
admirat la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare. Monumentul ridicat, iniţial,
în lemn (1966) a fost redat în piatră (1972) şi
expus la Moisei, în anul 2013, când s-a comemorat centenarul sculptorului Gheza Vida
(1913-2013).
Artistul Gheza Vida, aşa cum subliniază
sculptorul maramureşean Ioan Marchiş, prin
Monumentul
ţăranilor
martiri de la Moisei
potenţează regimul nocturn al
imaginii, „fapt care îl leagă de
mitologia şi tradiţia Maramureşului”6.
Sculptorul băimărean,
îngemănând regimul nocturn
cu cel diurn, înveşmântând
personajele în straie simple,
autentice, ţărăneşti sau în
mantaua
chintesenţei,

Ibidem.
Gheorghe Vida, Gheza Vida, ed. cit., p. 153.
Ibidem.
Florian Tucă, Coloanele-statui de la Moisei, Bucureşti, Editura Militară, 1975, p. 41.
Vida Gheza, apud Florian Tucă, p. 41; apud Gheorghe Vida, Gheza Vida, ed. cit., p. 153.
Ioan Marchiş, în Gheza Vida, ed. cit., p. 132.
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oscilând între tradiţie şi modernitate, a pătruns,
datorită muncii, talentului, pasiunii nemărginite,
asemenea lui Brâncuşi, printr-un zbor vertical, în
eternitate. Suntem în asentimentul maestrului Ioan
Marchiş, atunci când afirmă: „Privit de aproape,
Gheza Vida este un artist al doinirii în forme
plastice a ţăranului, muncitorului şi minerului
cu tot universul lui tradiţional şi modern, cu
lumea magică a alchimiei misterelor
subpământene. Este omul formelor artistice situate între epiderma şi esenţa lucrurilor”1.
Teodor Ardelean, decriptându-l pe marele
artist băimărean descoperă o personalitate marcantă: „Prin Gheza Vida, «artist al locului»,
devenit printr-o operă nepieritoare «artist al
esenţelor», Neamul Românesc din Maramureş
întâi şi apoi întreaga seminţie românească şi-a
văzut sufletul. Suflet aşezat cu multă cumpănire
în Sfatul Bătrânilor, în Monumentul de la Carei,
în Pintea Viteazul, în Monumentul de la Moisei,

formă de decriptare simplă a unui destin fericit
într-un moment în care, la o sută de ani, lucrează
nu doar opera, cu toate ecourile sale, ci şi viaţa
artistului Gheza Vida, artist al Maramureşului şi
artist al Neamului, artist al Băii Mari şi artist al
Omenirii”2.
Profesorul Aurel Chiriac consideră că ansamblurile statuare care subliniază relaţia osmotică stâncitate-revoltă-arhaic sunt Sfatul bătrânilor şi Monumentul ţăranilor martiri de la
Moisei: „Suspendat în potrivniciile istoriei, Monumentul de la Moisei nu doar că îmbină perfect
cele trei elemente de care pomeneam, dar pentru
a ajunge la el trebuie urcate patruzeci şi patru de
trepte, un drum al Golgotei însângerate a satului
românesc. Figurile de ţărani şi măştile sunt
stâlpi care sprijină cerul – la orice cer s-ar fi
gândit artistul băimărean: cel istoric, cel social,
cel religios”3. Viaţa este o provocare, un drum
cu suişuri şi coborâşuri. Cele patruzeci şi patru
de trepte ce trebuie urcate pentru a se ajunge la
Monumentul ţăranilor martiri, iar apoi coborâte, (re)amintesc că albia vieţii poartă fiinţa
umană când în amonte, când în aval; că martiriul
ţăranilor maramureşeni nu a fost zadarnic; că
ruga sau gândul bun înălţat de omul societăţii

Căuce, Autor: Gheza Vida, Colecţia
personală Zoe şi acad. Marius Porumb

contemporane va aduce pace, linişte lăuntrică
celor trecuţi la cele veşnice.
Sculptorul băimărean Gheza Vida redă
simbolul ophidian şarpele în mai multe ipostaze:
şarpele, alături de Varvara, protectoarea mineîn Balada lui Pintea, în Dans din Oaş [...]. E o rilor în opera omonimă; mai mulţi şerpi
încolăciţi, în opera Nunta Şerpilor.
Buciumaşul, 1957,
Autor: Gheza Vida, Colecţia personală
Zoe şi acad. Marius Porumb

1
2
3

Ibidem, p. 131.
Teodor Ardelean, Gheza Vida, ed. cit., pp. 22-23.
Aurel Chiriac, Gheza Vida, ed. cit., pp. 114-115.

DECEMBRIE 2014

Ion VLAD –
eseist,
teoretician
şi critic literar

Bibliografie:
*** Gheza Vida. Centenar 1913-2013, Editor Marius Porumb, Bucureşti, Editura Academiei Române; Cluj-Napoca, Editura Mega,
2013.
. Ghinoiu, Ion, Dicţionar. Mitologie română, Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold, 2013.
. Ghinoiu, Ion, Comoara satelor. Calendar popular, Bucureşti, Editura Academiei Române,
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Opera în lemn Nunta Şerpilor invită privitorii să
pătrundă într-o lume aflată sub tutela magicului.
Arta populară devine sursă de inspiraţie
pentru artiştii talentaţi ai neamului românesc,
preocupaţi de valorile strămoşeşti. Exemplificăm două obiecte – căucul îngemănat şi buciumul, indispensabile păcurarului român din
toate zonele etnografice ale ţării noastre, realizate cu măiestrie de marele sculptor băimărean
Gheza Vida.
Obiectele de artă ale marelui sculptor băimărean Gheza Vida, punând accent pe autenticitate, pe originalitate, oscilând între tradiţie şi
modernitate surprind cu măiestrie, când cultul
solar, când simbolul saurian, când instrumentele
utile folosite de ciobanul, de ţăranul trăitor pe meleagurile româneşti, indiferent de zona etnografică.

FAMILIA ROMÂNĂ

Sfânta Varvara este prăznuită în Calendarul Creştin pe 4 decembrie. În Calendarul
Popular este o reprezentare feminină mitică
aflată la vârsta senectuţii, „răspuzătoare de producerea Bubatului (variolei) şi a altor boli ale
copilăriei”1. Această reprezentare antropomorfă
este protectoarea minerilor, le arăta unde era
filonul de aur cu condiţia să nu-i fie divulgată
prezenţa: „le indica minerilor unde să sape ca să
dea de aur”2, dar şi protectoarea agricultorilor,
păstorilor ca stăpână a bubatului, a bolilor specifice copilăriei. Sculptorul Gheza Vida redă
această reprezentare împreună cu şarpele, un
imago mundi, un simbol primordial corelat cu
cele patru stihii: pământ, apă, aer, foc. Având
acces la universul subpământean, la lumea htoniană, fiind o epifanie a strămoşilor mitici. Varvara, îi va ghida pe ortaci în labirintul pământului,
readucându-i nevătămaţi la suprafaţă (funcţie
apotropaică).
Nunta Şerpilor redă dansul ritmat al saurienilor, anticipând registrul nocturn. Acei şerpi
strânşi laolaltă stârnesc curiozitatea şi dezlănţuie
creativitatea. Şerpii redaţi de sculptorul băimărean (re)amintesc etnologilor de mitul
draconitului, de capacitatea acestora de a secreta
din salivă o piatră miraculoasă, mărgeaua
şarpelui, un obiect magic prin intermediul căruia
posesorul cunoaşte limba necuvântătoarelor, dobândeşte ceea ce gândeşte, ceea ce îşi doreşte.
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Profesorul, criticul şi teoreticianul literar ION VLAD, la aniversare

Modelul Profesorului exigent
Viorel TĂUTAN
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L

-am zărit nu de mult trecând agale,
îngândurat, cum îl ştiu de-un bun
timp încoace, uşor adus de spate.
Eram pe trotuarul celălalt şi-aş fi dorit să trec
strada perforând şirul neîntrerupt al maşinilor,
să-l salut şi să-i pun aceste banale întrebări. „Ce
mai faceţi, domnule Profesor? Cum o mai duceţi?”, aşa cum, de altfel, însuşi Domnia Sa avea
obiceiul să ne întrebe, întâlnindu-ne ocazional,
pe aceia dintre noi păstraţi în prodigioasa-i memorie afectivă. Însă o foarte veche sfială, involuată la statutul de complex al inferiorităţii
încă de pe vremea studenţiei, mi-a stăpânit
impulsul.
Fac parte dintr-o numeroasă promoţie a
Filologiei clujene (azi – Litere), secţia de limbă
şi literatură română, sau „română pură”, a cărei
medie minimă la admitere a fost 7 (şapte), în
comparaţie cu promoţiile dinainte, admise până
la media cinci şi câteva zecimi… Aceste date le
vehiculau unii dintre dascălii noştri de-atunci.
Fenomenul este argumentat prin trei afirmaţii
plauzibile: fie pentru că fusese abandonată proba de Istorie a României la examenul de admitere, scăzând astfel volumul de muncă al viitorilor candidaţi, fie că s-a decis renunţarea la o

severitate excesivă în evaluări, fie că s-a întâmplat ca respectiva promoţie de absolvenţi ai
liceelor din ţară (pe secţiunea umanist-filologică) să fie mai bună, fenomen cu manifestări
ciclice ştiinţific demonstrate în psihopedagogie.
Sunt înclinat să cred, în ceea ce ne priveşte,
valabilitatea celui de-al treilea argument. Cert e
că, după aceea, următoarele promoţii aveau să
fie admise cu medii de peste şapte.
Recurg la o astfel de rememorare nu
dintr-un impuls al infatuării, cât din acela de-a
argumenta apriori natura impactului unor cadre
didactice universitare exigente incluse legendelor cu iz anecdotic de către reprezentanţi ai
studenţilor din anii mai mari. „Legende” pe care
le-am aflat încă din primele săptămâni de studenţie. Protagoniştii: Profesorii Iosif Pervain,
Ion Vlad, Mircea Zaciu, Liviu Rusu, D. D.
Draşoveanu. Dar şi picanterii datorate altora.
Am avut şansa de a-i cunoaşte nemijlocit
pe doi dintre Domniile Lor: Ion Vlad şi D. D.,
sau Draşo (cum îl apelau cvasitotalitatea colegilor pe conferenţiarul Draşoveanu).
Conferenţiarul universitar ION VLAD avea
să împlinească 35 de ani în prima parte a iernii,
când eu începusem deja să parcurg anul I şi
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trei-patru paşi înspre local, când l-am zărit venind spre facultate. De la o distanţă de circa
cinci metri, până să apuc eu să-l salut, îşi ridică
pălăria, apoi mă opri şi mă întrebă ce fac şi unde
lucrez. I-am răspuns, mirat că m-a recunoscut
(urmasem, ce-i drept, şi cursul de teorie a literaturii al Domniei Sale, în anul V de studii),
apoi mi-a mărturisit că primise acceptul de a
conduce o grupă de doctoranzi, şi mi-a propus
să-mi fac dosarul. I-am promis că o să discut
această oportunitate cu soţia, după care ne-am
despărţit la fel de reverenţios. Acum regret că
m-am lăsat învins de multiple alte preocupări,
care-mi produceau momente de glorie efemeră.
Acesta este Profesorul prieten.
Ne-am mai intersectat de atunci de câteva
ori traseele urbane, când la o lansare sau un târg
de carte, când pe treptele clădirii unde se găsesc
redacţiile revistelor Steaua şi Tribuna etc. De
fiecare dată se oprea, plin de solicitudine, să
schimbe câteva cuvinte cu acela căruia îi oferise
de două ori ocazia să se emancipeze, având
încredere în propriile-i puteri. De-a lungul
acestor ani am cumpărat şi i-am citit cărţile de
critică şi teorie literară, recunoscând şi în lectură, cu nostalgie, stilul care îl impusese generaţiilor de studenţi, acela de orator desăvârşit.
De aceea, şi în această lună, când împlineşte opt decenii şi jumătate de viaţă îi mulţu-
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1972, participam la cursurile de pregătire pentru
examenul de definitivare în învăţământ. O parte
a cursurilor se ţineau în clădirea facultăţii unde
mi-am dobândit statutul de intelectual. Ieşisem
din incintă într-o pauză cu gândul să beau o
cafea la cofetărie din vecinătate (în timpul studenţiei i se spunea Sala 30, urmând numărătorii
sălilor de curs din clădirea facultăţii). Făcusem
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frecventam conştiincios cursul de introducere în
literatură propus de către Domnia Sa. Constatasem nu doar utilitatea substanţială a acestui
curs, cât impunătoarea prestanţă, talentul didactic şi meticulozitatea propunătorului. Vocea
bas-baritonală, ţinuta pedagogică impecabilă,
retorica desăvârşită şi evidenţa unei memorii
excepţionale, calităţi cărora li se adăuga exigenţa din timpul examenelor, îl făcuseră, probabil, „de temut” în obsesiile celor mediocri şi
submediocri, ca să folosesc un eufemism. Ceea
ce îi dădea o înfăţişare uşor stranie, marcată
într-un fel de privirea tristă, era paloarea accentuată a tenului. Abia mai târziu aveam să aflu
cauza. Tot astfel, cum că ar fi fost jucător de
rugby în echipa Institutului Agronomic din Cluj.
Nu mai ţin minte cine a picat, din grupa
căreia îi aparţineam, la examenul din ianuarie
(prima sesiune din viaţa de student cursant).
Însă ştiu că uitasem tot ce am citit şi am învăţat
în momentul când am pătruns în sala de examen.
Când mi-a venit rândul, m-am ridicat şi am
început să-mi susţin subiectele cu o voce pierită,
incongruentă staturii atletice a unui tânăr de 21
de ani. Intuind cauza, m-a oprit şi mi-a spus pe
un ton calm, camaraderesc, aproape solemn:
„Te rog să iei loc. Pentru cât ai spus, pot să-ţi
dau pe drept un cinci. Dar sunt convins că ştii şi
poţi mai mult. Te ţin minte de la seminarii!” Şi
i-am dat satisfacţie. În sesiunea de vară, m-am
prezentat la „mărire de notă”.
Aşa s-a întâmplat. Era exigentul profesor-pedagog.
Când am ajuns în anul al IV-lea, fusese
deja numit decan. Luasem locul I pe ţară cu
trupa de teatru a facultăţii în cadrul Festivalului
„Primăvara Studenţească”. Din trupă mai făceau parte Doina Câmpean, Horea Bădescu,
Constantin (Tinel) Ştefănescu şi Nicolae
Băltăreţu. Într-una din zilele săptămânii următoare, ni s-a comunicat să ne prezentăm la o
anumită oră în biroul decanului. La termenul
stabilit, am bătut la uşă cu oarece sfială şi, după
ce am auzit invitaţia de a pătrunde, uşa ne-a
deschis-o domnul decan în persoană şi ne-a
poftit zâmbind să intrăm şi să luăm loc. Apoi
ne-a servit cu câte-un păhărel de coniac şi cu
ciocolată, ne-a felicitat şi a stat cu noi la taclale,
solicitând să-i relatăm cum a fost. Nu ştiu, coniacul, ciocolata, tonul blajin, colegial, sau ce
altceva mi-a alungat timiditatea, reţinerile şi am
intrat în conversaţie cu o dezinvoltură de care nu
mă ştiam vinovat. În faţa noastră se afla Profesorul Om.
În vacanţa şcolară din primăvara anului
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mesc! Şi am convingerea că fac parte dintre nătate şi putere de muncă. La mulţi şi buni ani,
foarte numeroşii discipoli care îi doresc să stră- domnule Profesor!
bată şi următoarea etapă a vieţii în deplină să-
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Nicolae Balotă şi provocările autoficţiunii
de care a fost cuprins după ce a observat că este
urmărit de agenţii Securităţii. Ca într-un roman
al „obsedantului deceniu”, scriitorul povesteşte
maniera în care a fost reţinut în zorii zilei de 3
ianuarie 1956. Călătorind dinspre Cluj înspre
Bucureşti, el a fost coborât cu forţa din trenul
accelerat, singura sa şansă constând în faptul că
geanta conţinând jurnalul compromiţător a fost
„uitată” în mod deliberat în compartimentul vagonului. Nicolae Balotă descrie conţinutul însemnărilor sale zilnice ce se puteau transforma
într-un cap de acuzare împotriva autorului lor:
„Teama mi se fixase obsesiv asupra caietului
acela gros, cu scoarţe albastre, în care aveam
însemnările mele zilnice de când mă mutasem la
Bucureşti, de un an şi câteva luni încoace. Jurnalul era plin de reflecţii critice, de imprecaţii
la adresa comunismului. Dacă mă arestează,
îmi spuneam, oricât aş nega, vor avea o probă
împotriva mea. Şi nu numai a mea”. Tot observaţiile preliminare ale lui N. Balotă sunt cele
care circumscriu multiplele coordonate ale Jurnalului: religioasă, filosofică, literară şi intimamoroasă.
De altfel, deja Prologul cărţii reconstituie
extrem de bine atmosfera terifiantă ce caracteriza teribilii ani ’50. Trecutul şi prezentul se
reflectă mereu între oglinzi paralele, de unde şi o
serie de judecăţi destul de severe la adresa acelora care au încheiat „pactul cu diavolul” şi au
acceptat să facă apologia regimului opresor. Tonul devine şi mai virulent, când sunt evocate
marile personalităţi culturale ale Occidentului
(Sartre reprezintă un bun exemplu în acest sens),
care, pentru gestul lor, „nu aveau nici măcar
scuza demoralizării în urma unor ani de tortură”. Vorbind despre o serie de victime ale
totalitarismului, N. Balotă relevă faptul că, la
jumătatea anilor ’50, îngenunchi erea morală a
preluat locul brutalei eliminări fizice în cazul
adversarilor politici ai sistemului.
Autorul Universului prozei mărturiseşte
faptul că a ţinut un jurnal intim de când se ştie,
dar preocupările sale au devenit mai sistematice
prin 1940, când împlinea vârsta de cincisprezece ani. Însemnările zilnice au preluat de-a
lungul timpului înfăţişări diferite: „când simplu
caiet de note referitoare la evenimentele, la trăi-

FAMILIA ROMÂNĂ

C

ele două volume intitulate Caietul
albastru (1998) ne propun o nouă
ipostază a cunoscutului critic şi istoric literar, Nicolae Balotă, cea de memorialist.
Dacă erudiţia, claritatea şi eleganţa reprezentau
câteva dintre trăsăturile esenţiale ale cercetătorului, de data aceasta în centrul interesului se situează arta confesiunii, scriitorul relevând
remarcabilele sale calităţi de memorialist.
Cititorul atent al romanului se dovedeşte şi un
bun povestitor, cu atât mai mult, cu cât naraţiunea este relatată la persoana întâi singular,
iar evenimentele prezentate sunt de o autenticitate deplină, fiind trăite cu maximă intensitate
de cel care îşi asumă ipostaza de personaj martor
şi actor. Lucrarea are două coordonate temporale esenţiale (Timp mort 1954-1955 şi Remember 1991-1998), ceea ce face ca întâmplările să
fie înfăţişate din tot atâtea perspective diferite,
ce se dovedesc însă complementare. De altfel,
ceea ce constituie nota distinctivă a Jurnalului
semnat de Nicolae Balotă este tocmai această
interpretare permanentă a evenimentelor din
două puncte de vedere diferite: unul simultan şi
altul ulterior desfăşurării lor. Aflat la vârsta
rememorărilor, criticul îşi întoarce adesea
privirile în urmă spre faptele care, la un moment
dat, păreau să îi schimbe în mod radical cursul
vieţii. Omul ajuns la senectute nu mai crede însă
în „fracturile totale, în salturile imprevizibile
ale existenţei. Trăirile, chiar şi cele abisale,
mutaţiile, chiar şi cele mai spectaculoase, ale
personalităţii şi vieţii noastre sunt înscrise în
ceea ce le precedă”. Re-lectura adnotată a însemnărilor la un interval de patru decenii are
drept scop reconstituirea profilului spiritual al
diaristului de odinioară. Memoria acelui ultim
an de relativă „libertate”, reflectată în paginile
Jurnalului, s-a întipărit profund în conştiinţa
scriitorului, de unde rezultă o adevărată voluptate a detaliilor.
Cartea se deschide cu un Prolog, în care
Nicolae Balotă relatează întâmplarea dramatică
a arestării sale. Criticul se întoarce în timp la
această noapte de coşmar, în care s-a transformat într-o veritabilă victimă a istoriei, pentru a
evoca soarta ingrată a „Caietului albastru”. Remarcabil creator de atmosferă, el redă angoasa
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rile zilei, când jurnal de lectură, uneori repertoriu al exerciţiilor spirituale, consemnare a
meditaţiilor urmând un itinerarium mentis in
Deum, alteori caiet al unei pasiuni obsesive, de
cele mai multe ori un melting pot în care ghiveciul cuprindea reflecţii, note pe marginea
cărţilor, a evenimentelor din lume, scrisori, însemnări de călătorie, proiecţii în imaginar, vise,
ficţiuni”. În anumite perioade, criticul ţine chiar
două „jurnale”: unul pentru consemnarea reflecţiilor, altul pentru urmărirea desfăşurării
unor experienţe intime acaparatoare. Uneori,
confesiunile depăşesc coordonatele unor simple
însemnări zilnice, dobândind complexitatea
unor adevărate eseuri. Caiete întregi din arhivele personale ale scriitorului s-au pierdut prin
locuinţele percheziţionate sau au fost confiscate. Altele s-au regăsit pe la rude şi prieteni,
ajungând clandestin peste frontiere, după ce criticul s-a refugiat din motive politice în Franţa.
Printre acestea s-a găsit şi acest Caiet albastru.
Spre deosebire de alţi autori de jurnale
(mai mult sau mai puţin „intime”), criticul specifică faptul că nu a scris niciodată doar pentru
sine, contrazicând, astfel, tocmai esenţa genului,
caracterul lui confidenţial. Diaristul a scris întotdeauna cu gândul că însemnările sale „intime” vor fi cândva publicate, aceasta chiar şi în
perioada în care lucra doar „pentru sertar” şi nu
putea spera în posibilitatea unei tipăriri imediate. De aici prezenţa unor confesiuni ce se
transformă în veritabile profesiuni de credinţă:
„N-am putut niciodată vorbi şi, poate, nici
scrie, fără să mă gândesc la cei cărora mă
adresam”. O asemenea abordare a notelor zilnice duce, bineînţeles, la accentuarea anumitor
trăsături şi la atenuarea altora (există, se pare,
diferite grade ale intimităţii!), scriitorul fiind
preocupat adesea mai mult de relaţia dintre eu şi
lume, decât de relevarea unor aspecte ce ţin de
fondul său sufletesc cel mai lăuntric. Cenzura
interioară funcţionează din moment ce unele
identităţi sunt trecute sub tăcere, în cazul anumitor personaje feminine (destul de numeroase), preferându-se simpla consemnare a unor
iniţiale. De altfel, în august 1997, diaristul notează următoarele despre un act de indiscreţie pe
care l-a comis în copilărie: „Tocmai pentru că
eu însumi îmi păzeam cu ferocitate intimităţile,
pentru că mă deschideam greu, dacă nu chiar
deloc faţă de alţii, pentru că am simţit foarte
devreme că cele ce ţin de suflet sunt şi trebuie să
rămână inviolabile, mi s-a părut de-a dreptul un
sacrilegiu actul pe care l-am comis într-o zi
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citind într-ascuns câteva fraze din caietul de
însemnări al părintelui”.
„Caietul albastru” a fost redactat într-un
răstimp de restrişte, numit de către critic, timp
mort. Mai târziu, când a devenit posibilă publicarea unor texte de critică, teorie sau istorie
literară, tăcerea a continuat să planeze asupra
scrierilor de „sertar”. Pe lângă meditaţia filosofică sau cea teologică, interdicţia a vizat şi
caietele Jurnalului care, în plus, mai erau pline
şi de „referiri, de aluzii şi reflecţii pe marginea
unor situaţii sau evenimente actuale, multe politice, şi mai multe implicând, angajând într-un
fel sau într-altul persoane apropiate”. Posibila
publicare a Jurnalului nu era preconizată decât
după moartea autorului. Cu toate acestea, se
pare că o întâlnire din 1991 cu Ion Negoiţescu
pe culoarele studioului din München al Postului
de Radio Europa Liberă a schimbat destinul
manuscrisului. Faptul că Ion Negoiţescu s-a interesat de soarta „Caietului albastru” este firesc,
din moment ce a jucat un rol hotărâtor în salvarea lui în zilele de după arestarea prietenului său.
După o serie de pagini în care circumscrie
o personală poetică a jurnalului (care din
„intim” devine „public”), autorul se reîntoarce
la relatarea întâmplărilor dramatice din noaptea
de 3 ianuarie 1956, când a fost arestat de agenţii
Securităţii. Mai exact, se relatează istoria genţii
burduşite de cărţi, în care se afla Jurnalul şi
manuscrisul Comentariului la Psalmii lui
Arghezi. Aceasta a fost salvată de către un student care călătorea în acelaşi compartiment cu
autorul, depunând-o la ghişeul de „Obiecte pierdute”. Aflând de cele întâmplate, Ion Negoiţescu
a anunţat familia scriitorului, iar mama acestuia
a reuşit să recupereze obiectul împricinat, pretinzând că ea a fost cea care l-a uitat în tren.
Peripeţiile „Caietului albastru” au continuat după şase ani, când Ion Negoiţescu, cel care îl avea
în custodie, a fost, la rândul lui, arestat. Jurnalul
a ajuns în garajul soţilor Regman, de unde N.
Balotă l-a recuperat în vara anului 1964, după
şapte ani de închisoare şi doi ani de domiciliu
forţat, petrecuţi într-un sat din Bărăgan.
Dacă prologul reconstituie istoria zbuciumată a „Caietului albastru” şi a autorului acestuia, însemnările propriu-zise se deschid cu data
de 29 octombrie 1954 şi continuă până la 1 ianuarie 1956. Evocând Lipscanii şi Cişmigiul de
odinioară, N. Balotă vorbeşte despre degradarea
materială şi spirituală a Bucureştiului, termenii
comparaţiei găsindu-se în Capitala înfloritoare
din anii copilăriei sale. Realitatea este percepută
prin cultură, în sensul că se fac mereu trimiteri la

să scrie doar „în subterană”. Autorul îşi exprimă
pudoarea faţă de scrisul său în propoziţii cu
valoare emblematică, o pudoare ce nu şi-o poate
explica şi pe care trebuie să şi-o înfrângă. Modelul ideal al scrisului este descoperit în fluiditatea
apei care reuşeşte să spargă toate zăgazurile:
„Aş dori să scriu aşa cum curge apa: aceasta nu
înseamnă că doresc o fluiditate continuă, logoreică, liberă de orice obstacole, o scurgere
prolixă. Apa care, îndiguită, zăgăzuită, împiedicată prin toate mijloacele, găseşte posibilitatea de a curge, iată apa vie a scrisului.
Şi-apoi, nu numai curgerea este capacitatea la
care râvnesc. Apa mării, în necontenită mişcare, imensă putere reţinută, chiar şi atunci când e
dezlănţuită, iată modelul ideal al scrisului! Să
scrii totul, totul dintr-o singură trăsătură”. La
9 ianuarie 1955, diaristul consideră că a ajuns la
vârsta când trebuie să scrie totul, adică trebuie
să îşi preschimbe existenţa în text. În acelaşi
timp, el îşi dă seama că nu poate scrie decât
coborând până în „străfundul abisului” şi îşi
propune să nu cadă în niciun fel de patos.
Alteori, vorbind de modelul oferit de muzica lui
Bach, diaristul consideră că ar trebui să scrie
„unind rigoarea geometrică a canoanelor cu
fantazia inventivă a jocului”. La 2 aprilie 1955,
pornind tot de la muzica bătrânului cantor din
Leipzig (ce nu a devenit niciodată un simplu
artizan care lucrează doar pentru a-şi câştiga
pâinea), N. Balotă îşi propune să nu se transforme într-un fabricant de serie, într-un funcţionar. Reluând după două zile redactarea unei
scrisori (18-21 aprilie 1955), criticul recunoaşte
„aliajul de adevăr şi ficţiune pe care îl conţine
orice mărturisire”. Asemenea lui Mircea
Eliade, Nicolae Balotă ascultă de o dublă chemare: pentru Artă şi pentru Sacru, pentru planul
estetic şi cel religios. De aici pendularea între
două extreme, întruchipate de „Omul universal”
sau Creatorul leonardesc şi condiţia de Sfânt.
Despărţirea timpurie de familie şi de casa părintească a favorizat meditaţiile asupra propriei
persoane, motiv pentru care, prin octombrie
1940, încep acele observaţii ce se vor transforma în Jurnalul de mai târziu. Însemnările zilnice
reflectă „itinerariul unui om sub şi peste vremile în care i-a fost dat să trăiască”. Pe de altă
parte, perspectiva retrospectivă încercată în anii
’90 ajută la relevarea implicaţiilor mai profunde
ale gesturilor de odinioară, semnalând, în acelaşi timp, legăturile dintre politic, estetic şi
religios.
Într-o perioadă a tiraniei ce corupea până
şi stilul, cuvântul, scrisul rămâne o consolare, un
adăpost, o ultimă demnitate de apărat. De altfel,
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o serie de opere literare celebre. De exemplu,
atunci când se descrie Curtea Veche, se invocă,
în repetate rânduri, faimosul roman al lui Mateiu
Caragiale. Concluziile celui care priveşte realitatea decăzută, adesea grotescă din jurul lui,
sunt usturătoare: „Realitatea e o mizerie cu
ţâfnă”. Alteori, citându-l pe Paul din Alep, diaristul exclamă cu amărăciune, asemenea cronicarului de odinioară: „Valahia, ţară de nefericire!” Apoi oferă o posibilă explicaţie a
apariţiei „Caietului albastru”, datorită contradicţiei dintre nevoia imperioasă de manifestare a
bărbatului de treizeci de ani şi neputinţa de exprimare a celui strâns în chingi. Jurnalul oferă şi
o amplă galerie de portrete – unele memorabile –,
dintre cei evocaţi putând fi amintiţi: Ion
Negoiţescu, prietenul diaristului, Lucian Blaga,
fraţii Boilă, Radu şi Dominic Stanca, Nicolae
Steinhardt (întâlnit la Jilava), Monseniorul
Vladimir Ghica, Ion Chinezu, Edgar Papu, Tudor Vianu, Mihai Şora, Constantin Ţoiu, I. D.
Sîrbu, Pavel Chihaia, Ion Barbu, Tudor Arghezi,
G. Călinescu, Petru Dumitriu, Mihai Rădulescu
etc. Evocarea readuce în actualitate o întreagă
epocă din istoria literaturii române, o epocă
zbuciumată, dominată de canoanele nefaste ale
realismului socialist. Remarcabil este surprinsă
şi metamorfoza treptată a Universităţii clujene
la sfârşitul anilor ’40, sub presiunea noii ideologii, N. Balotă dovedindu-se şi de această dată
un bun creator de atmosferă. Nu este uitat nici
rolul funest jucat în epocă de o serie de rectori şi
decani, ce s-au dovedit nişte unelte docile ale
puterii comuniste. De altfel, în mod indirect,
Nicolae Balotă realizează acel Bestiar al epocii
la care se gândeşte deja în anii ’50. Proiectul nu
a fost finalizat, deoarece autorul trăia „închis
între cărţi”, refugiat în castelul său de cuvinte şi
frecventa doar cercul destul de îngust al unor
amici. Or, o asemenea existenţă, dusă departe de
spectacolul oferit de fauna epocii, nu permitea
cu adevărat schiţarea unui Bestiar, realizarea
unei ample fresce sociale. Cu toate acestea, când
priveşte lumea în care se vede obligat să trăiască, ochiul scrutător al scriitorului reţine multe
dintre lucrurile ce ar trebui consemnate pentru a
păstra o mărturie a acestor timpuri.
Jurnalul trădează voinţa lui Nicolae
Balotă de a-şi exprima propriul lui adevăr, un
adevăr pe care doreşte să îl impună lumii. „Caietul albastru” este un teritoriu al defulării, al
libertăţii de exprimare, un refugiu din faţa constrângerilor. De altfel, de sub teroarea comunistă, N. Balotă încearcă să evadeze în lumea
spiritului, chiar dacă mult timp se vede obligat
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refugiul în cuvinte îi apare diaristului ca o
ultimă libertate. Memorialistul îşi pune apoi, în
mod firesc, şi problema amintirii, însemnările
sale fiind străbătute întotdeauna de nostalgia
timpului pierdut: „Amintirea este întotdeauna
amintirea unei pierderi. Sunt, desigur, amintiri
plăcute şi neplăcute, amintiri pe care le goneşti
atunci când se iscă, pe când altele ai vrea să le
reţii, le amănunţeşti, ţi le reciţi cu voluptate.
Dar amintirea nu e niciodată lipsită de o anume
durere (de melancolie măcar: îngerul lui Dürer
nu e un înger căzut printre cele pământeşti,
amintindu-şi paradisul pierdut?)”. Asemenea
meditaţii reuşesc să definească esenţa memorialisticii: „Niciodată nu avem amintiri indiferente. Acest niciodată e de altfel trăirea esenţială din centrul amintirii, sâmburele existenţial
al rememorării. Îţi aminteşti întâmplări care
niciodată nu vor mai reveni. Amintirea este în
sine amintirea lui niciodată. Este o pierdere
ireparabilă în orice amintire. Amintirea înregistrează pierderile, ireparabilul. Cu cât o
amintire e mai «frumoasă», cu atât e mai dureroasă, căci revelează irecuperabilul. Arhetipul suferinţelor legate de rememorare este
acela al amintirii «paradisului pierdut». Orice
paradis e pentru noi doar proiecţia în trecut a
ireparabilei pierderi”. Pornind de la asemenea
meditaţii, diaristul ajunge să definească însăşi
poezia. N. Balotă consideră că starea de graţie
specifică poeziei se poate găsi nu în imaginaţie,
ci în amintire. Aceasta nu pentru că rememorarea ar înfrumuseţa trecutul, ci pentru că amintirea este, în mod esenţial, amintirea unei pierderi,
e „ecloziunea ireparabilului”, e „imposibila întoarcere”. Ori, poezia însăşi este definită ca
„întoarcere, se naşte din patosul ireparabilului,
din iremediabil. Poeţii durează – cum spune
Hölderlin – ceea ce rămâne – paradoxal – din
tot ce se pierde”.
Alte notaţii insistă pe coordonata documentară a memorialisticii, pentru ca tragicul
adevăr al anilor ’50 să iasă la iveală. De aici
observaţii, precum cele ce urmează: „Istoria
crimelor trebuie scrisă şi citită. Tot astfel va
trebui scrisă şi citită într-o bună zi istoria crimelor comuniste”. De altfel, Jurnalul beneficiază de un excelent comentariu chiar în interiorul textului, un comentariu ce îi aparţine
autorului însuşi. Asumându-şi punctul de vedere retrospectiv al ipoteticului său cititor, criticul oferă o radiografie minuţioasă a propriilor
sale însemnări din subterană. În observaţiile făcute în perioada 5-7 septembrie 1955, N. Balotă
relevă din nou faptul că nu scrie doar pentru el,
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ci pentru alţii şi insistă îndeosebi asupra titlului
Timp mort ce precedă consemnările sale. Sintagma utilizată are o evidentă încărcătură metaforică şi concentrează în sine un amestec de
real şi ficţiune. Ea încearcă să spună ceea ce, de
fapt, nu se poate spune, datorită acestui mijloc
imperfect de comunicare care este cuvântul:
„«Timp mort» încearcă să înlocuiască ceea ce
nu se poate spune. Toate cuvintele noastre încearcă să spună ceea ce de fapt nu se poate
spune. De aici pateticul lor, al slăbiciunii, al
neputinţei lor, de aici tragicul eşecului lor. Căci
în zadar nu se poate spune, în zadar cenzuri
metafizice şi politice, noi totuşi spunem cuvântul. Aşa cum este el, fragil, mărunt şi neînsemnat, cu doze masive de minciună şi firimituri
de adevăr, de fapt aliaj de poezie şi adevăr, el
trebuie spus. De aceea, cititorule, de bună seamă ai dreptate când eşti nedumerit gândindu-te
la nepotrivirea dintre timpul mort care a dat
titlul cărţii şi timpul viu care circulă prin ea”.
Criticul, fascinat de mitul turnului Babel, îşi
continuă meditaţiile insistând pe ambiguitatea
cuvântului, trăsătură văzută ca o emblemă care
acoperă şi descoperă realitatea în acelaşi timp:
„Repet, titlul acesta, Timp mort, încearcă să
spună ceea ce nu se poate spune. Nu se poate
spune oroarea acelor nopţi de veghe, panica
stârnită de maşina ce aşteaptă în stradă, şi părinţii aruncaţi din casa pe care o zidiseră, din
casa în care se născuseră copiii lor, şi suferinţa
şi moartea lângă tulumba din celulă, şi disperarea zilelor fără de nicio situaţie, nicio
perspectivă, şi nicio noapte de iubire, căci aşa
ceva nu se poate. Nu se poate scrie plictiseala
mornă a şedinţelor interminabile şi minciuna
continuă şi teama şi laşitatea infinită şi trădarea alor tăi, căci aşa ceva nu se poate. Nu se
poate scrie despre Timpul mort decât surprinzându-l pe cel viu, care tocmai pentru că e viu
cuprinde şi zorile, dimineaţa de după noaptea
de nesomn, ieşirea din celulă, refacerea casei şi
mormântul care se îngrijeşte, apoi se uită – şi e
bine şi aşa – şi zilele în care munca te copleşeşte
şi te face să uiţi, şi nopţile în care, totuşi, este
iubire, şi astfel Timpul mort pare cu desăvârşire mort şi de aceea despre el nu se poate
scrie”.
Jurnalul beneficiază, apoi, şi de comentariul „din interior” al lui Ion Negoiţescu, transcris de către N. Balotă în data de 17 septembrie
1955. Acest prim cititor al însemnărilor zilnice
se dovedeşte extrem de entuziast, considerând
notaţiile chiar mai incitante decât cele ale lui
André Gide sau Ernst Jünger, două referinţe în

latorului n-au nimic din reavăna materialitate a
celor scrise sau tipărite pe foaia de hârtie. Oricât ar fi de «spirituale», cuvintele scrise într-o
carte pot fi «pipăite», ele au un trup vizibil”.
O serie de reflecţii abordează funcţia liberatoare, terapeutică, chiar profilactică a râsului
într-o lume sumbră, dezumanizată. Râsul este
văzut ca „un mărunt complot împotriva severităţilor, de obicei nedrepte, ale existenţei”.
Aceasta în contextul în care familia lui N. Balotă
a fost evacuată de la o zi la alta din casa în care
locuia, iar criticul a fost dat afară, încă din 1949,
de la Universitatea din Cluj, împreună cu alţi
„duşmani ai poporului”. La descinderea în Bucureşti, în toamna anului 1954, atmosfera părea
mai degajată, mai respirabilă decât în urbea natală, cu atât mai mult cu cât istoricul literar nu
era aici încă deloc cunoscut. În ciuda funcţiei
terapeutice a râsului, nu toate amintirile se dovedesc fericite. De exemplu, N. Balotă evocă
figura lui A. E. Baconsky (cunoscut mai ales
datorită rolului său pozitiv jucat în redescoperirea lirismului), care nu a pregetat să îi toarne
pe foştii cerchişti de la Sibiu, acuzându-i că
sabotează „activitatea culturală a Partidului”.
În ciuda şicanelor datorate politrucilor sau unor
colegi de breaslă, trecutul nu este reconstituit
niciodată cu ură. Oricât ar încerca să trezească
în el vechi mânii pentru a le transcrie pe hârtie,
nicio animozitate nu se stârneşte în sufletul memorialistului. De aici concluzia: „Nu am o bună
memorie a resentimentelor şi mi-e silă de ranchiunele stătute”. De altfel, în această nobilă
lipsă de aversiune trebuie căutată principala
deosebire a meditaţiilor lui N. Balotă faţă de
jurnalul revanşard, plin de venin şi foarte generos în invective al lui Paul Goma.
Chiar dacă nu are memoria resentimentelor, scriitorul ţine să precizeze că nu duce lipsă
de aceea a sentimentelor. Pornind de la o intensă
memorie afectivă, este evocată cu nostalgie figura părinţilor, a mentorului spiritual de excepţie, Lucian Blaga şi a unor prieteni apropiaţi,
precum: Ion Negoiţescu, Radu şi Dominic Stanca. Nu sunt evitate nici amănuntele mai picante
ce au constituit timp îndelungat un subiect tabu,
cum ar fi excentricele aventuri homoerotice ale
lui Ion Negoiţescu. Alte portrete memorabile
(deşi nu toate pozitive) sunt cele dedicate lui Tudor Vianu, Ion Chinezu şi Petru Dumitriu.
Cu totul diferit de tabloul schiţat prietenilor şi colegilor de generaţie este portretul lui
Lucian Blaga, înfăţişat ca un autentic mentor
spiritual, despre care vorbeşte întotdeauna cu
veneraţie. Îndeosebi înaintea plecării diaristului
la Bucureşti, marele filosof se arată îngrijorat de
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materie. Interesul aparte al autorului Poeziei lui
Eminescu se explică prin faptul că este vorba
despre o creaţie „euphorionică”, ce duce mai
departe spiritul Cercului Literar din Sibiu. Singurul reproş ce i se face diaristului este acela că
în ultima vreme nu a mai inserat reflecţii filosofice în Jurnalul său, ceea ce a făcut ca acesta
să câştige în plan epic, dar să piardă în cel
ideatic. N. Balotă nu doreşte, însă, să îşi transforme caietul de însemnări în „depozitul meditaţiilor” sale, ci proiectează să îşi adune reflecţiile într-un volum de Eseuri morale.
O ultimă tentativă de a elabora o originală
poetică a Jurnalului o încearcă în perioada 7-15
decembrie 1955, cu puţine zile înainte de anii
îndelungaţi ai detenţiei. Din aceste însemnări,
aflăm că autorul intenţionează să realizeze o
scriere personală, menită să depăşească barierele rigide dintre diferitele forme literare. În
realitate, se caută realizarea unei sinteze ideale
între confesiune, naraţiune şi eseul romanesc:
„Caut o formă nouă a Jurnalului. Un fel de
discurs continuu: meditaţie, examen de conştiinţă izvorând dintr-o rugăciune neîntreruptă.
Un bas continuu al existenţei. Temă unică – cu
armonicele sale: cum poţi ieşi din timpul mort?
Nu s-ar face auzit, oare, ca un fel de lamento
neîntrerupt? Îmi caut, de fapt (şi cred că am
găsit) forma prin care să mă realizez ca scriitor.
Tratatul sistematic îmi repugnă; aforismele
sunt prea seci, lipsite de carnaţie. Jurnalul este
forma cea mai apropiată de acea confesiunenaraţiune-construcţie-proiecţie în ficţiune.
Eseul romanesc”. Marile modele ale acestei naraţiuni sunt: Evangheliile, cărţile profeţilor, dialogurile lui Platon, Proust, Rembrandt.
Alte meditaţii vizează problema scrisului
şi a cititului, omul de cultură privind între oglinzi paralele tradiţia şi cuceririle „vârstei” moderne. Deşi şi-a asumat rapid descoperirile ciberneticii (aşa cum rezultă dintr-o însemnare
din februarie 1996), Nicolae Balotă trăieşte cu
nostalgia cărţii: „Nu numai cuvintele fac o carte. Acum când frazele acestea apar pe ecranul
calculatorului în faţa mea, albe pe un câmp
albastru, mi-e greu să identific înşiruirea
aceasta a cuvintelor, apariţia cvasiimaterială a
semnelor cu «scrierea». Vechea deprindere a
scrisului presupunea alte senzaţii tactile, vizuale, auditive, chiar olfactive: foşnirea seacă a
hârtiei, alunecarea şerpuitoare a stiloului, urmele lucind efemer ale cernelii. Tot astfel nu e
parcă nimic comun între lectura textelor ce se
desfăşoară pe ecran şi aceea a paginilor unei
cărţi. Cuvintele ce apar din «memoria» calcu-
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„măruntele trivialităţi ale vieţii de toate zilele”.
Studentul de odinioară se arată mişcat de solicitudinea dascălului său, care îi dă o scrisoare de
recomandare către prietenii săi din Capitală. Reamintindu-şi evenimentele la un interval de patru decenii, criticul remarcă angoasele trăite de
către Lucian Blaga în anii totalitarismului, mizeriilor morale adăugându-li-se şi cele materiale. Pe criticul literar îl durea gândul că un
Blaga mai vârstnic, mai vulnerabil, poate fi ţinut
sub o presiune psihologică umilitoare. El
descrie zbuciumul sufletesc al marelui filosof
între dorinţa de a ieşi din bezna şi izolarea în
care era ţinut de puternicii zilei şi teama de a nu
se compromite, de a nu terfeli un nume şi o
operă. Cum să-l condamni pe Blaga – se întreabă istoricul literar peste ani – pentru cedările
sale, minime faţă de căderile altora?
Diaristul reconstituie destine, iar printre
figurile evocate nu se numără doar oameni de
cultură, ci şi profiluri din fauna foştilor nomenclaturişti, cum ar fi Mureşan Dumitru, colegul
de liceu de odinioară. Acesta l-a ajutat să primească o slujbă de bibliotecar la Centrul de
Documentare Medicală din Bucureşti, după ce a
fost scos de la Universitate, apoi din postul de
cercetător la Institutul de Lingvistică din Cluj.
N. Balotă recunoaşte însă faptul că Mureşan
Dumitru nu era doar „un vulgar agent pus pe
chiverniseală al unui regim subuman”, iar dovada o are vreo doisprezece ani mai târziu, când,
acesta, pierzându-şi privilegiile, se reîntoarce la
uneltele sale de medic dermatolog.
Ceea ce rămâne inedit ca structură în Jurnalul lui N. Balotă este acest dialog peste timp
cu trecutul. Omul de cultură reciteşte paginile
caietului de însemnări de odinioară şi îşi continuă reflecţiile asupra evenimentelor, de data
aceasta din perspectiva prezentului (adică a
înţeleptului), când are o cu totul altă viziune,
mult mai complexă, asupra faptelor. Coordonatele esenţiale ale însemnărilor zilnice (consemnarea imediată a întâmplărilor, pe măsura
derulării acestora) se amestecă, astfel, într-o
manieră insolită cu principalele coordonate ale
memoriilor (reconstituirea trecutului din perspectiva prezentului, când se cunoaşte deja deznodământul întâmplărilor), efectul fiind inedit,
nemaiîntâlnit în alte lucrări de memorialistică
de la noi. Caracterul neobişnuit al Jurnalului
rezultă din structura lui palimpsestică, din faptul
că, recurgând la proiecţia în abis, N. Balotă ne
propune o lectură paralelă asupra prezentului şi
a trecutului.
În esenţă, cartea ne oferă o nouă ipostază a
omului aflat sub vremi. Spre deosebire de alte
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confesiuni, ce zugrăvesc cu predilecţie istoria
tragică a deceniului nouă, adică ultimii ani ai
totalitarismului, însemnările lui N. Balotă se
opresc la perioada „obsedantului deceniu”. În
faţa agresiunii „terorii istoriei”, omul de cultură
îşi elaborează o modalitate de apărare, constând
în retragerea în spatele unui clopot protector:
„De ani de când îmi feresc auzul şi privirile de
orice contact cu vorbăria din jur, mi-am creat
un fel de clopot fumuriu de sticlă în care zgomotele şi semnele lumii acesteia pătrund mai
estompate, dacă peste tot pot pătrunde”. Între
1949 şi 1956 – repere temporale ce marchează
sfârşitul unei detenţii şi începutul alteia – N.
Balotă este extrem de departe de viaţa literară
românească, ce se opreşte pentru el la începutul
anului 1949. Retras în mediul primitor şi protector al bibliotecii, diaristul se fereşte, atât de
cărţile scribilor oficiali ai momentului, cât şi de
publicaţiile ce apăreau pe piaţă. Mai mult, este
profund dezamăgit de atitudinea marilor scriitori interbelici care au acceptat compromisul:
„Literatura română încetase pentru mine prin
1947-’48. Azvârlisem departe de mine, cu mânie, cu silă, orice scriere apărută după acea
dată în Ţară. Aş fi vrut să părăsesc (şi am
încercat să o fac) până şi limba română. Eram
indignat de nedemnitatea unor scriitori pe care
îi preţuisem mai de mult, spre care privesc cu
încredere, ca spre nişte maeştri, copilăria şi
adolescenţa mea. Mă indigna punerea limbii
literare în slujba acelora tocmai care călcau în
picioare toate valorile pentru care credeam şi
mai cred că merită să trăieşti, şi printre acestea
chiar valorile literare şi artistice. Îi văzusem pe
Călinescu, pe Camil Petrescu, pe Sadoveanu, şi
nu-i amintesc decât pe aceştia, făcând jocul
comuniştilor, urmărisem uluit marea masă a
scriitorimii trecând cu arme şi bagaje în tabăra
ocupantului, «situându-se pe o poziţie ferm angajată în frontul luptei pentru impunerea ideologiei marxiste», «combătând de pe poziţiile
clasei muncitoare, constructoare a socialismului prin toate mijloacele, ideologia burgheză»,
«redând aspectele pe care le ia lupta de clasă la
oraşe şi sate», «promovând», «militând», «celebrând», «evocând», «soluţionând», «mobilizând», «înfierând»: un spectacol atât de dezgustător, încât, jignit, scârbit, rănit (cum numai
în tinereţe poţi fi rănit), n-am mai deschis o
singură carte nouă românească, un singur număr de revistă românească publicat la noi în
anii aceia”.
Prin 1963, după şapte ani de recluziune, în
timpul domiciliului obligatoriu de la Lăteşti, N.
Balotă observă că în viaţa culturală s-a petrecut

literare celebre. De altfel, numeroasele trimiteri
de factură livrescă alcătuiesc o coordonată esenţială a „Caietului albastru”, jurnalul de atitudine
fiind întregit de unul de lectură.
Pe lângă cultură, erosul reprezintă un alt
refugiu din faţa „terorii istoriei”. Ca urmare, N.
Balotă nu pregetă să îşi mărturisească tribulaţiile amoroase care l-au ajutat să supravieţuiască în infernul cotidian: „Cu toată «neruşinarea» ei, lumea lui Bosch păstrează o inocenţă particulară. Ea este consolatoare. Subliniez acest cuvânt cu gândul la consolările
erosului. În negurile apăsătoare ale ultimilor
mei ani clujeni, în ameninţările din urmă ale
acestor vremi lipsite de orizont, când te năpădesc de atâtea ori, odată cu anxietăţile, temeri obscure, amărăciuni, dezolări, îmbrăţişarea unei femei este o mângâiere nu numai
desfătătoare, ci liniştitoare. Chiar dacă pentru
câteva ore, pentru câteva clipe privilegiate, uiţi
de răul acestei lumi între braţele, între coapsele
celei mai curvuliţe dintre curvuliţele oneste”.
Instructivă se dovedeşte apoi şi descrierea
programului cotidian al diaristului, bibliotecar
la Centrul de Documentare Medicală din
Bucureşti. Robotul penibil, „alimentar”, redus
la automatismele zilnice de dimineaţă, i se pare
un timp netrăit, risipit, sustras timpului rodnic al
creaţiei. Abia munca în voie de după-amiază la
Biblioteca Relaţiilor Culturale cu Străinătatea
reprezintă partea delectabilă a zilei şi echivalează cu o renaştere în plan spiritual. Cercetarea,
efectuată fără nicio constrângere din exterior,
umple vidul existenţial, iar omul de cultură poate lucra la concretizarea propriilor sale proiecte.
Programul este acela al unui ascet, al unui om de
bibliotecă ce încearcă să se sustragă din infernul
cotidian, refugiindu-se în sfera culturii. Diaristul, în biografia căruia au existat două toposuri
existenţiale decisive (Clujul şi Bucureştiul),
vorbeşte cu regret de risipa de timp datorată
muncii prin care îşi câştiga existenţa. Omul de
cultură simte că se risipeşte, că nu trăieşte cu
adevărat, dacă – asemenea morfinomanilor – nu
îşi are doza sa zilnică de „cuvinte citite, mediate, scrise”. Idealul înspre care tinde este întrezărit într-un tablou de Carpaccio, reprezentându-l pe Sfântul Ieronim în cabinetul său de
lucru. La tot pasul, însemnările sugerează în
mod fidel fragilitatea omului, vulnerabilitatea
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o anumită schimbare şi că, în presă, puteau să
apară şi lucruri cu adevărat valoroase, care
înainte nu puteau să vadă lumina tiparului. Tot
din publicaţiile vremii află de moartea prietenului său Radu Stanca. Dificultatea supremă cu
care se confruntă scriitorul în perioada detenţiei
constă în interzicerea cuvântului, în imposibilitatea comunicării: „Într-adevăr, una dintre suferinţele cele mai vii, mai ascunse în mine, în
toţi anii aceia de recluziune, fusese gândul că,
poate, nu voi putea niciodată să rostesc, să
scriu, să împărtăşesc altora unul singur din
gândurile care mă munceau, că poate aveam să
pier fără să las în urma mea vreun semn, vreun
cuvânt, eu care mă socoteam un om al Cuvântului”. În perioada celor 24 de luni de „domiciliu obligator” la Lăteşti, scriitorul nu putea
spera la o ieşire în public cu scrierile sale. El
trebuia să se mulţumească cu scrisul pentru sine
şi pentru cei câţiva prieteni adevăraţi pe care îi
avea la acea dată. După anii îndelungaţi ai detenţiei, a ţine condeiul din nou în mână şi a sta
aplecat deasupra unei coli de hârtie, cu o carte
alături, reprezintă un adevărat deliciu. Tot
acum, citind „versurile postume” ale lui Radu
Stanca, prietenul dispărut, N. Balotă începe să
se gândească la posibilitatea publicării cuvintelor sale, chiar dacă acest lucru presupunea
dejucarea cenzurii comuniste.
Pornind de la meditaţiile asupra lumii absurde şi fără orizont în care îşi ducea existenţa, o
lume ce cunoştea un tot mai acut proces de
rinocerizare, N. Balotă ajunge la un corespondent livresc al acesteia, universul operei lui
Franz Kafka. Paginile dedicate autorului Procesului se dovedesc remarcabile prin profunzimea
ideilor exprimate, anticipându-se, astfel, investigaţiile din Lupta cu absurdul, lucrarea de referinţă de mai târziu. Farmecul operei lui Kafka
este văzut în misterul pe care îl degajă. Mai
mult, N. Balotă identifică în scrierile marelui
romancier o parabolă a destinului uman. Dar
lumea pe dos şi fără orizont în care trăieşte îl
trimite pe omul de cultură şi la universul picturilor lui Hieronymus Bosch. Alte meditaţii ce
reflectă din plin valoarea criticului literar, enciclopedismul acestuia, vizează opera lui Thomas
Mann. În felul acesta, radiografia minuţioasă a
societăţii timpului este dublată de ample incursiuni în cultură şi de comentarea unor opere
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lui în lupta sa inegală cu un destin potrivnic,
întruchipat de regimul opresor.
N. Balotă discută apoi şi celebra sintagmă
utilizată în mod frecvent de către disidenţi, „a
scrie pentru sertar”. La 14 februarie 1955, criticul mărturiseşte că nu are sertar şi că acesta
s-ar dovedi oricum neîncăpător pentru numărul
mare al scrierilor de taină pe care le-a acumulat.
El creează cu gândul la cititorii săi posibili, iar
teama sa cea mai mare este aceea de a muri fără
să fi rodit. Ca om al cuvântului, scriitorul trebuie
să „rodească” în şi prin cuvânt, creaţia însăşi
fiind echivalată cu fecunditatea.
Abordând în continuare problema scriiturii, N. Balotă se întreabă unde a dispărut arta
Povestitorului în literatura secolului al XX-lea?
Criticul îşi propune să construiască o mitologie
narativă a zilei, ridicând la valoarea mitului evenimentul banal, cotidian. Istoricul literar îşi propune să alcătuiască un Bestiarum sau un
Acvarium, adică o enciclopedie a ficţiunilor.
Ciclul celor O mie şi una de nopţi este asumat
ca un model narativ exemplar, ca o lectură delectabilă în care anecdoticul îşi revelează esenţa
ludică şi parabolică. Chiar dacă marii maeştri ai
prozei acestui secol (precum Proust sau Joyce)
au apreciat ficţiunile exemplare ale Şeherezadei, ei nu au fost mari povestitori. De aici o serie
de observaţii privind arta naraţiunii: „Dar mă
întreb unde a dispărut arta Povestitorului? Nici
unul dintre marii artişti ai prozei din acest secol
nu dispunea de această artă. Unde va fi pierit,
unde se va fi ascuns? N-a mai rămas nimic de
povestit? Doar povestea se povesteşte pe sine.
Când Thomas Mann, în preambulul la Der
Erwählte face să se tragă clopotele supra
urbem, la toate bisericile din Roma, el se întreabă: «Cine trage clopotele?» Nu clopotarii,
care au fugit în stradă, ca tot poporul Cetăţii
sfinte. «Wer also läutet die Glocken Roms?» Şi
tot el ne dă răspunsul: «Der Geist der
Erzählung». Unde este acest duh al Povestirii
care trage clopotele, cu mână nevăzută, în romanul său? Iată duhul pe care doresc să-l surprind, să-l închid în călimara mea, de unde să-i
dau drumul, fie şi câte puţin, din când în când,
pentru câteva clipe”.
Trecându-şi în revistă proiectele la care
tocmai lucrează, diaristul îşi exprimă mâhnirea
că nu se poate finaliza nimic, că nu se poate
publica nimic. Chiar dacă uneori îl apucă dezolarea, la treizeci de ani tânărul critic mai are încă
încredere în steaua sa, consideră că va putea
depăşi toate obstacolele şi va realiza o operă
durabilă. Unele opinii vorbesc despre vertica-
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litatea celui care le consemnează, eticul
împletindu-se, astfel, cu esteticul. Iată un bun
exemplu în acest sens: „Căci nimeni nu te
obligă să faci literatură, dar dacă faci, măcar să
fie cu adevărat cinstită (fără ghilimele)”. În
privirea sa retrospectivă din perioada
1995-1997, scriitorul dezvăluie faptul că a nutrit
întotdeauna un veritabil cult al Cuvântului. În
ciuda unei îndelungate şi perseverente munci
depuse în bibliotecă, criticul nu crede că merită
titlul „onorific” de „monstru al erudiţiei”. Decât
un erudit auster, un contabil al adevărurilor, un
savant, a preferat să rămână un jouisseur al
cunoaşterii. N. Balotă apreciază că nu ar fi putut
deveni niciodată un filolog riguros sau un
lingvist pedant. În ceea ce priveşte „erudiţia”
criticii sale, ea este văzută ca o paletă de culori,
ca un registru de forme, într-un cuvânt ca
materia bogată în corespondenţe şi analogii a
scrisului său. Autor al unor remarcabile cărţi de
critică şi istorie literară, el îşi pune chiar
întrebarea dacă este într-adevăr un critic literar.
Statutul nu a fost unul râvnit, dar critica a
constituit unul dintre puţinele domenii în care
exprimarea devenea posibilă în epocă, în care
puteau fi exteriorizate anumite idei şi puteau fi
adoptate anumite atitudini. N. Balotă susţine
apoi că, sub pretextul de a vorbi despre alţii, el
vorbea în primul rând despre sine. Suprema
voluptate este descoperită în Cuvânt: „dacă
scrisul meu este penetrat de plăcerile
epicureului pofticios, dacă arta cuvântului mi-a
apărut întotdeauna răsplătită imediat prin desfătările oferite de «cuvântarea» însăşi, în speţă
de scrisul însuşi, desfătări ce răscumpără orice
povară a născocirii, orice trudă, nu mai puţin
dintotdeauna, Cuvântul, Logosul (în înţelesurile
sale etajate de la cel mai modest, mai frust, la
cel mai înalt, transcendent) mi s-a impus ca
depăşind infinit toate satisfacţiile, toate desfătările, toate mărunţişurile voluptoase sau chinuitoare din care se alcătuieşte suma derizorie
a existenţei noastre”. Slujitorul sincer şi devotat
al Logosului se consideră un Minotaur în labirintul cuvintelor şi al tăcerii. Mai mult, scribul
aşteaptă mântuirea tot prin Cuvânt. Încă de tânăr, omul de cultură ajunge la convingerea că a
scrie este un lucru necesar, mai necesar chiar
decât a trăi. De aici credinţa în nevoia verbului
şi în caracterul lui transcendent faţă de lucruri.
La rândul ei, limba maternă este considerată
mama tuturor limbilor învăţate şi vorbite mai
târziu.
Exilul însuşi este abordat pornindu-se de
la meditaţiile despre limbaj. N. Balotă relevă

„examen retrospectiv”, diaristul îşi schiţează
propriul său profil spiritual. Consecvent cu
ideile exprimate în urmă cu câteva decenii, autorul Artelor poetice ale secolului XX se defineşte, înainte de toate, ca un om al Cuvântului
şi ca un mare devorator de cărţi. Criticul vorbeşte de enciclopedismul preocupărilor şi al
aspiraţiilor sale din anii tinereţii. De altfel,
însăşi condiţia umană o vede similară, prin vulnerabilitatea ei, cu însăşi condiţia cărţii: „Nimic
nu seamănă mai mult cu soarta noastră, nimic
nu este mai analog expusă riscurilor condiţiei
umane decât cartea. Ameninţate, vulnerabile,
periclitate şi primejdioase, cărţile se prăpădesc
adeseori lamentabil, după ce au cunoscut ore de
glorioasă, de exaltantă posesiune”.
Interesante se dovedesc şi ideile exprimate în Epilog, deoarece, asemenea lui Camil
Petrescu în Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de război, Nicolae Balotă recurge la o
ingenioasă şi mai puţin obişnuită răsturnare a
cronologiei, relatând în Prolog ceea ce trebuia
să apară abia în Epilog. După ce ne oferă o serie
de noi detalii privind povestea arestării sale,
diaristul îşi încheie confesiunea relatând o ultimă întâmplare despre „Caietul albastru”. N.
Balotă a rămas în anii ’80 ca refugiat politic în
străinătate, consecinţa imediată a gestului fiind
scoaterea cărţilor sale din biblioteci. Cu toate
acestea, la întoarcerea lui în 1990, printre lucrurile regăsite se afla şi acest „Caiet”, fapt în
care diaristul a văzut un semn. În mod paradoxal, ultimele însemnări nu îi aparţin lui N.
Balotă, ci lui I. Negoiţescu şi reprezintă un veritabil elogiu al prieteniei. Autorul studiului
Poezia lui Eminescu nu a contribuit numai la
salvarea „Caietului albastru”, ci l-a avut în custodie în perioada detenţiei autorului, fapt ce explică notaţiile din final.
Cronică fragmentată a unui timp diabolic şi,
în acelaşi timp, roman al unui destin, Caietul
albastru face parte, alături de Jurnalul fericirii de
N. Steinhardt, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal
de I. D. Sîrbu şi de Jurnalul lui Mihail Sebastian –
pe care le completează prin viziunea personală
asupra unei lumi infernale –, dintre cărţile de sertar
de reală valoare, publicate după 1989.
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faptul că, pe vremea totalitarismului, „nu te puteai simţi cu adevărat «acasă», în adăpostul
ocrotitor al unei «patrii», între zidurile oarbe
ale unui asemenea lagăr de concentrare”. Unicul refugiu care mai rămânea într-un asemenea
context era acela al limbii. Exilul este şi el definit ca unul interior, ca un refugiu în patria
lingvistică a limbii române: „Dacă am regăsit,
sub obrocul acelor ani, această identitate lingvistică e tocmai pentru că, departe de a reprezenta un «dincolo», un «aiurea», limba
Tatălui meu era ultimul adăpost, ultimul refugiu
în faţa lumii în care trăiam, ce devenise agresiv
străină. Căci paradoxul limbajului, al oricărui
limbaj este acesta: el ne permite să trecem «dincolo» de el, dar tot el ne înrădăcinează, ne conduce spre izvoarele noastre. Limba paternă permite transcenderea, conducându-ne totodată
spre ceea ce este originar”. O naţiune îşi păstrează sufletul cât timp îşi păstrează limba, consideră N. Balotă. Dar, acest limbaj a suferit o
poluare accentuată în anii totalitarismului. Ca
urmare, părăsirea ţării devine tot mai mult o
necesitate vitală, chiar dacă gestul acesta disperat presupunea pierderea patriei lingvistice.
După experienţa închisorilor comuniste, a pleca
spre lumea liberă a Occidentului, exilul cu toate
încercările sale, însemna a evada din închisoare.
Abia în exil scriitorul are revelaţia transcendenţei şi îşi vede mai bine izvoarele. De altfel,
încă în perioada 14-31 iulie 1955, diaristul are o
mărturisire esenţială ce anticipează anii de mai
târziu ai pribegiei. Analizând condiţia lui Ovidiu la Pontul Euxin, istoricul literar exclamă cu
amărăciune: „Ce companie va fi avut bietul
Ovidiu, poetul jucăuş al amorului, tenerorum
lusor amorum, pe aceste meleaguri? Cel mult
nişte negustori greci, veniţi cu treburi, câte un
corăbier mai umblat prin Propontida şi nişte
plutonieri majori din paza romană. Avea
dreptate, săracul, atunci când vorbea despre
falsa denumire, Pontus Euxinus, falso nomine
dictus. Nu, ţara, pământul acesta pe care ne este
dat să trăim nu este nicidecum euxinus, nu este
binevoitor, favorabil nouă. De ani de zile nu mă
mai simt acasă nicăieri în ţara mea”.
În 1995, la 70 de ani, încercând un nou
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La Atena: de vorba cu
dr. Smaragda Vlahou-Iconomou
despre destinul schimbător, familie, profesie, tinereţe şi, mai ales, vârsta senectuţii,
precum şi despre lunga şi strânsa colaborare cu neuitata acad. prof. dr. Ana Aslan,
pionier al geriatriei moderne româneşti – care i-a marcat definitiv sensul vietii
George CRISTEA
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Stockholm

A fi în capitala Greciei în luna august, la o
temperatură medie de 36-37 grade Celsius, ce
poate urca spre prânz fără efort până la 42, nu
este uşor de suportat de oricine; căldura devine
sufocantă şi aerul greu de respirat.
Ce să-i faci însă când concediul şi vacantele nu ţi le poţi aranja cum vrei tu, cu atât mai
puţin când ai fost programat de vreo instituţie
să mergi acolo într-o perioadă bine precizată, şi
vrei neapărat să vezi la faţa locului vestigiile
multimilenare ale unei civilizaţii care a modelat
gândirea şi felul de a fi a ceea ce numim „lumea
occidentală” – şi nu numai.
Venit de la Stockholm, unde vieţuiesc de
peste trei decenii, cu un proiect de cercetare,
mi-am propus ca în afara treburilor mele să
încerc să întâlnesc, printre alţii, dar în primul
rând, pe Doamna dr. Smaragda Iconomou, născută şi „copilărită” în România, dar trăitoare de
o viaţă în Grecia.
O cunoşteam vag, ne mai văzuserăm mai Dr. Smaragda Vlahou-Iconomou
mult sau mai puţin întâmplător cu vreo 25 de
ani în urmă în altă parte a Europei, dar atunci nu ştiam prea multe despre dânsa.
Între timp am aflat o serie de lucruri care mi s-au părut deosebit de interesante, nu
numai pentru a le cunoaşte doar eu, ci de a le împărtăşi şi altora.
M-a primit într-un apartament vast, la etajul 5 al unui bloc plasat în sudul
Atenei, aproape de ţărmul mării. Trăieşte singură (soţul a decedat de mult), doar cu
trei canari frumoşi, zglobii şi gălăgioşi, plasaţi în două colivii, pentru evitarea
conflictelor familiale! Pe toţi pereţii sunt dulapuri – vitrine pline cu cărţi, iar pe unde
mai este câte o suprafaţă liberă între ele, tablouri frumoase cu imagini din Delta
Dunării: case tradiţionale de-ale lipovenilor, pescari în lotcile lor, pelicani; şi în rest,
pe mese, pe fotolii, pe scaune, zac vrafuri de alte cărţi, dosare şi colecţii de ziare,
plin, plin-ochi peste tot, de care cei patru nepoţi (cel mai mic de trei ani şi jumătate)
care o vizitează destul de des, nu au voie să se atingă, dar sunt liberi să zburde pe
sub mese, scaune şi pe balcon.
Jovială, cu mişcări sigure şi rapide – nu poţi să-i dai 76 de ani – doamna
Smaragda este o persoană volubilă, antrenantă, cu care-ţi face plăcere să conversezi.

fesionale le gate de gerontologie şi ge ria – Doamna doctor, înainte de a aborda
aspecte personale sau limitate la situaţii par- trie, care sunt problemele care interesează
ticulare, spuneţi-mi, vă rog, din punctul de sau ar trebui să intereseze societatea ac vedere al preocupărilor Dumneavoastră pro- tuală în gen eral?
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noile condiţii de creştere a populaţiei vârstnice.
În acelaşi timp, generaţiile tinere trebuie să fie
conştiente de faptul că viitorul lor poate să fie
mai bun dacă persoanele „de vârsta a treia” sunt
active, creatoare, contribuie la viaţa socială şi, la
rândul lor, se simt protejate. Aş putea conchide
că generaţiile nu sunt interdependente numai în
schimburile de sentimente, servicii şi bunuri,
pentru simplul motiv că, în ceea ce priveşte
existenţa lor, ele formează o singură entitate!
– Întru totul de acord! Îmi permit, însă, să
cred că la baza acestui plan evocat de Dumneavoastră mai sus, atât de vast şi generos, stă
preocuparea de a ajuta persoanele în vârstă
să-şi menţină cât mai îndelungat posibil sănătatea, forma fizică şi intelectuală, cu cât mai
puţine suferinţe produse de fenomenul ireversibil de senescenţă a ţesuturilor şi organismului
uman.
– Exact! Este ceea ce
am încercat să fac tot timpul:
să dau celor din jurul meu
speranţa
unei
vieţi
îndelungate, neîmpovărate
de bolile, infirmităţile şi
frustrările senectuţii, în
spiritul aforismului neuitatei
dr. Ana Aslan: „Să îmbătrânim frumos şi demn”.
– Aveţi în palmares,
Doamnă doctor, o activitate
bogată şi variată şi îmi permit să afirm că, aşa cum vă
prezentaţi acum, veţi merge
încă mult timp înainte; nu
este neapărat un compliment, ci, în primul rând, o
Dr. Ana Aslan şi dr. Smaragda Vlahou-Iconomou
constatare.
– Situaţia poate duce, în timp, la o stare
– Mulţumesc, oricum! Să nu uităm însă că
conflictuală dintre generaţii?
în orice proces în desfăşurare pot interveni ele– Nu aş vrea să spun tocmai asta, dar în mente perturbatoare, accidente de parcurs, care
noile condiţii de care am vorbit înainte, trebuie să oprească mersul normal al lucrurilor.
întărite legăturile dintre generaţii, spre binele
– Este adevărat, dar măsurile de prevesocietăţii. Am participat cu ani în urmă la ONU
dere luate cu grijă, din timp, pot diminua prola o aniversare a lansării Planului Internaţional babilitatea neplăcerilor. Care sunt, în opinia
de Acţiune Privind Persoanele în Vârstă şi am Dumneavoastră, aceste elemente perturbatoarămas impresionată de preocuparea şi de con- re? S-ar putea ele, dacă nu evita, măcar dimitribuţia organizaţiilor neguvernamentale la ela- nua?
borarea de acţiuni practice, concrete, pe această
– Este o întrebare foarte specială şi vă
temă şi la transpunerea lor, atât în viaţa de familie în condiţiile vieţii de fiecare zi, cât şi în spun de ce: în viaţa vârstnicului intervin diferite
comunitate. Concluzia care se desprindea era că evenimente inerente trecerii anilor care devin,
pot să prospere numai acele societăţi care îşi cu timpul, traume psihice, iar acestea, la rândul
adaptează politica, legislaţiile şi atitudinea la lor, pot determina modificări, atât în echilibrul
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– Pot să vă răspund fără să mă gândesc
prea mult: populaţia globului devine în epoca
noastră mai vârstnică, îmbătrâneşte într-un ritm
mai rapid, datorită condiţiilor mai bune de existenţă care ne prelungesc viaţa: din anul 1950
până în anul 2025 se estimează o creştere de trei
ori a numărului persoanelor în vârstă de 60 de
ani, de şase ori a celor în vârstă de peste 60 şi de
zece ori a celor în vârstă de 80 Şi mai mult. În
fiecare lună, un milion de persoane depăşesc
vârsta de 60 de ani, din care 80% în ţările în curs
de dezvoltare. Această revoluţie demografică
paşnică, senescenţa, sau, într-un termen mai
obişnuit, îmbătrânirea populaţiei, afectează
structurile sociale, economice şi chiar politice
ale societăţii. În mod inevitabil, ea afectează
într-o măsură tot mai mare gândirea, educaţia,
munca şi timpul nostru liber.
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biologic, cât şi în starea social-psihologică, contribuind la accelerarea ritmului de îmbătrânire.
Pe de altă parte, bolile invalidante care presupun
suferinţe pe termen lung, exercită şi ele, la rândul lor, o influenţă nefastă asupra psihicului.
– Puteţi să ne daţi câteva exemple de
«evenimente care devin traume» în existenţa
vârstnicului?
– Aş menţiona, în primul rând, pensionarea, care schimbă total statutul social al persoanei în cauză, făcând-o să se simtă inutilă şi să
nu ştie ce să facă cu timpul. Văduvia, apoi,
afectează şi ea în mod deosebit echilibrul vieţii
sociale. Nici nu mai insist! Pierderea independenţei, cauzată de starea deficitară a sănătăţii,
duce la necesitatea de a apela la alţii, cu atât mai
mult în cazul vârstnicului obişnuit înainte să se
descurce singur. Separarea de copii apare şi ea
dificil de suportat; chiar schimbarea locuinţei,
care întrerupe relaţiile sociale îndelungate cu
vecinii, cu prietenii, implicit, schimbarea unor
obiceiuri impuse de o nouă situaţie, la o vârstă
când adaptarea se realizează mai greu, toate
acestea sunt probleme serioase.
– Cum se poate interveni într-o asemenea
situaţie?
– În general, adoptarea unor planuri de
pregătire complexă la nivel naţional, care să
vizeze, atât măsuri profilactice legate de îngrijirea sănătăţii, cât şi pregătirea social-psihologică privind modificările care pot interveni în
ultimii ani de viaţă, sunt, poate, realităţi la Dumneavoastră în Suedia, în ţările nordice, dar în cea
mai mare parte a lumii ele sunt... lozinci, iar
măsurile de prevenire şi întârziere efectelor
negative legate de senectute se fac la nivel individual...
– ... în care un rol deosebit îl au instituţiile
specializate şi medicii geriatri.
– Absolut! Încă în Grecia antică se
spunea: Sin Athin? ke hira kini!, ceea ce, în
traducere liberă românească ar suna: Atena te
ajută, dar agită-ţi şi tu mâinile! O viaţă disciplinată, ordonată, o alimentaţie adecvată, evită
distrofia şi menţine sănătatea corpului în echilibru. Fumatul şi alcoolul în cantităţi mari, ingurgitarea a orice fel de mâncăruri fără măsură,
precum şi viaţa în mediile poluate favorizează
procesul de îmbătrânire a ţesuturilor şi a organismului, în general. Se dau uneori exemple de
vârstnici care au mâncat, băut şi fumat fără nicio
oprelişte până la adânci bătrâneţi – dar câţi sunt
aceştia? Desigur, factorul genetic este deosebit
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de important şi se ştie că cei cu părinţi şi
antecesori longevivi în familie au toate şansele
să trăiască mult, însă aceştia nu alcătuiesc, din
păcate, regula.
– Ce alte terapii geriatrice aţi mai putea
recomanda celor în cauză?
– Kinesiterapia activă, în primul rând, adică mişcarea, gimnastica, înotul, sportul în
general; atât cât se poate, în funcţie de starea
pacientului, fără a extinde efortul peste anumite
limite. Apoi, cititul, exerciţiul de memorare,
pentru a întreţine o activitate cerebrală benefică;
şi pentru tot organismul, se recomandă un hobby
– o ocupaţie favorită în afara profesiunii, indiferent ce anume, de la colecţionar de mărci
poştale la vizită de muzee, grădinărit, dacă o
permit condiţiile, de la plimbări prin locuri din
jurul casei, până la cele din regiune, din ţară, în
alte continente, în funcţie de timp, resurse şi
starea sănătăţii. Am văzut oameni vârstnici în
cărucior, pe vapor, făcând înconjurul Pământului. Şi, nu în cele din urmă, întreţinerea prieteniilor şi a relaţiilor sociale care vă produc o
bună dispoziţie generală.
După care – nu aş vrea să par că fac reclamă – Gerovital H3, cu avizul şi sub controlul
medicului geriatric curant care poate da consultaţii pertinente şi personale, după vârsta şi
starea sănătăţii pacientului.
– Dumneavoastră, dacă îmi permiteţi, ce
terapii geriatrice aplicaţi? Presupun că, printre
altele, faceţi zilnic baie în Marea Egee, care
este la doi paşi de aici.
– Ei, nu chiar zilnic! Oricum, în fiecare
dimineaţă fac 15 minute gimnastică, iar de mers,
nu am timp cât aş vrea: mă preocupă arhiva pe
care o vedeţi în jurul nostru. Nimeni nu mă poate
ajuta! Iar în ce priveşte alimentaţia, depinde
unde mă aflu; la Sulina, când ajung, din păcate,
din ce în ce mai rar – fac o cură de icre şi peşte
gras cu mujdei de usturoi şi mămăligă – o cură
de fosfolipide şi aminoacizi Omega 3 – în cea
mai pură formă. Apoi acasă, la Atena, nu prea
gătesc, dar salata de crudităţi este specialitatea
mea. Zece feluri, uneori şi mai multe, bine spălate şi uscate (adică le şterg, dacă lasă apă, altfel
se distruge vitamina C, căci aceasta se dizolvă
repede în apă). Salata astfel pregătită, căreia îi
mai adaug ulei de măsline, seminţe de floarea
soarelui – vitamina E, seminţe de bostan, cu
efect antioxidant care ajută la scăderea colesterolului, se dovedeşte deosebit de eficientă. Am
uitat să spun că dimineaţa, înainte de micul
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– Nu-mi face deloc plăcere să evoc acea
perioadă din anii 1950-51, dar o amintesc fugitiv ca să înţelegeţi evoluţia ulterioară a lucrurilor; noi eram greci din moşi-strămoşi pe teritoriul României, dar ne ştiam şi ne înţelegeam
perfect cu românii din jurul nostru; însă consecinţele celui de al Doilea Război Mondial, cu
încorporarea României în blocul de Est, sub
«aripa ocrotitoare» a URSS, s-au dovedit dezastruoase şi pentru familia mea. Tata făcuse parte
din Comisia Europeană a Dunării şi, trec peste
amănunte, i s-a pus în vedere să părăsească

Născută la Brăila. Academician din
1974. Specialist în gerontologie. Director
al Institutului National de Geriatrie şi Gerontologie:1958-1988. A evidenţiat importanţa novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o
pe scară clinică de geriatrie sub numele de
Gerovital. A elaborat (în colaborare) noul
produs geriatric Aslavistal. (Dicţionar
Enciclopedic, vol. 1, Bucureşti. 1993.)

Dorinţa Profesoarei de a nu precupeţi
niciun efort pentru a-i vindeca pe bolnavi,
pentru a întârzia îmbătrânirea şi cortegiul
ei inevitabil a devenit o pasiune, încât, după 25 de ani de carieră didactică, Ana Aslan
s-a dedicat muncii de cercetare. (Liliana
IVAN, Moştenirea Aslan, Adevărul, joi 13
august 1992, p.6.)
România în trei zile, cu familia, altfel va suferi
consecinţe nedorite. Profitând de cunoştinţele
sale, a găsit un vapor grec care ne-a adus în...
Elada. Aveam 13 ani!
– Dar în Grecia nu era, la vremea aceea,
şi acolo, o situaţie grea?
– Bineînţeles! Ţara era încă zbuciumată

VALORI ROMÂNEŞTI

– Da... la Sulina! Acolo unde pelicanii,
berzele şi mulţimea păsărilor de baltă continuă
să existe; acolo unde nufărul galben schimbă
culoarea Dunării şi sălciile de pe mal se oglindesc în apă, admirându-şi ţinuta şi coroana...
Ştii, în orice colţ al lumii ne-am afla, toţi avem
un loc anume în care rădăcinile ne-au rămas
adânc împlântate în inimă şi pentru mine el este
Sulina! Acolo am făcut primii paşi, acolo am
rostit primele cuvinte în două limbi, în română şi
greacă, fapt care mi-a marcat viaţa; Sulina şi
Delta, unde priveam uimită răsăritul soarelui din
adâncul albastru al Mări Negre, mi-au marcat
anii frumoşi ai copilăriei! Sunt locurile vetrei
părinteşti, meleagurile cu primii ani de şcoală,
unde am învăţat să râd şi să plâng, să iubesc şi să
sper... Şi apoi au venit zilele mai grele!...
– La ce anume vă referiţi?

Dr. ANA ASLAN
(1897-1988)
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dejun beau o ceaşcă de apă călduţă cu lămâie
(ajută la activarea energiei hepatice); apoi, de
2-3 ori pe săptămână, iau anghinare, o plantă
erbacee medicinală, cu fructe comestibile bogate într-o substanţă care protejează ficatul şi
favorizează circulaţia biliară. Iar la vreo oră
după micul dejun, iau de obicei un morcov,
pentru carotina sa cu efecte antioxidante. În
general urmez o alimentaţie indicată de dieta
mediteraneană care se prezintă pe Internet şi la
TV şi este utilizată aici pe scară foarte largă. Iar
în privinţa Gerovitalului, l-am început la vârsta
de 52 de ani şi îl utilizez în continuare.
– Tot ce aţi spus până acum despre geriatrie şi problemele ei, a fost mai mult decât
bine-venit şi sunt convins că mulţi din cei direct
interesaţi vor găsi informaţii utile care îi pot
ajuta în situaţia lor. Aş dori acum, însă, cu voia
Dumneavoastră, să ne referim la câteva date
autobiografice care, din puţinul pe care îl cunosc, suscită, de asemenea, curiozitatea. Ştiu,
de exemplu, că v-aţi născut la Sulina, dar că
sunteţi trăitoare de mulţi, mulţi ani, în Grecia...
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de urmările războiului civil. Ne-a trebuit un
timp până ne-am găsit o casă într-un loc cât de
cât sigur, cu slujbe pentru părinţi şi şcoli pentru
educaţia noastră, a copiilor. Din România fuseserăm expulzaţi, în Grecia eram refugiaţi! N-a
fost deloc uşor, dar nu insist cu detalii.
– Detalii pe care aţi putea să le dezvoltaţi
într-o carte de amintiri. Aşa că nu insist nici eu
mai mult aici şi v-aş ruga să-mi spuneţi, în
schimb, câte ceva despre devenirea Dumneavoastră ca medic.
– Vă mărturisesc că mă preocupă,
într-adevăr, gândul cu evocarea trecutului într-o
carte; dar să vă răspund la întrebare: am avut de

Dr. Smaragda Vlahou-Iconomou pe
scara avionului împreună cu Ana
Aslan (sus); Dr. Smaragda
Vlahou-Iconomou cu importanţi
oameni politici ai vremii (foto dreapta)
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timpuriu, atât ambiţia, cât şi dorinţa – poate mai
mult dorinţa, ambiţia a venit mai târziu – să mă
dedic medicinei. Văzusem atâta suferinţă şi atâtea drame cauzate de boli în jurul meu, încât am
vrut, cu slabele şi modestele mele puteri, să
contribui la alinarea lor. Aşa că, după liceu, am
urmat facultatea de medicină la Atena, obţinând
titlul de medic în 1965. Apoi am studiat mai
departe, acordându-mi-se titlul de internist
(1969) şi cel de pediatru (1973).
– Din câte ştiu, v-aţi desfăşurat activitatea la spitalul universitar din Atena, în amintitele specialităţi, dar Dumneavoastră sunteţi

termin cu titlurile, tot la Bucureşti l-am primit,
în 1992, şi pe acela de medic gerontolog.
– Impresionant! Mai aveaţi timp şi pentru
altceva în afara practicării profesiunii?
– Printre picături – dar nu-mi cereţi detalii; eram, într-adevăr, absorbită de meserie, mă
pasiona.
– Aş dori să revenim puţin la colaborarea
cu doamna dr. Aslan: datorită aportului dânsei
la dezvoltarea geriatriei, a metodelor şi tratamentelor noi şi eficiente pe care le realizase
cu colaboratorii dumisale, devenise celebră pe
plan internaţional şi era invitată frecvent în
străinătate, pentru a-şi prezenta realizările şi a
discuta cu specialiştii în domeniu. Aţi însoţit-o
uneori?
– Am fost cu dânsa în mai multe ţări:
Franţa, Italia, Elveţia, apoi mai departe, în
Mexic, Japonia, Filipine. Datele complete se
găsesc în arhivele Institutului de Geriatrie de la
Bucureşti. Îmi amintesc odată, că eram
însărcinată în luna a şasea şi am stat o lună în
Japonia şi când m-am întors, am avut escală la
Taipei, în Taiwan, şi chinezii nu-mi dădeau voie
să zbor mai departe că depăşisem şapte luni!
Cum să te înţelegi cu ei? Ce aiureală, până să-mi
pot continua călătoria! Dar ce voiam să spun de
fapt este că peste tot, doamna Profesoară era
primită cu deosebit interes de o mare mulţime de
oameni, dornici s-o vadă, s-o audă, s-o întrebe.
Iar pe mine nu mă lua doar ca o simplă însoţitoare. Mă stimula în munca mea ştiinţifică participând cu dânsa la toate întâlnirile şi discuţiile
şi, uneori, «mă împingea» să mă descurc singură
în anumite situaţii imprevizibile. Aşa, de pildă,
îmi amintesc de stresul pe care l-am avut odată
la New York în faţa zecilor de jurnalişti, după ce
dânsa îşi terminase expunerea în faţa unui auditoriu de specialitate, când, pur şi simplu mi-a
dat ştafeta, spunându-mi să răspund eu reprezentanţilor presei. Nu mă aşteptam la aşa ceva.
A făcut-o, cred, din două motive: avea încredere
în mine şi – doi – considera că eu pronunţam mai
bine engleza decât dânsa.
– Am cunoştinţă de faptul că printre cei
care au solicitat-o pe doamna dr. Aslan pentru
tratamente geriatrice au fost şi mari personalităţi ale vremii, şefi de state, celebrităţi. Puteţi
să ne daţi câteva exemple?
– O, desigur! În general, şefii de state sunt
mai vârstnici şi vor să-şi menţină cât mai nealterate forma fizică şi intelectul. Metodele şi tratamentele profesoarei dr. Aslan, bazate pe cer-
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cunoscută în lumea medicală, în primul rând, ca
specialist în gerontologie.
– Cu trup şi suflet, din clipa când am
întâlnit-o pentru întâia dată pe doamna dr. Ana
Aslan! Era în 1968, venise la Atena să susţină o
conferinţă; dânsa era de acum bine cunoscută nu
numai în lumea medicală, ci de toţi cei interesaţi
de avatarurile senectuţii. Am fost fascinată de
prezentarea dânsei şi la sfârşit, după ce i-am pus
şi eu, ca alţii, câteva întrebări, m-am dus la
dânsa şi i-am mărturisit, fără multe ocolişuri, că
doresc să practic şi eu această disciplină şi o rog
să mă ajute.
– Şi astfel aţi devenit discipolul profesoarei, dr. Aslan!...
– Discipolul şi colaboratorul apropiat al
dânsei timp de mai bine de 20 de ani! şi pot să vă
spun că sunt mândră că m-am numărat printre
«şcolarii ei» şi că pot continua lupta pentru
ideile dânsei până astăzi.
– Este interesant că, în timp, această relaţie... de la maestru la discipol, a evoluat
într-una de colaborare în care chiar dânsa vă
solicita. Cred că aţi avut câteva atuuri serioase
care au contat.
– În primul rând, a fost pregătirea mea
ştiinţifică pe care am câştigat-o datorită şcolilor
şi profesorilor mei de la Atena. În al doilea, cred,
sentimentele mele de profund respect şi devotament faţă de dânsa, sinceritatea mea de a-i
spune deschis dacă înţelegeam ceva sau nu din
ceea ce dânsa îmi prezenta – şi atitudinea mea de
a nu căuta să-i arăt mai mult decât ştiu.
– Cred că a fost o întâmplare extraordinară ca să reluaţi legăturile cu locurile în care
v-aţi născut, să vorbiţi româneşte din nou, cu
toată situaţia politică existentă în acele vremuri
şi amintirea expulzării din ţară.
– Să nu mai vorbim! Doar personalitatea pe
plan internaţional a Doamnei dr. Aslan şi
caracterul ştiinţific al relaţiilor noastre de colaborare au facilitat contactele dintre noi, aşa că,
din 1968, am bătătorit fără încetare drumurile
dintre Atena şi România, împărţindu-mi munca şi
viaţa între cele două ţări, la care ţin deopotrivă.
– Aţi făcut chiar în acele timpuri şi un
doctorat la Bucureşti, nu-i aşa? Presupun că
subiectul tezei a fost din domeniul geriatriei.
– Teza a avut ca titlu Boli reumatismale
caracteristice vârstnicilor. Am început să lucrez le ea în 1983, sub conducerea acad. prof. dr
Victor Ciobanu şi am susţinut-o în iunie 1989,
obţinând titlul de doctor în medicină; şi ca să
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cetări ştiinţifice serioase şi cu rezultate pozitive,
ajunseseră la urechile lor şi nu ezitau să o solicite. Şi, de fapt, nu numai ei. Pomenesc aici
doar pe câţiva ca: Winston Churchill, Konrad
Adenauer, Andreoti al Italiei, «Julio», cum îi
spunea doamna doctor, preşedintele Indoneziei,
Ahmed Sukarno, Charles de Gaule. Toţi au urmat tratamente şi «cura Aslan» cu Gerovital şi
au mai fost şi alţii. Astfel, dacă nu greşesc anul,
prin 1981, doamna dr. Aslan a fost prima femeie
primită la Casa Albă de Ronald Reagan, solicitată, de fapt, ca medic; Reagan era obosit după
o campanie electorală care l-a consumat mult şi
a urmat un tratament entrofizant cu Aslavital de
două săptămâni la Camp David, sub observaţia
doamnei doctor; eu o aşteptam la New York. Iar
dintre celebrităţile din alte domenii ale timpului
aş aminti pe vestita actriţă de film Marlene
Dietrich de la Hollywood şi pe Rudolf Nureev,
neuitatul balerin de origine rusă, rămas în Occident cu ocazia unui turneu. Doamna doctor
mi-a făcut surpriza să mă invite şi pe mine la
micul dejun cu Nureev, la restaurantul nu mai
puţin celebrului hotel „Sacher” din Viena. El era
însoţit de partenera lui, superba dansatoare
Margot Fonteyn.
– Incredibil! Este suficientă numai înşirarea acestor nume cu rezonanţă pentru a înţelege că apropierea de dr. Ana Aslan v-a ajutat
nu numai profesional, dar v-a îmbogăţit şi viaţa
afectivă.
– Enorm!
– ... Şi, din cele ce am mai discutat şi anterior, se pare că aveţi un adevărat cult pentru
dânsa.
– Sufletul îmi este plin de amintirea imaginii chipului său înţelept, exprimând pasiune
pentru munca sa nobilă, pentru cauza căreia şi-a
consacrat viaţa, pentru tot ceea ce poate dărui un
om unui ţel care constituie raţiunea şi motivaţia
existenţei sale. Dr. Ana Aslan mi-a dat curaj şi
mi-a întărit disciplina în cercetare şi în viaţă,
m-a învăţat să persist şi să nu mă las învinsă de
greutăţile existenţei, fie ele personale sau profesionale. Dânsei îi datorez orientarea mea ca specialist în această Şcoală de Gerontologie şi Geriatrie, pe care ea a creat-o, o şcoală de pionierat.
– Cred însă că şi din partea dânsei se
simţea dorinţa de a avea aproape pe cineva cu
care putea comunica nu numai profesional, ci,
să zicem, şi amical, «de la om la om», acordându-vă încredere deplină.
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– Da, se poate! Dumnezeu m-a ajutat, dar
am simţit că şi dânsa şi-a dorit, probabil, să-i fiu
aproape, până la ultima-i suflare, ţinându-i capul pe pieptul meu, cu intensă emoţie, mângâindu-i şi ştergându-i fruntea transpirată până
în clipa când sufletul ei ne-a părăsit. Ceasul
arăta miezul nopţii trecut cu 25 de minute, vineri, 20 mai 1988; cu o zi înainte, biserica
creştină sărbătorise Înălţarea la Cer a Domnului
Iisus. Aşa s-au terminat 20 de ani şi trei luni de
colaborare între dânsa şi mine! Toată lumea i-a
recunoscut meritele, dar grecii, în semn de omagiu suprem, au făcut ceva în plus: au înscris
numele DOAMNEI ACADEMICIAN PROFESOR
DOCTOR ANA ASLAN cu litere de aur în Mausoleul lui Hippocrat, Panteon al Medicinei, aflat
în oraşul Larissa.
– Este sigur că numele dânsei va rămâne
înscris de asemenea în inimile tuturor celor
care au cunoscut-o, iar Institutul de Geriatrie şi
Gerontologie din Bucureşti îi va permanentiza
şi el memoria, atâta timp cât va exista senectute
pe Pământ. Iar dumneavoastră, doamna doctor,
continuaţi lupta! Pot să vă întreb care sunt
obiectivele imediate pe care le urmăriţi?
– Două! Să-mi scriu amintirile, căci,
Doamne, multe mai am! Vreau s-o fac nu pentru
a mă ridica în slăvi pe mine, ci, deoarece, cred
eu, ele reprezintă o experienţă de viaţă care
merită să fie cunoscută şi de alţii. Apoi, să-mi
tipăresc teza de doctorat care, deşi a fost elaborată în urmă cu mai bine de 20 de ani, am
convingerea că ea conţine încă multe elemente
valoroase, multe idei, imposibil de concretizat
atunci când le-am pus pe hârtie, dar care astăzi
ar fi încă utile, mai ales celor care se pregătesc
să îmbrăţişeze nobila meserie de geriatru.
– În plus, sunteţi, în continuare, activă şi
pe planul participării la întâlniri interne şi internaţionale de specialitate.
– Da, încerc! Chiar nu peste mult va avea
loc la Bucureşti un congres balcanic de acest fel.
– Până atunci, ce doriţi să le transmiteţi
prietenilor şi colegilor din România?
– La Muzeul din Constanta există o lespede de frontispiciu dezgropată la Histria, pe
care se află o inscripţie, o urare: «Hyeronimos,
fiu al lui Meniscos, fii fericit!» ... Şi eu adaug:
Fiţi fericiţi, fraţii mei, români!
– Vă mulţumesc şi vă doresc multă sănătate şi încă mulţi ani de viaţă!

DECEMBRIE 2014

175

SĂ SCRIEM CORECT ROMÂNEŞTE!
Abateri de la norma literară
în stilul administrativ

2. În aceeaşi categorie a întrebărilor dubioase intră şi cea adresată doar femeilor: „Numărul
de copii născuţi-vii”, chestiune care mă trimite cu gândul la domeniul zootehnic unde se poate pune
Cf. DLRM s.v. şi DEX s.v. Acelaşi sens este consemnat şi în Dicţionarul universal ilustrat al limbii române,
Editura Litera, Bucureşti, 2010, p.327.
2 În franceză, termenul privé, ca substantiv, are şi sensul de „viaţă intimă, familiară”, întâlnindu-se frecvent în
expresii de tipul: en privé, dans le privé, cu sensul „în intimitate, în afara prezenţei martorilor necunoscuţi” (cf. Le
Petit Larousse Illustré s.v.). Cuvântul a fost moştenit în franceză din latinescul prîvâtus (cf. Quicherat-Daveluy
s.v.), unde se întâlnea şi în expresii de tipul in privato „în particular, în interior, acasă”. Este menţionat, pentru prima
dată în franceză, în secolul al XII-lea, ca adjectiv, cu sensul „oj le public n’a pas accPs”, v. Nouveau dictionnaire
étymologique, Paris, Larousse, 1964 s.v.
1
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1. În 2011, am fost vizitat, ca toţi românii, de recenzorul însărcinat cu completarea datelor în
marea acţiune de recenzare a populaţiei României. Totul a decurs normal până la punctul 8 (foto)
când am tresărit de indignarea produsă de răspunsurile pe
care trebuia să le aleg la întrebarea referitoare la forma de
proprietate. Între cele şase răspunsuri, două sunt de-a
dreptul antologice. Românii proprietari de locuinţe, în
proporţie covârşitoare, nu pot să spună acest lucru în mod
clar, ei fiind „siliţi” să bifeze primul răspuns: 1. Privată
particulară. Mi-a venit să râd, dar m-am şi enervat pe
specialiştii care au conceput acest chestionar. De ce nu s-a
putut alege o altă variantă? De exemplu „Proprietate
personală”? Ce este neclar în îmbinarea propusă de …ei?
Este confuzia produsă de omonimia dintre substantivul
privată şi adjectivul privată. În cazul nostru, primul
cuvânt, privată, are valoare substantivală, determinat de
adjectivul particulară. Aproape oricine, în afară de
specialiştii care au conceput acest chestionar (şi care în mod sigur au fost renumeraţi –consistent,
după buget – vorba lui Caragiale), ştie că privată, ca substantiv, este folosit cu înţelesul … WC. În
acest sens, a se vedea Dicţionarul limbii române moderne (DLRM) unde în dreptul cuvântului
privată ni se precizează următoarele: „closet, latrină”1 <fr. privé2, it. privato. Cine nu are acest
dicţionar se poate uita şi în tradiţionalul DEX (p. 851), unde, la acest cuvânt, sensul al doilea este
s.f. (pop) „closet”. Răspunsul 1. Privată particulară este completat de răspunsul nr. 3 care este
„Privată de grup”. Prin urmare putem avea ca proprietate un WC personal sau unul de grup. Cine
are la dispoziţie şi faimosul Dicţionar Enciclopedic Ilustrat „Cartea Românească” va vedea că în
dreptul cuvântului privată, cu pluralul privăţi (faţă de pl. private în DOOM1 şi DOOM2) este dat
sensul „umblătoare” (<fr. privé, p. 1006), bineînţeles termen eufemistic, care este explicat pe
îndelete, dacă ne uităm la cuvântul umblătoare (arh. îmblătoare) (p. 1370): s.f. „loc pentru
satisfacerea trebuinţelor naturale, privată, latrină”. O soluţie, în acest caz, ar fi plasarea unei simple
virgule, între cele două cuvinte, care ar rezolva confuzia, având a face într-o atare situaţie cu două
părţi de vorbire de acelaşi fel, adjective. Deci, la chestiunea nr. 8, Forma de proprietate, răspunsul
ar fi: privată, particulară, adică două sinonime redate prin două adjective.
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această întrebare. Lăsăm la o parte hipercorectitudinea autorilor de a scrie cu cratimă această
îmbinare liberă de cuvinte ca şi cum ar fi deja un cuvânt compus de tipul nou-născut şi mă gândesc
la rana pe care o redeschide această întrebare miilor de mame care, din nefericire, nasc copii
decedaţi. Trebuie să li se reamintească acestor mame îndurerate că au născut şi astfel de copii?

FAMILIA ROMÂNĂ

SĂ SCRIEM CORECT ROMÂNEŞTE!

3. O categorie mai largă, prezentă în acelaşi chestionar, o constituie cea a abaterilor de la
normele limbii literare, reprezentată prin grafii de tipul etno-cultural, care se scrie, conform
normelor în vigoare de mulţi ani, într-un singur cuvânt, ca etnobotanică (la mare modă, prin
plantele respective), etnografie, etnolingvistică, etnologie şi ca sociocultural, sociolingvistică etc.
sau non-profit, din nou scris greşit cu cratimă, acesta trebuind a fi scris într-un singur cuvânt: nonprofit, ca nonsens (v. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a).
La un moment dat, m-am mirat că am văzut scris niciun după noile reglementări, într-un singur
cuvânt (la categoria Caracteristicilor etno-culturale [sic!]), dar cum orice minune nu ţine mult, la
secţiunea legată de situaţia şomerilor, revenim la vechea normă de scriere în două cuvinte: „Nu mai
beneficiază de nici un ajutor”.
La sfârşitul chestionarului trebuie să semneze recenzorul şef, care, din nou, e scris greşit fără
cratimă, corect trebuie recenzor-şef, acesta intrând în categoria compuselor de tipul redactor-şef,
medic-şef etc.
Ce explicaţie să le dăm copiilor noştri când citesc asemenea forme născocite NEiscusit de
vreo minte în post cheie? Poate că una ar fi aceea că aceste persoane au studii la universităţi vestite,
îngrămădite pe la colţuri de blocuri sau în vreo Casă de cultură, unde găsim vreo 14 facultăţi pe un
singur etaj?
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Standard(e) în limbă

I. „Accidentul s-a produs pe drumul care leagă oraşul Bistriţa de oraşul Năsăud”.
Aşa suna un trist anunţ vehiculat mai răsalaltăieri pe canalele audiovizuale de comunicare în masă
(mass-media). Pentru toată lumea, acesta suna corect, acceptabil.
Salutar, însă – ceea ce-mi place să cred că înseamnă şi ar trebui să-nsemne pentru toată lumea „şi mai
corect” – anunţul ar putea „suferi” modificarea:
1. „... pe drumul care leagă oraşeLE Bistriţa şi Năsăud”. Ce s-ar câştiga?
1.1. În primul rând scurtime, unul din dezideratele principale ale comunicării: cu minimum de
mijloace ale exprimării (în termenii tehnici ai lingvisticii: semnificant), maximum de informaţie (semnificat).
1.2. În al doilea rând, eliminarea repetiţiei (leagă oraşul ... de oraşul...), care – de cele mai multe ori –
estetic vorbind, este supărătoare, trădând o suficienţă de gândire, o sărăcie de vocabular.
De aceea, acolo unde logica şi expresia o permit, limba şi-a creat un mijloc gramatical minunat,
pluralizarea, fenomen despre care am mai scris2.
2. Interesant comportament vom înregistra într-o altă variantă, amplificată, a anunţului de mai sus,
vehiculată, şi aceasta, de mass-media3:
2.1. „... pe drumul care leagă oraşeLE Bistriţa şi Năsăud ALE judeţului cu acelaşi nume”.
Am putea spune din nou: acceptabil, (aproape) corect. Dar, şi aici, cu menţiunea că, salutar, adică „şi
mai corect”, va fi:
Vezi Noul Dicţionar Universal al Limbii Române, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2008, 1872 p., s.v.
standard, standarde (p. 1537/3). În continuare: NDUR/08.
2 În „Revista Română. Revistă a românilor de pretutindeni”, Iaşi, anul XVII (2011), numărul 4 (66) ş.u.
3 Anunţ pe care-l preluăm, lingvistic, drept enunţ (a se vedea în dicţionare sensurile acestei perechi de termeni).
1
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PREAMBUL. Există, desigur, standarde în toate domeniile de activitate: în agricultură, în arhitectură, în bibliologie/biblioteconomie (ca-n orice ştiinţă), în toate culturile, în toate constituţiile lumii, în
toate diplomaţiile... (asta, ca să respectăm o anumită ordine/ cerinţă a unui standard: ordinea alfabetică!).
Toate codurile cunoscute: civil, genetic, penal, de procedură (civilă/ penală) sau de... spionaj (inclusiv
suavul „cod al bunelor maniere”) nu-s altceva decât... standarde. Şi-n limbile pe care le vorbim şi, mai ales,
le scriem... limbi standard. La acest domeniu ne vom referi în cele ce urmează: limba română standard.
Fără aceste standarde nimic nu se poate, nici gândi, nici construi, nici comunica eficient, rezistent,
sigur, stabil. Fără aceste standarde, lumea noastră n-ar putea exista, totul s-ar ruina, totul ar deveni haos.
Suntem conştienţi, în acelaşi timp, că Standard (cuvânt german la origine, prezent azi în toate limbile
culte, cu un nivel tehnic/ştiinţific şi cultural cât de cât ridicat) şi-a dezvoltat cu timpul un nou sens, uşor
peiorativ, de „produs tip […] făcut după un şablon, lipsit de originalitate; standardizat; comun, banal,
şablonard [...]: limbaj, fraze standard”1. Sens care, în domeniul creaţiei originale – în arhitectură, în cultură
(în genere), în literatura beletristică, în toate artele etc. – se opune standardizării, mai precis, depăşeşte
standardele. S-au creat chiar sintagmele limbă literară, limbaj poetic, beletristic, termeni complecşi, care
atestă un prim strat de valori, o platformă fundamentală, care e standard sau standarde (vizând
conformitatea riguroasă cu sistemele, şi ele standarde: fonetic/fonologic, lexical şi gramatical ale oricărei
limbi), dar şi un al doilea strat, suprapus, al creativităţii, al „spargerii” şabloanelor, al surmontării
standardelor actuale considerate, unele, după secole, învechite, respectiv al creării unor noi valori
(artistice), care vor deveni, desigur, şi ele, cu timpul, noi standarde ş.a.m.d.
Mărturisim din start că ne preocupă – în acest articol, ca şi în toate cele apărute până acum în rubrica
acestei reviste – primul sens, cel de standard(e), de respectare riguroasă a sistemelor limbii – limba standard – baza oricărei forme de comunicare obiectivă şi eficientă, fără de care în mod sigur am putea reintra cu
succes într-un nou „turn Babel”...
Dar s-o luăm pe-ndelete. Şi pe exemple.
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2.1.1. ... ale judeţului cu aceleaşi nume1 (judeţul Bistriţa-Năsăud). Pluralizare, carevasăzică, şi aci.
Articolul/pronume ALE provine din articolul hotărât enclitic (=„alipit”, de regulă, la urmă)
substantivului (oraşeLE), care – conform mecanismului ingenios şi îndelung elaborat de geniul limbii
române – a fost „fortificat” printr-un invariabil A- (protetic) pronominalizant (A-)+(-LE), devenind
„independentul” ALE, primind, astfel, şi statut de pronume. Motiv suficient să-l numim articol/pronume:
– oraşUL2 N. (este) AL judeţului BN;
– oraşeLE B. şi N. (sunt) ALE judeţului BN etc.3;
– erouL Tănase Todoran (este) AL Ţării Năsăudului;
– eroiI grăniceri (sunt) AI Ţării Năsăudului;
– pădureA (era) A4 satelor grănicereşti;
– toate păduriLE (erau) ALE satelor...
2.2. Avem, însă, o problemă acolo unde – renunţând la pluralizare (oraşeLE), ceea ce se întâmplă mult
prea frecvent în româna actuală –, acest articol/pronume, în varianta amplificată (ex. 2.1.), apare la singular:
2.2.1. „... drumul care leagă oraşul Bistriţa de oraşUL Năsăud AL judeţului...”, unde AL îl substituie
doar pe oraşUL (N.), ultimul referent5, respectiv cel mai apropiat dintre „referenţii/termeni regenţi”, „forţa
de atracţie” dintre aceştia fiind notabilă6.
Nu vom putea avea în vedere raţiuni extralingvistice, să zicem, de „patriotism local” (de tipul: care-i
oraşul cel mai „important” economic sau cultural-istoric dintre ele) sau raţiuni de alte naturi, câtă vreme sunt
prea frecvente asemenea construcţii vicioase, poluate, (poate tributare unor calcuri după alte limbi). Şi asta
nu doar în limbajul neîngrijit al străzii sau al vorbitorilor mai puţin instruiţi, ci chiar şi-n documentele de
limbă cele mai prestigioase. Exemple:
3. În definirea unor noţiuni fundamentale, aproape toate dicţionarele limbii române ajung la formulări
stereotipe, ca „trase la indigo”, de tipul:
„arhitectură f. […] 2. Planul, stilul sau caracterUL distinctiv AL unei clădiri”7;
„abalienare f. (med.) pierdere sau diminuare evidentĂ A facultăţilor mintale”8 etc., ceea ce învederează că AL este locţiitor doar al substantivului proxim antepus, caracterUL, ultimul din „lanţul”
coordonat: planul, stilul sau caracterUL... Altfel spus, „AL unei clădiri” nu înseamnă „planul, stilul,...(şi)
caracterul unei clădiri”, cum ne pretind logica şi „simţul limbii”, ci numai „caracterUL unei clădiri”.
Respectiv, semnificanţii: „...evidentĂ + A facultăţilor...” nu semnifică, şi „pierdere evidentĂ A...”, şi
„diminuare evidentĂ A facultăţilor ...”, ci numai „diminuare (sg.) evidentĂ (sg.) A(sg.) facultăţilor ...”!
Spre a uşura desprinderea concluziei pe care mizăm, mai dăm un exemplu:
4. „[...] domnul ministru Ioan Rus i-a „uns” în funcţiile de prefect şi subprefect AL judeţului Cluj pe
cetăţenii V. F. Soporan, respectiv D. D. Canta” (Dr. ec. Gh. Funar)9.
Eventualii contestatari ai acestei aserţiuni ar putea contraargumenta cu aceea că – în exemplele de
până aici – numai omogenitatea referenţilor/termeni regenţi, în sensul cel mai propriu al cuvântului
(omogenitate = „identitate de gen gramatical”: neutru, feminin şi masculin) „impun” singularul:
– planul, stilul... caracterul distinctiv AL...: tustrele substantivele fiind la neutru/singular;
– pierdere, diminuare... A...
: ambele la feminin/singular, respectiv:
– prefect, subprefect... AL ...
: ambele la masculin/singular,
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Având singularul şi pluralul egale – fonetic vorbind – substantivul numele (aici plural) dă unora bătăi de cap,
problemă care ar merita să beneficieze de o cercetare aparte.
-U- din -UL este doar o „vocală de legătură”. Aici -L este, singur, articol; ca în: erou/erouL, leu/leuL, bou/bouL
etc., sau ca în: frate/ frateLE, nasture/ nastureLE, preşedinte/ preşedinteLE etc. (unde -LE, este excepţie a
articolului hotărât masculin singular. Ca omonim morfologic al articolului hotărât feminin plural, spre a înlătura
confuzia, -LE va genera articolul/ pronume AL, conform regulii: frate AL preşedinteLUI, preşedinte AL ţăriI...).
Pentru informaţii mai „la obiect”, respectiv mai detaliate, se poate consulta volumul nostru 3 (277 p.), din seria
Articole şi studii, cu o prefaţă de Mircea Popa, Editura „Risoprint”, Cluj-Napoca, 2011, p.75-131.
Contopindu-se, la feminin/singular, pronominalizantul A- (protetic) şi -A (articol hotărât dezenclizat/„dezlipit”),
conform formulei (A-)+(-A), a rezultat articolul/pronume A, numit „semidependent”, respectiv „independent”.
„cuvânt de referinţă”, sau „la care se referă” şi pe care-l substituie), cuvânt care e şi termenul regent în relaţia de
subordonare a atributului.
Despre această „forţă” am mai scris. Vezi supra nota 2.
Vezi NDUR, s.v. arhitectură, (p. 115/3).
Ibidem, s.v. abalienare (p. 19/2).
Vezi Adevărul de Cluj, XIV, 3613/25 IX 2002, p. 1/3-5. Notabil aici este faptul că autorul a pluralizat termenul
regent: funcţiile (de prefect/ subprefect).

singular care – printr-o fantasmagorică „mişcare de translaţie” – ar răspunde „prezent” pentru toate
„omogenele” coordonate din enunţ. O eroare, desigur.
Spre a respinge această – puţin probabilă – contestare (eronată), ne simţim obligaţi să mai argumentăm:
5. „...[...] acesta era cărunt, cu abdomenul mare, spre deosebire de supleţeA şi părUL negru de corb
AL tatălui meu […]”1, în care „lanţul” de referenţi/regenţi coordonaţi este eterogen (primul, feminin, al
doilea, masculin), exemplu din care n-am putea nicidecum trage concluzia că sintagma AL tatălui ar putea
însemna şi „supleţeA (*AL tatălui), şi părUL ... tatălui”. Doar „părul ... AL tatălui...”, indubitabil!
Şi – ca dovadă că acesta-i purul adevăr ştiinţific spre care avansăm – mai dăm un ultim exemplu, tot
din prestigioase izvoare de informare, acesta de talia magnificei enciclopedii „Britannica”2:
6. „Articolele cu caracter biografic menţionează, în paranteză, datA şi locUL naşterii şi AL morţii
[…]. Când fie locUL, fie datA naşterii sau A morţii nu este cunoscută [sic!] apare un semn de întrebare
[…]”3. Deci, în:
– datA şi locUL naşterii şi AL morţii;
– fie locUL, fie datA naşterii sau A morţii,
nici AL (morţii) nu înseamnă „data şi locul...”, ci numai „locUL (naşterii şi AL morţii)”; nici A
(morţii) nu înseamnă „locul şi data...”, ci numai „datA (naşterii sau A morţii)”.
Ad summam, această pauperizare a comunicării – pe care nimeni n-ar mai putea avea curajul s-o
tăgăduiască aici – nu poate fi surmontată decât prin pluralizarea acestei categorii logico-gramaticale, pe
care – pentru prima dată în gramatica românească – noi am numit-o articol/pronume4:
– ... data şi locul naşterii şi ALE morţii ...;
– ...fie locul, fie data naşterii sau ALE morţii... !
6.1. Ca să fructificăm concluzia finală – doar în cazul exemplului nostru (2.2.1.) – varianta acceptabilă ar fi:
„Accidentul a avut loc pe drumul care leagă oraşul Bistriţa de oraşul Năsăud, (ambele) ALE judeţului ...”.
Astfel, ALE (judeţului) îşi arogă un dublu referent, (doar aparent unul singur): oraşul1 (B.) şi oraşul2
(N.); altfel spus, acest articol/pronume va putea fi receptat ca „locţiitor” (pronume) pentru oraşul1 + oraşul2
= „oraşeLE (emblematice) ALE judeţului... .
7. Nimeni nu trebuie să aibă, însă, îndoieli că salutară, cum i-am şi zis, este varianta, analizată deja
(2.1. – 2.1.1), şi aceasta pentru că aici se pluralizează, sincron, şi referenţii /regenţi (oraşeLE), şi
articolul/pronume (ALE)5:
... drumul care leagă oraşeLE Bistriţa şi Năsăud ALE judeţului cu aceleaşi nume!
8. Cât priveşte celelalte exemple (supra, 3., 4. şi 5.), „îndreptările” sunt de la sine subînţelese6:
– ... planUL, stilUL sau caracterUL distinctiv ALE unei clădiri;
– ... pierdere sau diminuare evidentE ALE facultăţilor mintale;
– ... prefect şi subprefect AI judeţului...;
– ... supleţeA şi părUL negru de corb ALE tatălui meu.
II. Aceleaşi „standarde de rigurozitate”7 trebuie pretinse tuturor vorbitorilor şi impuse ca norme
tuturor documentelor de limbă română. Chiar şi „textelor sfinte”. Şi nu ne gândim, deocamdată, la „Cartea
Cărţilor” (Biblia), despre care am mai scris8, ci la Constituţia ţării9, pe care orice stat/naţiune şi-o consideră
„Lege Fundamentală”, metaforic, „Biblia” sa.
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Hanna Bota, Cronicile memoriei, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2010, p. 13/2.
Apărută într-o variantă rezumat (doar 16 volume!, însumând cca 3760 de pagini!!) de curând în limba română.
Enciclopedia Universală Britannica (în continuare: Britannica), Editura „Litera & Encyclopaedia Britannica”,
Bucureşti, 2010, vol.1, p. 6/2/9.
Vezi supra, notele 6 şi 7.
Ba chiar şi atributul adjectival: aceleaşi (nume).
„... acolo unde logica şi expresia o permit (cum afirmam supra, I.1.2.), limba şi-a creat un mijloc minunat,
pluralizarea (...)”. Deducem că există situaţii unde „n-o permit”. Acolo subordonatul îşi „asumă” obligaţia de a se
repeta – nepluralizat – pentru fiecare referent/regent în parte. Ex. „A trebuit (ca Iuliu Hossu) să manifeste MULT
simţ diplomatic şi MULTĂ prudenţă, pentru a-şi apăra biserica (...)”. (Valer Hossu, Episcopul Iuliu – sfântul Marii
Uniri, Editura „Napoca Star”, Cluj-Napoca”, 2008, p. 46/4.
Termen (cam „rigid”, rugos, dar foarte frecvent în ultima vreme): „rigurozitatea legii”; „rigurozitatea
demonstraţiei” etc. Vezi NDUR, sv. rigurozitate (p. 1366/2). Credem că rigoare,-i; riguros,-şi... sunt termeni mai
„umani”.
Vezi supra, nota 6 (p. 226-231).
Ne vom raporta la ediţia: Constituţia României [Constituţie: 2003], Editura „Steaua Nordului”, Constanţa, 2011, 80 p.
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1. Una din grijile salutare ale redactorilor însărcinaţi de Adunarea Constituantă la ora conceperii şi
redactării acestei Constituţii s-a materializat în repetarea cu obstinaţie a „cuvintelor ce exprimă relaţii”, spre
a înlătura orice ambiguitate, intuind că acestea sunt foarte importante, spre exemplu prepoziţiile1:
Art. 4 (2): „România este patria [...] tuturor cetăţenilor săi fără deosebire DE rasă, DE naţionalitate,
DE origine etnică, DE limbă, DE religie, DE sex, DE opinie, DE apartenenţa politică, DE avere sau DE
origine socială”;
Art. 29 (5): „Cultele religioase [...] se bucură de sprijinul [statului] inclusiv prin înlesnirea asistenţei
religioase ÎN armată, ÎN spitale, ÎN penitenciare, ÎN aziluri şi ÎN orfelinate” etc.
Precizăm că, în afara limbajului riguros juridic, exprimarea aceloraşi relaţii este considerată corectă şi
fără „repetarea cu obstinaţie” a acestor unelte (prepoziţiile): (fără deosebire) DE rasă, naţionalitate,
origine etnică... etc.; (înlesnirea asistenţei...) ÎN armată, spitale, penitenciare... etc.
2. La fel procedează autorii textului Constituţiei şi atunci când e vorba de corecta raportare a
articolului/ pronume AL, A, AI, ALE... la realul referent/regent2 al mai multor genitive:
Art. 1 (5): „În România, respectareA Constituţiei, A supremaţiei sale şi A legilor este obligatorie”.
Art. 28: „SecretUL scrisorilor, AL telegramelor, AL altor trimiteri poştale, AL convorbirilor
telefonice şi AL celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil”.
Putem menţiona, şi aici, că – în dorinţa vorbitorilor de a „economisi” ceea ce în context se subînţelege
–, în limba standard se renunţă frecvent şi la repetarea acestor articole/pronume: (respectareA) Constituţiei,
A supremaţiei sale, legilor...; (secretUL) scrisorilor, AL telegramelor, altor trimiteri, convorbirilor,
celorlalte mijloace... etc.3.
3. Când, însă, avem situaţia inversă, a mai multor termeni referenţi/regenţi ai unui singur genitiv, a
căror reluare printr-un singur articol/ pronume pretinde pluralizarea, inconsecvenţele şi abaterile de la
sistem iau proporţii.
Am întâlnit, în întreaga Constituţie, un singur articol conţinând fenomenul sintactic studiat (articolul
referitor la „protecţia persoanelor cu handicap”) corect redactat din punct de vedere gramatical, mai precis:
din acest punct de vedere gramatical: al nostru şi – constatăm cu bucurie – şi al înseşi Constituţiei. Iată-l. Îl
vom cita şi comenta integral:
Art. 50: „Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei
politici naţionale de egalitate A şanselor, de prevenire şi de tratament ALE handicapului, în vederea
participăriI efective A persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce
revin părinţilor şi tutorilor”.
Avem aici trei construcţii genitivale (sintagme posesive) de comentat; două dintre acestea – având
structura simplă a „perechii” obiect posedat-posesor – nu presupun, evident, pluralizarea articolelor/pronume:
– (... unei politici de) egalitate A şanselor ...;
– (... în vederea) participăriI (efective) A persoanelor (cu handicap)... .
În niciuna dintre acestea n-avem ce pluraliza. De ce? Pentru că referentul/regent unic pentru fiecare
construcţie în parte – fiind la singular/feminin – se reia, respectiv se pronominalizează prin câte un
articol/pronume A (la singular/feminin).
De aceea, pluralizarea, aici, este interzisă.
A treia construcţie genitivală, însă:
– (... unei politici) de prevenire şi de tratament ALE handicapului ...,
dispune de doi referenţi/regenţi (obiect posedat multiplu), eterogeni (femininul prevenire + neutrul
tratament), care şi-l reclamă, fiecare, pe unul şi acelaşi genitiv (posesor): handicapului:
– (... unei politici de) prevenire A handicapului ... şi, respectiv:
– (... unei politici de) tratament AL handicapului ...,
care, „însumate”, impun, logic şi morfologic, legic şi... (vedem că şi) juridic pluralizarea articolului/
pronume: A + AL = ALE:
„Relaţiile sunt mai importante decât relatele”. Vezi, în acest sens, volumul nostru Articole şi studii, 2, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, (289 p.), p. 225-228 şi coperta IV.
2 Referent înseamnă cuvântul „la care se referă”; regent – „cuvântul care cere” (aici: genitivul). Toţi aceşti termeni
„tehnici, ştiinţifici” sunt definiţi în articolele precedente publicate în această rubrică a revistei.
3 Mare atenţie, însă. Pentru că nerepetarea acestora, în anumite contexte (!), duce la confuzia referenţilor sau poate
induce confuzia cazurilor (a genitivului cu nominativul sau cu dativul). Exemplele abundă în stilul numit, mai nou,
colocvial. Toate acestea se prezumă a fi excluse în stilul riguros al documentelor juridice şi politice.
1
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Ca să ne conformăm şi noi limbajului P.C.-ului, triumfător peste tot.
Pentru o mai aplicată informaţie, vezi serialul nostru de articole pe această temă: Simţul limbii şi „pluralizarea” (I),
(II), (III) şi (IV) în „Revista română. Revistă a românilor de pretutindeni”, Iaşi, an. XVII (2011), nr. 4 (66), p. 10-11;
XVIII (2012), 1 (67), p. 16-18; XVIII (2012), 3 (69), p. 22-23 şi XVIII (2012), 4 (70), p. 9-11.
3 Detaliu „adjudecat” (ca să abordăm un termen din arsenalul juridic) şi deplin argumentat până aici.
4 În fond, unul şi acelaşi jurământ depus şi în faţa Preşedintelui României de către toţi înalţii demnitari: cu mâna
dreaptă pe Constituţie şi – pentru creştini – şi pe Biblie.
5 Vezi textul, aproximativ acelaşi, în orice ediţie a Constituţiei.
1
2
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III. Dacă până aici eram şi suntem, O.K.1, în rest, toate construcţiile genitivale similare (insistăm: ne
referim doar la cele similare!), prezente în această Constituţie, ratează pluralizarea articolelor/pronume,
încălcând, astfel, logica şi „simţul limbii”2. Iată câteva:
1. Art. 8 (1): „Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie *A democraţiei
constituţionale”.
1.1. Sintagma posesivă *A democraţiei (A – obiect posedat; democraţiei – posesor) înseamnă doar
„garanţie A democraţiei”, pierderea evidentă fiind „*condiţie A democraţiei”. Iată de ce îndreptarea se
impune:
1.2. (Pluralismul...) este o condiţie şi o garanţie ALE democraţiei ..., pronumele ALE reprezentând
obiectul posedat multiplu (o condiţie şi o garanţie ...).
2. Art. 30 (6): „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitateA, onoareA, viaţA particulară
*A persoanei şi nici dreptul la propria imagine”.
– Sintagma posesivă *A persoanei n-are nicicum posibilitatea de a semnifica obiectul posedat
multiplu „demnitateA [şi] onoareA (... persoanei)”. Doar ultimul referent din serie, „viaţA (particulară A
persoanei)”. Iată de ce pluralizarea acestui obiect posedat: A1 („demnitateA”), A2 („onoareA”), A3
(„viaţA”...) în ALE (persoanei) se impune de la sine:
– (...nu poate prejudicia) demnitateA, onoareA, viaţA (particulară) ALE persoanei ...
3. Art. 73 (3): „Prin lege organică se reglementează: [...]:
l) organizareA şi funcţionareA Consiliului Superior al Magistraturii, *A instanţelor judecătoreşti, *A
Ministerului Public şi *A Curţii de Conturi […]”.
Avem aici doi referenţi/termeni regenţi: organizareA (pronominalizat AI) şi funcţionareA (pronominalizat AII), care se instituie, fiecare, în parte, ca obiect posedat al celor patru genitive (posesori) care
urmează, formând, cu fiecare, câte o sintagmă posesivă:
– organizareA (AI) Consiliului (1)…, (AI) instanţelor (2)…, (AI) Ministerului (3)… şi (AI)Curţii
(4)…;
– funcţionareA (AII) Consiliului (1)…, (AII) instanţelor (2)…, (AII) Ministerului (3)… şi (AII)
Curţii (4)…
Obiectul posedat A (la numărul singular/feminin) din sintagmele posesive *A instanţelor (judecătoreşti), *A Ministerului (Public) şi *A Curţii (de Conturi) semnifică doar referentul (singular/ feminin)
imediat antepus: „funcţionareA (AII) Consiliului …, instanţelor … etc.)”, nu şi „organizareA (AI) …
Consiliului…, instanţelor … etc.3 )”.
Numai pluralizarea acestui obiect posedat multiplu (AI/1,2,3,4) + AII/1,2,3,4 = ALE) restituie integral semnificaţia logică şi juridică a articolului 73 (3) din Constituţia României:
– … organizareA şi funcţionareA Consiliului …, ALE instanţelor … ALE Ministerului … şi ALE
Curţii …
4. Dar cel mai elocvent argument în favoarea tezei susţinute aici ni-l oferă magistralul pasaj, cel mai
„sfânt”, cel mai solemn articol din toată Constituţia României, cel care conţine şi o invocare a Divinităţii:
Jurământul Preşedintelui, depus în faţa ambelor Camere ale Parlamentului4:
Art. 82 (2): „[…] Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi
materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu !”5.
Vom extrage pentru analiză doar două fragmente din acest solemn jurământ citat. Primul:

SĂ SCRIEM CORECT ROMÂNEŞTE!

– (... unei politici de) prevenire şi (de) tratament ALE handicapului ...
Autorii textului Constituţiei, după opinia noastră, prin această „sentinţă” logico-juridică şi gramaticală, au dovedit că posedă „simţul limbii”.
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4.1. „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşireA spirituală şi materială A
poporului român [...]”.
– Construcţia aceasta genitivală – fiind de tipul „perechii” obiect posedat + posesor1 – vom putea uşor
deduce că articolul/pronume A (singular/feminin) nu-şi poate aroga drept referent şi, în acelaşi timp, termen
regent pentru atributul (= posesorul) său (... poporului), decât substantivul propăşireA (singular/feminin):
– propăşireA (spirituală şi materială) A poporului (român).
Al doilea citat:
4.2. „Jur [...] să apăr [...]2 suveranitateA, independenţA, unitateA şi integritateA teritorială A
României”.
Comentariu final.
4.3. Dacă în 4.1. articolul/pronume A nu-şi poate aroga decât unicul plauzibil referent antepus
(propăşireA), sintagma posesivă fiind „A(= ’propăşireA’) poporului (român)”, atunci, tot astfel – „pe cale
de consecinţă”3 – articolul/pronume A (feminin/singular) din fragmentul 4.2. şi-l va putea apropria ca referent/ regent, din serie, doar pe ultimul, integritateA (feminin/singular), i-mediat antepus, (adică „ne-mediat,
fără intermediar”). Deci, sintagma A României (semnificantul) nu poate avea decât strict sensul4 (semnificatul): „integritateA (teritorială) A României”5.
Ce ne facem, însă, cu „suveranitateA, independenţA [şi] unitateA ...” ?! Se „cuprind”, sau nu, şi ele, în
sintagma posesivă „... A României”? Răspunsul nostru este negativ: neîndoielnic, nu se cuprind!
4.4. Logica limbii e fără cusur; nu se poate contrazice şi nu poate fi contrazisă6. Ea nu va putea admite
ca în 4.1. semnificantul „A poporului” să aibă semnificatul simplu şi pur „propăşireA poporului”, iar în 4.2.
semnificantul (gramatical „identic”: A României) – un semnificat, convenţional şi conjunctural, multiplu,
mai amplu decât „A (= ’integritateA’) României”!
4.5. Glasul raţiunii ne îndeamnă să „intrăm” în logica limbii române şi să i ne supunem7. Să facem în
aşa fel, încât această sintagmă posesivă (A României) să „certifice” obiectiv şi indubitabil e x t e n s i a de
rigoare a semnificatului, ca acesta să „cuprindă” întreg realul referent multiplu. Aceasta şi reprezintă, în context şi în intenţia Constituantei, dezideratul suprem.
4.6. Dacă acesta-i obiectivul nostru major, dacă realmente asta dorim, atunci numai pluralizarea
articolului/pronume A (feminin/singular) în ALE (feminin/plural) va fi soluţia. Soluţie care – conform
rigurozităţii (!) definiţiilor celor mai prestigioase dicţionare enciclopedice – este „modalitate[a] de a rezolva
o dificultate [...], de a ieşi din impas”8:
„Jur [...] să apăr [...] suveranitateA, independenţA, unitateA şi integritateA teritorială ALE României.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”
Q.E.D9.
P.S. Iată-ne ajunşi la finiş. Noi, românii, ne aflăm azi în faza premergătoare marelui eveniment politic
naţional de revizuire a Constituţiei. Aceasta, nu numai că ne permite, dar – în optica noastră – ne chiar obligă
să avansăm autorităţilor competente şi propunerea de îndreptare gramaticală a articolelor acesteia, în toate
locurile comentate aici.
Aşa să ne ajute Dumnezei (dar şi ... noua Constituantă)!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Construcţie tip, analizată supra, II./3.1.1. – II./3.1.2.
Facem abstracţie de fragmentul dintre croşete [„drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului”], care –
găsindu-şi o corectă soluţionare prin pluralizarea obiectului posedat ALE (cetăţeanului) – nu intră-n discuţie aici.
Locuţiune ce şi-a câştigat prin frecvenţă în ultimul timp o „notorietate”, cred, nemeritat de mare (comparativ cu
echivalenta sa scurtă, în consecinţă).
Vezi expresia lat. stricto sensu.
Evident, adjectivul teritorială – nefiind referent – nu intră-n discuţie.
„Limba are o logică [proprie], pe care logica n-o cunoaşte” – maximă aparţinând marelui lingvist român Sorin
Stati, autoexpatriat în Italia (de lehamitea comunismului) în „epoca de aur” ceauşistă.
„Căci nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră” (M. Eminescu).
Vezi NDUR, s.v. soluţie (p. 1510/3).
Abrevierea adagiului latin: Quod Erat Demonstrandum – „ceea ce era de demonstrat”.
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Dr. Teodor Ardelean, Marin Bancoş,
Un OM, o viaţă, o legendă – BLIDARU – o carte de
excelenţă despre un destin din colecţia muzei Clio
Dr. Ilie GHERHEŞ

VARIA

Aşa cum rezultă şi din cuprinsul preţioasei
lucrări (p. 438), autorii şi-au structurat demersul
monografic în 15 capitole, cu titluri care mai de
care mai frumoase, mai metaforice, la care au consimţit să adauge unul privind „Rezistenţa armată
anticomunistă” (p. 221), unul de „Trimiteri bibliografice şi terminologie” (p. 224) – foarte elocvent
şi deosebit, cărora li se alătură şi un capitol generos cu ANEXE (p. 227-437) – între care documente, harta toponimică a satului Odeşti (2014) şi
două fotografii – prima a respectivei localităţi, iar
cea de-a doua a locului unde a fost ucis eroul
nostru invocat şi omagiat.
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P

oate că aici şi acum este cazul şi momentul să-mi amintesc ce-mi spunea
odată, cineva, fost ofiţer de Securitate,
apoi ofiţer S.R.I., în contextul simpozioanelor de
la Sighetul Marmaţiei, dedicate memoriei rezistenţei anticomuniste. Îmi relata respectivul, cercetător de-acum, că înainte de revoluţie, pereţii
Şcolii de Securitate de la Băneasa erau îmbrăcaţi
cu panouri înfăţişându-i pe securiştii victorioşi, cu
victimele lor „împuşcate”, cazuri rezolvate pe post
de trofee, iar ei zâmbind triumfător. Amară victorie pentru cei din afara acelei şcoli şi a respectivei instituţii, dar după revoluţie, încă înainte
de a fi date jos acele panouri „glorioase”, „eroilor”
le erau deja „scoşi ochii”, iar feţele le erau mâzgălite, batjocorite, exact de către „învăţăceii” cărora le erau destinate amintitele „materiale
didactice”. Sinistre imagini şi grave judecăţi de
valoare se pot extrage şi din acest cumplit experiment postrevoluţionar! Mă întrebam atunci, şi
întrebarea a rămas retorică: oare la judecata istoriei, implacabila muză Clio cât să fi reţinut din
fiecare, din acele imagini?!
Astfel de întrebări şi altele ca acestea ţi se
prăvălesc peste orizontul conştiinţei atunci când
ţi-e dat să citeşti o astfel de carte, atipică oarecum;
una care valorifică un nou izvor istoric, accesibil
cu rezerve şi doar după ceea ce s-a consacrat a fi
revoluţia română din 16-22 decembrie 1989. Este
vorba, aşadar, despre documentele serviciilor speciale de informaţii, în cazul de faţă, ale fostei
Securităţi, înfiinţată la 30 august 1948, prin Decretul pentru organizarea Direcţiei Generale a
Securităţii Poporului, „instituţie cu circa 160.000
de angajaţi, menită să «apere cuceririle democratice» şi să asigure securitatea internă şi externă a
României” (p. 10).
După preambulul de situare în context, doresc să precizez că această carte de vizibilă excelenţă este apărută la Centrul Media West Arad,
2014, că are 439 pagini şi condiţii grafice de invidiat, fiind demnă, deci, ea, cartea, de un loc de
colecţie în orice bibliotecă, ca o carte de prim raft.

Prin ţinuta ei cartea de faţă te duce cu gândul, în primul rând, în a o considera una de celebrare, dar ea este de concelebrare, una „festivă”,
gândită ca un prinos de recunoştinţă faţă de un om
hotărât să nu se lase decăzut din destin, să nu
rămână „sub vremuri”, ci să-şi facă singur dreptate, asumându-şi toate riscurile, tot tragismul unei
astfel de alegeri, impunându-se în acelaşi timp şi în
mentalul colectiv. Este semnificativ, în acest sens,
ceea ce spunea „nana Măria Negrean, din Cuţa…
«Păcat că azi nu mai trăiesc oameni ca Blidaru, că
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ar fi nevoie de ei în fiecare sat»” (p. 156). Înfruptându-te din miezul ne(bănuit) al faptelor lui
Vasile Blidaru, pe măsură ce răsfoieşti filă după
filă, nutrindu-ţi curiozitatea cu adevăruri insolite,
îţi dai seama că acest erou de legendă s-a jucat în
perioada lui de „fugar”, la modul propriu, cu focul,
cu viaţa, iar autorii propun acum un subiect fierbinte, aproape „deconspirând” istoria, devoalând
din activitatea de culise a celei mai de temut instituţii a republicii populare şi, mai apoi, a republicii
socialiste – Securitatea. Cartea nu devine un rechizitoriu subiacent la adresa foştilor lucrători ai
Securităţii, menit implicit să aducă prejudicii de
imagine lor sau unor urmaşi de-ai lor, şi nici la
adresa uneltelor Securităţii sau a „vrednicilor” informatori ai acesteia. Cartea îşi propune să fie, şi
reuşeşte a fi, o restauraţie profundă, de esenţă, în
abordarea unui tablou, în recuperarea unei identităţi, a unei conştiinţe istorice, personale până la
un punct şi colective apoi, generice din momentul
în care poporul, colectivitatea din zonă, începe să
şi-l asume pe Vasile Blidaru ca pe un model; şi asta
în ciuda imensului arsenal diversionist antrenat şi
folosit de sinistra Securitate. Chiar dacă într-un
plan teoretic pare improbabil şi imposibil, Vasile
Blidaru s-a opus sistemului şi apoi a luptat cu el, cu
instituţiile lui, adoptând filozofia şi metodele de
acţiune ale unui lup singuratic, dar încrezător în
valorile sale, în perenitatea acestor adevăruri, conservând dramul de demnitate atât de puternic agresată şi zdruncinată în perioada instaurării şi consolidării noului regim de esenţă sovietică.
El credea foarte tare că acest sistem nou
implementat nu poate dura, fie şi analizând doar
calitatea foarte slabă a oamenilor care îl reprezentau. El era atât de convins în justeţea evaluării
sale, încât pariază pe însăşi viaţa lui, în faţa camarazilor săi: „Este sugestiv, în acest sens, legământul pe care Blidaru îl face atunci când spune că
dacă va vedea că pe comunişti îi iubeşte poporul şi
clasa muncitoare, el va veni singur la vatra strămoşească şi se va împuşca acolo, pe locul unde s-a
născut”. (p. 35)
Aşa cum îi stă bine unei recenzii, şi cum se şi
cade, respectiv chemând în pagină chiar expresiile
şi citatele folosite de autori, iar acestea se cer cu
asupra de măsură în acest sens (!), voi observa că
autorilor le place să fie profesori, să explice şi să
redea până la detaliu toate episoadele de viaţă ale
lui Vasile Blidaru, ba mai mult şi contextualizarea
locală, apoi naţională şi, mai larg, cea a întregului
lagăr sovietic cu „slugile” lui cu tot: „Că voi sunteţi tot sateliţi ai ruşilor” (p. 101). Se face astfel
trecerea, extrapolarea de la istoria mică, locală, a
satului Odeşti, a raionului Cehul Silvaniei şi a
Regiunii Baia Mare, la istoria mare, naţională.
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Bineînţeles că viaţa acestui om – Vasile Blidaru –
se cere înţeleasă şi explicată nu numai în cheile
prezentate mai sus, ci şi în raport cu interesele pe
care americanii şi englezii le aveau în România
plasată la acea vreme sub talpa sovietică, o marotă
îndelung exploatată şi întreţinută de marii jucători
geostrategici universali, autori ai scenariului disputei dintre „lagărul socialist” şi cel capitalist. În
această uriaşă confruntare, în care însuşi eroul
nostru este prins, el dovedindu-se a fi, începând cu
un anumit moment, produs cert al „unei şcoli de
spionaj englez”, pe teren vor cădea victime (morţi
şi răniţi) mai mulţi actanţi, pentru ca în final, pe
altarul cortinei de fier, cel mai invocat altar al
democraţiei, să ajungă jertfă chiar şi Vasile Blidaru.
Născut în 14.XII.1911 în satul Odeşti, din
zona etnografică Codru, localitate atestată la anul
1205, viaţa lui Vasile Blidaru, în anii dintru început ai săi, nu părea să prevestească nimic ieşit din
comun, nefiindu-i ursit nimic fabulos, ca atare. Şi,
totuşi, în comunitatea sa, eroul nostru va performa
ca tâmplar, dogar, fierar, armurier (în armată),
constructor de case, comerciant ş.a., ridicându-se
mult peste nivelul mediu, dar rămânând „un ţăran
mijlocaş al Odeştiului” (p. 17). Fiind un bărbat
bine înzestrat fizic şi cu multiple abilităţi, Vasile
Blidaru se remarcă în multe împrejurări ale vieţii:
face încuietori de uşă, construieşte viori, construieşte chiar o moară de vânt, executată în întregime
din lemn, o adevărată operă de artă, este mare
vânător, devine strateg în armată dovedind inventivitate – este un bun trăgător cu arma câştigând
diferite concursuri şi pariuri: „Cei care l-au însoţit
la vânătoare spuneau că Blidaru nu a tras vreun foc
care să nu nimerească ţinta. Mai mult, de la 50 de
paşi acesta nimerea întotdeauna moneda metalică
de 5 lei” (p. 19).
Cât priveşte evoluţia sa politică, în perioada
interbelică Vasile Blidaru se afirmă după modelele
zonei (Gheorghe Pop de Băseşti şi Iuliu Maniu),
fiind cunoscut „ca un vechi militant al Partidului
Naţional Ţărănesc”. După experienţa celui de-al
Doilea Război Mondial, întors acasă el se înscrie,
în 1945, în Partidul Social Democrat, iar apoi, în
anul următor, şi în rândurile Frontului Plugarilor.
După ce în comunitate ocupă funcţii de conducere importante, fiind preşedinte la cooperativa
(magazinul) din sat, iar mai apoi la cea din Băseşti,
Blidaru îşi începe activitatea antisistem contestând
deciziile noilor politicieni locali ai vremii. În scurt
timp devine victimă a intrigilor acestora, deoarece
a luat atitudine faţă de abuzurile primarului Ghiţ
Vasile, zis Gâţu, ajungând să protesteze până la
organele imediat superioare de la Cehul Silvaniei.
Marasmul noii orânduiri şi constrângerile noii
paradigme istorice implementate nu se potrivesc,

Blidaru încearcă o reconciliere, dar în condiţiile
impuse de el, scriindu-i o scrisoare „şefului Miliţiei din Băseşti”: „Tovarăşe Plutonier! Subsemnatul Blidar Vasile, locuitor în tufişu’ Băiţei şi
Odeştilor, te rog foarte mult vorbeşte prin telefon
cu P.M.R. şi cu majoru’, ca să vă deplasaţi în satul
Odeşti pentru a lua măsuri, ţinând cont că au făcut
din mine partizan, tovarăşu’ Cone Vasile şi cu
pretenu’ Gâţ Vasile…
Recunosc că m-am întâlnit cu un partizan
înainte cu 4 zile de a fi arestat, ceea ce voi declara
amănunţit, cu toate la rându’ lor. Da’ să ştiţi că pe
mine nu mă duceţi la Siguranţă. Numa bucăţi”. (p.
29). Astfel începuse viaţa de OM LIBER a lui
Vasile Blidaru, un destin care-l va preface din
„bandit” – considerat astfel de Securitate şi comunişti, în cel de erou, un monument de demnitate
umană, o conştiinţă istorică a vremii sale.
Din cele peste 8.000 documente existente în
fondul de la C.N.S.A.S. referitoare la Vasile
Blidaru, la care se adaugă sute de documente arhivate de Tribunalul Militar Cluj, pe parcursul celor
439 pagini de scris şi de document, autorii reuşesc
un portret monumental al eroului nostru, cu adevărat de legendă, demn pentru istoria de Sub
Codru şi pentru istoria rezistenţei anticomuniste
din ţara noastră.
Demersul devine captivant apoi şi eşti tentat
să cazi repede în capcana unui roman de acţiune,
de capă şi spadă, cu fiecare etapă petrecută în viaţa
eroului acestei cărţi, deoarece unele fapte se petrec
în virtutea logicii acelei epoci şi în paradigma specifică, iar altele sunt chiar creaţia eroului, respectiv
acele diversiuni concepute şi promovate de Vasile
Blidaru şi adresate organelor de Securitate sau
Miliţie, prin care el îşi verifica, atât colaboratorii
săi proprii, cât şi pe cei ai Securităţii.
De-a lungul rândurilor de faţă eroul nostru
parcă se construieşte pe sine ca personaj de legendă, ca destin cu totul şi cu totul ieşit din comun,
investindu-se şi risipindu-se pe sine şi pe semenii
săi după un scenariu propriu, ştiut doar de el,
lăsând parcă prea multe urme, expunându-se parcă
într-un mod ireal, iar gesturile lui părând a fi
ficţionale.
Asumpţia de mai sus poate fi ilustrată cu
asupra de măsură fie şi amintind modurile în care
Vasile Blidaru se intruziona în habitatul atât de
periculos al oamenilor Securităţii, travestindu-se
în: securist, miliţian, pădurar, om cu barbă, simplu
sătean „aflatoriu” în târg în Baia Mare sau
Şomcuta Mare, tinichigiu (p. 44) ş.a. Altă dată
apelează direct la oamenii din zonă, cum s-a întâmplat şi în cazul femeii Bogdan Lucreţia din Cuţa,
căreia i-a cerut să-i aducă de acasă puţină sare.
Femeia intuind cu cine are de-a face (Blidaru fiind
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însă, cu spiritul de dreptate de care era animat
Vasile Blidaru.
Aflat în deplinătatea forţelor sale şi bizuindu-se şi pe o experienţă deloc de neglijat, el va
adera la organizaţia secretă Rezistenţa Naţională
Română, alături de Ivan Dumitru (şeful gării din
Ardud), de Săpunaru Alexandru (fost jandarm,
înainte de război) şi de mulţi alţii. Din acest grup
au ajuns să facă parte mai mulţi ţărani, dar şi foşti
ofiţeri, medici şi avocaţi, adunaţi de prin localităţile Ţării Codrului. Scopul declarat al grupului
era răsturnarea regimului comunist. Numărul celor
din grup, aflaţi în evidenţele Securităţii, va ajunge
la aproape o sută la un moment dat. Această structură secretă anticomunistă, care se opunea colectivizării, miza şi pe ajutorul din afară, în special pe
cel american.
În anul 1949 îl găsim pe eroul nostru depunând jurământul secret în Organizaţia „Fulger” din
Odeşti. Membrii organizaţiilor de acest fel, constituite prin satele Ţării Codrului, vor reuşi să determine boicotarea recoltării grâului, până în 15
august 1949, în ideea că vin americanii, vor pune
afişe împotriva comuniştilor ş.a., declanşând astfel
o replică dură din partea organelor Securităţii.
Acum încep arestările, iar în paralel fenomenul
luării drumului codrului. În tot spaţiul locuit de
români este invocată înfrăţirea românului cu codrul, mai ales în vremuri de restrişte, dar nicăieri ca
aici fuga în codru nu căpătase aspectul unui fenomen atât de larg, justificând şi consacrând parcă
denumirea zonei, care dobândeşte valenţele „unei
istorii mereu surprinzătoare şi dureroasă” (p. 12),
care „s-a mişcat cu linii de forţă”. (Ibidem).
Episodul arestării lui Vasile Blidaru, în
noaptea de 15/16 august 1949, ora 3:00, cu fuga
acestuia de sub escortă, la locul numit Fludără,
sunt demne de o secvenţă de un bun film de
acţiune: „… în timp ce Blidaru era dus de doi de la
Securitate, aceştia l-au bătut groaznic pe drum.
Până au ajuns într-un loc unde trebuiau să treacă
valea, Blidaru reuşise să se dezlege la mâini, fără
ca cei doi să observe. În locul respectiv, numit
Fludără, apa era mai adâncă, iar unul dintre cei doi
l-a îmbrâncit pe Blidaru pentru a-l obliga să treacă
exact prin acel loc. Ei însă au încercat să ocolească
locul respectiv, îndepărtându-se, timp în care
Blidaru şi-a aruncat legăturile de la mâini, pe care
le păstrase doar de formă, şi a fugit prin porumb
reuşind să scape. Când a ajuns apoi într-un vârf de
deal, le-a făcut semn celor doi, fluturând pălăria, şi
apoi a dispărut”. (p. 27-28).
La trei zile după arestare şi după evadarea lui
Vasile Blidaru autorităţile au pornit deja prigoana
deosebită pe urmele lui şi împotriva familiei sale,
la care el ţinea „ca la ochii din cap”. Ca atare,
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şi înarmat) s-a dus repede acasă la ea şi s-a întors
degrabă cu sarea, lăsând-o la locul stabilit, dar
unde nu l-a mai găsit pe fugar. Vrând poate să-şi
mai deschidă o oportunitate de a comunica cu
lumea satului, Vasile Blidaru îşi încearcă norocul
şi are parte de o întorsătură hazlie a situaţiei: „A
doua zi însă, înspre seară, Blidaru apare la geamul
sus-numitei, cerându-i acesteia să gătească ceva de
mâncare. Ea refuză categoric, motivând că o doare
capul. Ceea ce a găsit Blidaru de cuviinţă să facă a
fost să-i ofere femeii o pastilă împotriva durerii de
cap (adică «on bumb», cum se spune prin partea
locului) şi apoi să plece oarecum resemnat” (p. 45).
Ipostazele de mai sus şi altele similare par
„apariţii” nevinovate ale celui căutat de organele
de Miliţie şi Securitate. Cu acestea eroul nostru
intră într-o relaţie biunivocă, provocându-le de-a
dreptul. Se înscriu în acest registru acţiuni ca:
ironizarea postului de pândă nr. 6 de pe Valea
Drăguţei, din apropiere de Odeşti (p. 49) şi a postului capcană instalat în gospodăria consăteanului
său Blidar Toader, care au tras continuu timp de 15
minute, convinşi fiind că l-au doborât (p. 48);
mesajul lăsat într-un copac: „Tovarăşi, degeaba vă
mâncaţi nopţile, că pe Blidaru tot nu-l veţi prinde”
(p. 211); „mai multe mesaje adresate Miliţiei şi
Securităţii în perioada 12-18 august 1956” (p. 78);
prezenţa în târgul de la Ariniş în 17 august 1956 (p.
79); întâlnirea cu fiica sa şi cu fosta soţie, în 26
octombrie 1956, atunci când acestea îl roagă să
nu-i mai pedepsească pe duşmanii săi cu moartea
(p. 86); răspândirea zvonului că îl „bate gândul să-i
aprindă casa lui Gâţu” (p. 86); farsa făcută lui
Alexuca Blidaru, foarte elaborată, folosind acelaşi
pix la redactarea unor scrisori şi pe care spune că i
le-ar fi făcut cadou „vărului” său, unealtă pe care
acesta ar fi pierdut-o şi care acum era la Securitate,
acoperindu-l astfel pe acesta de suspiciuni (p. 97) ş.a.
O altă coordonată a „raporturilor” lui Vasile
Blidaru cu organele administrative sau de stat ar
inventaria intimidările, pedepsele, frica sau chiar
teroarea semănată printre cei care i-au făcut rău, pe
unii pedepsindu-i cu moartea de-a dreptul sau alţii
murind în urma unor maltratări. Aceste răfuieli
personale le începe chiar cu primarul Gâţu,
scriindu-i acestuia o scrisoare prin care îi cerea să-i
trimită, prin soţia lui, mâncare, precizând: „Şi
să-mi aducă o pită, de aceea de care mâncaţi voi,
nu luată împrumut. Şi să-mi aducă clisă (slănină) şi
brânză, şi un blid de tocană (mămăligă) cu brânză.
Şi să vină Floarea ta, pentru că trebuie să mănânce
din toate…
Şi-ţi zic pe cuvânt şi pe sufletul meu că nu-i
voi face niciun rău” (p. 31-32).
Evident că primarul nu a îndeplinit porunca
din luna „a VIII a ‘949”, dar spre sfârşitul lunii

DECEMBRIE 2014
Blidaru revine cu un nou mesaj, iar „biletului îi
ataşează şi un cartuş de calibrul 9 mm, spunându-i
lui Gâţu că acesta este primul cadou” (p. 31).
Astfel de răzbunări ale lui Vasile Blidaru au
continuat. Spre exemplu, primarul Ghiţ Vasile, zis
Gâţu, va fi împuşcat de Blidaru în ambele picioare
(p. 32). De-abia atunci s-a convins Gâţu că nu-i de
glumit cu Blidaru, cele întâmplate determinându-l
să se mute, cu întreaga familie, la Tămăşeşti, la
socri. În aceeaşi notă de răspândire a fricii se
înscrie şi spargerea geamurilor casei lui Conea
Vasile din Odeşti, activist de partid şi denunţător
mincinos al lui Vasile Blidaru (p. 32). Pe Gâţu,
Blidaru l-a urmărit şi la Tămăşeşti, unde, intrându-i în casă, i-a confiscat anumite lucruri şi i-a
decupat cu foarfeca, dintr-o fotografie, capul
acestuia, ca mesaj.
Pot fi enumerate multe astfel de intimidări
practicate de Vasile Blidaru: răneşte bivoliţele lui
Blidaru P. Iosif (p. 47), trage focuri de armă înspre
unii oameni, îl împuşcă în picior pe acelaşi Blidaru
P. Vasile (p. 40) şi îi împuşcă bivoliţele (p. 48),
umilinţa la care îl supune pe Mirişan (p. 86) ş.a.
Confruntarea dintre Securitate şi luptătorii
din Codru, în fruntea cărora se afla Vasile Blidaru
(p. 34), a lăsat pe teren morţi şi răniţi, şi de-o parte,
şi de alta. La 26 noiembrie 1949 sunt capturaţi:
Săpunaru Alexandru (33 ani), Madiş Petru (34
ani), Gavriş Ciprian (63 ani), Gavriş Florica (46
ani), Gavriş Stela (22 ani), dr. Mercea Gheorghe
(47 ani), dr. Gherman Victor (39 ani), Bancoş
Gheorghe (47 ani), Mateşan Ioan (57 ani), Blidaru
Loghin (39 ani), Rogoz Mihai (43 ani), Rogoz
Gheorghe (20 ani) şi Cozma Gheorghe (45 ani). Se
mai precizează că toţi cei reţinuţi făceau parte din
„Rezistenţa Naţională Română” (p. 35-36). La 10
ianuarie 1950 este arestat Traian Rogoz, un alt
tovarăş de-al lui Vasile Blidaru (p. 36). Bunul
camarad al lui Blidaru, Dragomir Ludovic (zis
Laioş) din Urmeniş, a fost împuşcat de către cei
din Securitate pe 29 septembrie 1950 (p. 41).
Petcaş Vasile din Soconzel a fost capturat în
noaptea de 28/29 iulie 1951, la locuinţa sa, cel care
l-a vândut fiind chiar fratele său (p. 46). Prin sentinţa nr. 535, din 29 iulie 1950, a Tribunalului
Militar Cluj, nu mai puţin de 50 de persoane sunt
condamnate la pedepse grele, pentru „vina” de a fi
avut legături cu mişcarea de rezistenţă (p. 39).
Cu siguranţă că cel mai important fir epic al
descrierii îl reprezintă epopeea confruntărilor cu
Miliţia şi Securitatea, gravele pierderi de oameni
(10 octombrie 1951 – împuşcat mortal serg. Balic
Gheorghe, rănirea elevului serg. maj. Marinescu
Ioan din 12/13 iunie 1957, confruntarea şi rănirea
slt. Szabo Ştefan din 21 iulie 1957) ş.a.
Între toate aceste confruntări şi reglări de

Chiar dacă arsenalul de luptă al Securităţii se
diversifica, iar eforturile făcute de comandanţii
acesteia se multiplicau, ei dovedindu-se şi extrem
de inventivi, de cele mai multe ori cei trimişi să-l
captureze sau să-l lichideze vor fi ironizaţi de
Blidaru, acţiunile lor sfârşind prin a se dovedi
ineficiente. De o astfel de acţiune este vorba şi în
ziua de 6 ianuarie 1958, când speculând faptul că
haiducul Vasile Blidaru îşi asigura hrana în primul
rând din vânat, cei din Securitate s-au gândit să-i
întindă şi lui o capcană, „organizând” un „grup de
braconieri”, format de fapt din miliţieni şi securişti
(p. 99). Altă dată, speculând aceeaşi apetenţă a lui
Blidaru pentru carnea de vânat, Securitatea planifică să-i trimită în „cărările lui” nişte „comercianţi de tutun şi boia”, care să cutreiere satele de
sub Codru, în ideea de a-l „pipera” în primul rând
pe fugar (p. 99).
Cu toate că autorii reuşesc să ne captiveze
atât de mult la lecturarea acestei cărţi, încât uităm
uneori de meritele lor, apreciez că cel mai fascinant aspect al reuşitei acestora îl reprezintă mutarea eroului propriu-zis, a omului din carne şi
sânge – Vasile Blidaru, de la adresele sale eroice
(Pădurea Băiţei – p. 29; Tufişul Băiţei şi Odeştilor
– p. 28; Pădure – p. 47) la cea mai sacră şi sfântă
adresă a oricărui erou – LEGENDA. Petrecerea,
purtatul eroului dinspre viaţa reală înspre tărâmul
sfânt şi plin de recunoştinţă al legendei se realizează de către dr. Teodor Ardelean şi Marin
Bancoş printr-o inspirată şi măiastră scriitură,
printr-o descriere amănunţită a acţiunilor puzderiei de securişti şi miliţieni asmuţiţi pe urmele
prezumtivei victime, prin prezentarea modului în
care s-a pus în mişcare imensul aparat propagandistic şi de dezinformare, folosindu-se chiar şi
dislocarea la faţa locului a unor ofiţeri de securitate
sub diverse acoperiri ş.a.
Cu totul aparte mi s-a părut a fi episodul
descrierii activităţii celor doi „învăţători” Mihali
Vasile (agentul acoperit Vasilescu Mihai) şi Ursoi
Nicolae (agentul acoperit Costin Vasile), ambii
mutaţi în Odeşti, între care unul „disciplinar”. Fascinant mi se pare şi modul de operare al Securităţii
şi anume că, în primul rând, îi pune să raporteze pe
fiecare despre celălalt, pe amândoi să supravegheze „agentura din sat”, iar unul dintre ei ştie
despre celălalt că este ofiţer securist ş.a. La fel de
interesant este şi faptul că în timp ce amândoi
aveau misiunea de a se juca de-a învăţătorul, unul
venise cu misiunea de a juca rolul de „băiat bun”,
iar celălalt de colportor de zvonuri antiregim şi
antisecuritate; totodată amândoi aveau ordin de a
încerca să-i cucerească inima Mărioarei, fata lui
Vasile Blidaru ş.a. Creionând portretele celor doi
peţitori şi prezumtivi gineri ai lui Blidaru, precum
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conturi se impune a fi menţionată, până la urmă,
pedeapsa cu moartea, pe care Vasile Blidaru le-o
rezervă administratorului Gospodăriei Chibzuite
din Odeşti, Sigheti Vasile (p. 46), lui Chiriguţ
Petru (p. 80) şi preşedintelui Sfatului Popular din
comună, Cuc Vasile (p. 82). Toţi aceştia au avut
contribuţii determinante în declanşarea prigoanei
ce s-a dezlănţuit asupra lui Blidaru şi a familiei
sale. În fiecare dintre aceste cazuri, însă, Blidaru
mărturiseşte că el nu a vrut să-l omoare pe cel în
cauză, ci doar să-l pedepsească exemplar (p. 47,
80, 83).
Hărţuielile cu Securitatea vor deveni tot mai
frecvente, iar după venirea lui Blidaru din străinătate acesta se expune, are „apariţii” tot mai riscante, iar din „focul încrucişat”, determinat de el
adesea, iese teafăr, folosind tehnici învăţate probabil în şcoala de spionaj străină: se dă peste cap şi
trage, se retrage în zigzag ş.a. Deoarece devine „o
ţintă extrem de importantă”, „niciun efort din partea autorităţilor nu era considerat a fi prea mare
pentru ca această ţintă să cadă” (p. 90).
Într-o astfel de incursiune în zona Vârfului
Tufosul, începând cu 11 august 1957, Securitatea
mobilizase forţe impresionante pentru capturarea
„banditului”, după o prealabilă organizare „ca la
carte”. Să exemplificăm.
Forţe:
/ Ofiţeri. . . . . . . . . . . . 35
/ Sergenţi reangajaţi . . . . . . 5
/ Militari în termen . . . . . 264
/ Câini de serviciu . . . . . . 30
Staţii radio:
/ R.B.M. 1 . . . . . . . . . . . 4
Mijloace auto:
/ Autocamioane Zis 150 . . . . 3
/ Autoturisme . . . . . . . . . 1
Armament:
/ Automat . . . . . . . . . . 185
/ Puşti mitralieră . . . . . . . 19
/ Puşti cu lunetă . . . . . . . . 4
/ Puşti . . . . . . . . . . . . 101
/ Grenade ofensive . . . . . 304
/ Pistoale semnalizare . . . . 60
Muniţie:
/ Cartuşe automat
. . . . . . . . . . . 120 (de fiecare)
/ Cartuşe puşcă mitralieră. . . .
. . . . . . . . . . . 100 (de fiecare)
/ Cartuşe puşcă şi puşcă cu lunetă
. . . . . . . . . . . 25 (de fiecare)
/ Rachete
. . . . . . . . . . . . câte 20/pistol
. . . . . . . . . (10 roşii, 10 verzi)
(p. 89)
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şi activitatea altor agenţi acoperiţi (Văleanu Ioan –
sergent de miliţie, Sava Dumitru – tot miliţian,
Sigheti Ioan – devenit agent dublu, Gavriş Lucia –
fostă arestată ca luptătoare împotriva regimului
ş.a.) autorii reuşesc să recreeze crugul încins al
acelor vremuri pe care evoluau nişte actanţi mereu
la limita dintre viaţă şi moarte.
Lista agenţilor Securităţii poate continua cu
Blidaru P. Vasile (agentul Bratu Vasile) – p. 132;
Sălăgean Vasile – „Frunza de Ulm”, Mare Ioan zis
Mariş – „Frunza de Măr”, Pintea Vasile – agentul
Codreanu Ion, Borhidan (Pintea) Ana – agenta
Oniga, Pop Ioan, Dunca Mihai, But Maria ş.a.
Aşa cum îi stă bine unui erou care bate la
poarta legendei, a eternităţii tărâmului de recunoştinţă al acesteia, şi lui Vasile Blidaru i-a fost dat
să-l piardă tot o femeie, Rogoz Floarea – agentă
înnăscută, ce purta, la începuturile activităţii sale
de informatoare, numele conspirativ de „Frunza
Codrului”. Trebuie să recunoaştem că este un nume generic, în raport cu toate celelalte. Agenta va
fi rebotezată mai târziu de Securitate cu numele
conspirativ Cristea Maria. Operaţiunea de atragere
în capcană a lui Vasile Blidaru a fost îndelung
elaborată, pregătindu-se mai multe scenarii şi tehnică operativă adecvată, ce includea chiar şi mijloacele necesare semnalizării radio a prezenţei
acestuia în casa agentei. Documentele consemnează faptul că cei doi s-au întâlnit, pe parcursul a
aproape doi ani, în mai multe rânduri, dar obiectivul atragerii lui Blidaru în casă, trasat de Securitate agentei, atunci când i s-a indicat acesteia,
prin linia de conduită, să adopte în timp „o atitudine cât mai binevoitoare, de simpatie, lăsând să
se înţeleagă că ar fi dispusă să aibă relaţii sentimentale cu el” (p. 140), a fost îndeplinit de fapt o
singură dată. A fost suficient. În casa agentei, pe
lângă butonul de alarmă, aceasta mai pregătise o
sticlă de vin tratat, care să-l adoarmă pe Blidaru,
iar ea luase medicamente antidot. Dar Blidaru a
refuzat să bea din vin. Ca atare s-a trecut la planul
de rezervă şi sub pretextul că îi căuta cartuşele cu
care se jucase copilul, agenta a reuşit să acţioneze
butonul de alarmă, iar inevitabilul s-a produs: „În
acest timp, la 15 minute de la primirea semnalului,
gruparea de capturare, formată din patru ofiţeri şi
un soldat cu câine, ajunge la locuinţa agentei, împreună cu efectivul special pregătit pentru intervenţie din partea Batalionului 48 Securitate Satu
Mare. În total 2 ofiţeri operativi, respectiv 4 ofiţeri,
un sergent şi 21 militari în cadrul trupelor de Securitate. Aceştia au încercuit locuinţa şi dependinţele gospodăriei agentei. Când Blidaru a ieşit
din casă pe prispă, el observă pe unul dintre ofiţerii
grupării de capturare. Acesta se afla la capătul
casei şi avea misiunea să-l identifice pe Blidaru la
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ieşirea din casă, dând imediat semnalul de acţiune.
Uşa închisă în urma sa nu i-a mai permis lui
Blidaru să revină în casă. Neavând de ales, Blidaru
trage un foc de armă în direcţia respectivului ofiţer, fără să apuce să-l nimerească, însă. În acel moment, un alt ofiţer din grup deschide foc la picioare
asupra lui Blidaru şi imediat vor începe să tragă în
el şi ceilalţi. Trupul neînsufleţit al lui Vasile Blidaru
va fi ridicat şi transportat la Cehul Silvaniei” (p. 146).
Trădarea, urmată de lichidarea lui Vasile
Blidaru, s-a întâmplat în noaptea de 23 mai
1958, după orele 23:00, în vinerea de Rusalii
(p. 145).
Pe lângă informaţiile de care dispun autorii
acestei memorabile cărţi, provenite din Arhiva
C.N.S.A.S. – Direcţia Cercetare, Expoziţii, Publicaţii, informaţii care nu sunt verificabile sută la
sută, este meritoriu faptul că aceştia au reuşit să
pună la dispoziţia cititorului şi alte dovezi,
constând în documente găsite de ei în arhiva Radio
Europa Liberă. Acestea vin să confirme şederea lui
Vasile Blidaru în Iugoslavia, şi apoi la Triest. Încercând să recreeze tabloul acelor timpuri, atât
pentru Iugoslavia lui Tito, cât şi pentru Triest,
autorii reuşesc să-l încadreze pe Vasile Blidaru în
atmosfera locurilor şi a vremii. Mai mult, ei încearcă să aducă argumente suplimentare în sprijinul afirmaţiei lui Blidaru, care a afirmat că pe
perioada şederii în Triest ar fi fost pregătit într-o
„şcoală de Securitate engleză” (p. 62). Prietenia lui
Vasile Blidaru cu „Antonio di Demetrio, ex Consul Regal la Triest”, considerată foarte onorantă,
faptul că omul avea bani, deşi nu lucra, faptul că
deţinea o maşină de scris sau că a fost în Austria de
mai multe ori, faptul că nu se îmbăta şi nu umbla
după femei – sunt trăsături de comportament care-l
recomandă pe acesta pentru a fi racolat de o
structură de spionaj. De asemenea, vin să susţină
această idee şi măsurile de precauţie luate la
revenirea din străinătate: faptul că nu mânca şi nu
bea niciodată primul sau dovezile că era familiarizat cu unele lucruri specifice activităţii de spionaj: „Şi în zilele următoare sunt găsite diferite
obiecte ce-i aparţineau lui Blidaru. Reţin în mod
deosebit atenţia două dintre acestea. Astfel, primul
este recipientul cu „praf galben”, folosit de Blidaru
pesemne, pentru a-şi face pierdută urma când era
urmărit de câini. Al doilea obiect constă într-o
pereche de călcâie de cizme, cu dispozitiv de ataşare pe vârful piciorului. Utilizarea acestora îl
introducea în eroare pe cel ce citea urmele, acesta
ajungând să tragă concluzia că sensul de deplasare
al urmăritului ar fi exact pe dos” (p. 91).
Autorii desprind din mărturisirile unor foşti
agenţi americani şi britanici, care au activat în acei
ani la Triest, concluzia că cei mai mulţi dintre
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în intimitatea lucrurilor, în concreteţea evenimentelor. Indiferent, însă, câte lucrări savante
s-ar elabora despre o personalitate de o asemenea anvergură, pe care au pariat două regimuri
politice antagonice, şi chiar dacă, în prima fază
şi în planul vizibil şi demonstrabil, a câştigat Securitatea, în planul mai mare, al validării umane,
a câştigat Istoria şi eroul nostru asumat de oamenii locului: „Chiar şi astăzi bătrânii satelor de
sub Codru îşi spun încă poveştile şoptit. Aşa
cum se cade să fie spuse marile poveşti. Să nu ne
imaginăm însă că este vorba de frică. Dacă frica
ar fi existat cu adevărat, faptele lui Blidaru nu ar
fi învins timpul, ajungând să fie povestite din generaţie în generaţie, cu respect, până astăzi, când
scoatem din arhivă documentele ce le confirmă.
Este, cu siguranţă, vorba de admiraţie, de respect
şi apreciere, pentru cel care a fost Blidaru!”
(p. 155).

Lansarea cărţii la Baia Mare, 24 august 2014
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refugiaţii racolaţi erau pregătiţi „să se întoarcă la
un moment dat în ţările din care provin pentru a
lupta împotriva regimului comunist, dar şi pentru a
raporta periodic către străinătate, prin mijloace
specifice, situaţia din ţară, respectiv pentru a pregăti oameni care să continue lupta”. (p. 212). Şederea lui Blidaru la Triest reprezintă, cred, încă o
provocare pentru cercetare, de data aceasta în alte
arhive, şi chiar o aprofundare a cercetării datelor
din sursele deja invocate.
Autorii dr. Teodor Ardelean şi Marin
Bancoş au reuşit, în această fază a cercetării, o
carte de analiză şi sinteză scrisă cu propria lor
expertiză intelectuală şi de viaţă, reprezentând
lectura acestora asupra istoriei acestei personalităţi a locului. Cartea este una iconică, cu fascinantă expunere de episoade, de fragmente de
viaţă, dintre care unele se concretizează în adevărate iluminări, deoarece sondează şi pătrund
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Veşnicia satului românesc
Monica DUŞAN
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi
ca un miros de iarbă tăiată,
ca o cădere de fum din streşini de paie,
ca un joc de iezi pe morminte înalte.
Lucian Blaga
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entru a vorbi despre veşnicia satului
românesc trebuie să ne întoarcem la
„începuturi”, aproape de timpul mitic
al creaţiei, in illo tempore, cum ar spune Mircea
Eliade. De ce atât de departe? Pentru că cercetători
străini cum ar fi: William Schiller, Marija
Gimbutas, Albert Armand, Minoru Nabara şi mulţi
alţii afirmă că teritoriul Daciei a fost leagănul
civilizaţiei europene. Una dintre aceste afirmaţii
este următoarea: „Civilizaţia a apărut acolo unde
trăieşte astăzi poporul român, cu cca 13-15.000 de
ani în urmă”. (W. Schiller, Dacia, 2014, p. 56).
Tot mai numeroasele descoperiri arheologice vin să susţină aceste afirmaţii. Astfel, pe teritoriul României s-au descoperit cele mai vechi
rămăşiţe umane din Europa, în Peştera cu Oase din
apropierea Aninei. Analizele demonstrează că Ion,
aşa cum a fost numit, a trăit în urmă cu 40.000 de
ani, iar Maria şi Vasile în urmă cu 35.000 de ani.
De asemenea, cele mai vechi urme de paşi umani
se găsesc în peştera Izbuc-Ciur (30.000 de ani), iar
cele mai vechi picturi rupestre (35.000 de ani) în
peştera Coliboaia (Bihor).
La clisura Dunării, pe ambele maluri, avem
cea mai veche aşezare stabilă din Europa, cu o
vechime de 10.000 de ani, şi anume, Schela Cladovei-Lepenski Vir. Se pare că pe meleagurile
noastre au fost domesticit câinele şi porcul, şi s-au
inventat plugul şi secera.
Tot pe teritoriul României se găseşte cea mai
veche şi avansată cultură a Europei. Este vorba de
cultura Cucuteni-Tripolie, aceasta fiind atestată ca
prima civilizaţie urbană cu aşezări care se întindeau pe sute de hectare, cu locuinţe ce aveau unul
sau două etaje, iar numărul total de locuitori în
aceste aşezări ajungea la 10-15.000. Civilizaţia
Cucuteni se dezvolta şi înflorea pe teritoriul
României de astăzi, în zona Moldovei, în urmă cu
7.000 de ani.
Nu trebuie uitat nici faptul că în Ardeal, la
Tărtăria, în anul 1961, istoricul Ioan Vlassa descoperea cele trei plăcuţe de lut cu incizii care reprezintă dovada celei mai vechi scrieri din lume.
Iar recent, Gânditorul de la Hamangia a fost
inclus pe lista primelor 10 artefacte, cele mai valoroase din istoria umanităţii.

Toate aceste simple şi sumare enumerări vin
să dovedească faptul că satul românesc poartă cu
adevărat „pe umerii” săi veşnicia, aducând până
astăzi prin tradiţiile şi obiceiurile sale (colindul,
Capra, Drăgaica, Paparuda, Caloianul, Căluşerul),
prin dansuri (hore, învârtite, ţarini), prin cântece
(horea cu noduri, doina), prin creaţiile folclorice
(balade, strigături, colinde, descântece, basme,
ghicitori), prin arhitectură (biserici, case), tehnică
(mori, şteampuri, pive, vâltori), prin arta populară
(costum popular, ţesături, icoane, mobilier, ceramică), dar şi organizarea socială, o spiritualitate
care îşi are bine înfipte rădăcinile într-o stră-străstrăveche cultură existentă cu mii de ani în urmă pe
aceste locuri.
Civilizaţia noastră sătească este, în primul
rând, continuatoarea şi păstrătoarea culturii tracodace care s-a dezvoltat şi a fiinţat pe un spaţiu
întins între Nipru, Adriatica, Carpaţii Nordici şi
Câmpia Tesaliei, un spaţiu al cărui nucleu îl forma
România de astăzi. Chiar Herodot subliniază
faptul că neamul tracilor este cel mai numeros
după inzi, iar Lucian Blaga spune: „Noi n-am venit
de nicăieri. Noi nu ne găsim nici la apus nici la
Soare-răsare. Noi suntem unde suntem…” (Blaga,
Dacia, 2014, p. 56).
Noi suntem unde suntem de mii şi mii de ani,
ceea ce pentru mulţi istorici reprezintă un semn de
întrebare, un miracol. Pentru că este într-adevăr
miraculoasă dăinuirea noastră „nealterată” pe

Eliade spune că el poate fi reprezentat de Muntele
Sacru, Arborele Cosmic, Stâlpul Lumii, sau într-o
formă extinsă, de o cetate, un oraş sau un templu,
de o biserică sau o simplă casă, după cum vom
vedea în cele ce urmează.
Toate regiunile sălbatice, necultivate, neumanizate, spune acelaşi Eliade, corespund Haosului. De aceea, primii oameni când se stabileau
într-un anume ţinut nou, necunoscut şi necultivat,
trebuiau să-l sacralizeze prin ritualuri „care repetă
simbolic actul Creaţiei; zona necultivată este mai
întâi cosmizată şi apoi locuită. (Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, 2011, p. 19). Prin astfel de ritualuri, de exemplu, vatra unui sat devine sacră, un
veritabil Centru al Lumii sau Axis Mundi, după
cum şi o casă nouă poate să reprezinte un acelaşi
„Centru”. Astfel, ca urmare a situării lor în Centrul
Lumii, satul sau casa în cazul nostru, reprezintă
punctul de întâlnire a trei regiuni cosmice: Cerul,
Pământul şi Infernul.
„Ca şi cetatea, ca şi templul, casa se află în
centrul lumii, este imaginea universului.” (Chevalier; Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I,
1993, p. 256). Unii cercetători susţin că elementele
importante ale casei corespund celor trei regiuni
cosmice amintite mai sus, regiuni care se reunesc
în Centrul Lumii. Astfel, acoperişul casei ar corespunde Cerului, camerele ar corespunde Pământului, iar pivniţa Infernului. Coşul de fum sau pur
şi simplu coloana de fum care iese din acoperiş
spre cer simbolizează Stâlpul Lumii, cel care uneşte cerul de pământ, umanul de Divin, materialul
de spiritual.
Casa ţăranului român, poate mai mult decât a
altor popoare, respectă fidel această simbolistică.
Pivniţa este mare, bine evidenţiată, camerele de
locuit sunt încinse de prispa frumos ornamentată,
iar acoperişurile din paie sau şindrilă, înalte, de trei
ori mai înalte decât casa propriu-zisă, chiar tind spre
cer, spre o legătură tainică şi neîntreruptă cu acesta.
Dar cel mai important lucru dintre toate este faptul
că ţăranul român nu a pierdut o clipă legătura cu
Cerul, cu Dumnezeu, cu cele spirituale, legătura
Pământ-Cer fiind neîntreruptă chiar şi atunci când
aceasta a fost interzisă (perioada comunistă).
Casa, gospodăria, este de cele mai multe ori
închisă de jur împrejur de o curte cu patru laturi,
spaţiu în care îşi găsesc loc grădiniţa cu flori,
fântâna, animalele. Această curte şi grădină care în
satele noastre se continuă mult în spatele casei,
fiind presărată cu pomi fructiferi şi fâneţe înflorite,
aminteşte de raiul primordial a cărui nostalgie ţăranul nostru a purtat-o în el de-a lungul întregii vieţi.
De aceea a înfrumuseţat tot ceea ce îl înconjura, de
la simpla unealtă, casă, ţesătură şi până la icoană,
dintr-o continuă şi dureroasă nostalgie a paradisului, a paradisului pierdut în care încearcă mereu
să se întoarcă sau dacă nu poate, măcar să şi-l
„construiască” în jurul său.
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aceste locuri, în condiţiile în care istoria s-a dovedit extrem de nemiloasă cu noi. Un mileniu
întreg am fost trecuţi prin ciurul şi dârmonul popoarelor migratoare, ce s-au zvânturat peste ţară ca
o urgie de foc şi prăpăd, iar apoi am stat ca un
dumicat mereu nemestecat în gâtul atâtor imperii
hrăpăreţe şi nemiloase, dominate de veşnice gânduri expansioniste şi anexioniste.
De aceea, s-a vorbit de multe ori de miracolul românesc, miracol care constă tocmai în
eroismul fără seamăn al acestui popor, căci tot
acest eroism a fost însoţit în timp de jertfe numeroase de un nesfârşit tragism. Şi toată jertfa şi
răbdarea nelimitată a poporului român au fost înfăptuite pentru a nu pierde acest spaţiu binecuvântat
de Dumnezeu, această terra mirrabilis, cum o numea Mihail Diaconescu într-unul din eseurile sale,
un spaţiu moştenit din străvechime.
Satul, satul românesc, a fost nucleul acestei
rezistenţe jertfelnice. Ţăranul nostru, la fiecare
nouă năvălire barbară, şi-a luat bruma de avut ce-i
permitea supravieţuirea şi o existenţă ascetică (am
putea spune) şi pornea spre munte sau codru. Muntele şi codrul îi erau sprijin şi ocrotire în vreme de
restrişte, iar la nevoie schimba coarnele plugului
sau mânerul coasei cu cel al sabiei.
Se poate spune că ţăranul român a reconstruit mereu ceea ce alţii au pustiit, au distrus în
pofta lor nemăsurată de cucerire şi stăpânire. În
fiecare român a trăit un meşter Manole ce a reconstruit după fiecare nouă invazie şi pustiire.
România întreagă poate fi considerată o catedrală
în zidurile căreia sunt prinşi toţi eroii ştiuţi şi
neştiuţi ai acestui neam.
Întreg neamul nostru îşi are originile în satul
românesc, supravieţuind în timp prin intermediul
aceluiaşi sat. Pentru că aşa cum spune şi Ernest
Bernea, satul reprezintă chiar civilizaţia noastră
românească…, iar viaţa satelor noastre este cel mai
bogat document al neamului. (Bernea, Civilizaţia
română sătească, 2006, p. 11).
Marele nostru poet şi filozof, Lucian Blaga,
situa satul în Centrul Universului, subliniind faptul
că el se prelungeşte în mit. Ce înseamnă de fapt
aceasta?
„Prelungirea” în mit a satului românesc este
dată tocmai de vechimea sa în timp, de vieţuirea
neîntreruptă de zeci de mii de ani pe aceste locuri
binecuvântate de Dumnezeu, impregnate de un
mirrabilis spiritus loci. Ţăranul român conştientiza faptul că trăieşte pe guri de rai, în locuri unde
lumea noastră se întâlneşte cu „cealaltă”, materialul cu spiritualul, Pământul cu Cerul, de aceea
nu i-a fost niciodată greu să treacă din viaţă în
eternitate, să fie mai aproape de cele spirituale,
decât de bunurile materiale. El trăia în mit.
Apoi, situarea satului în Centrul Lumii se
datorează arhaicei credinţe într-un Simbolism al
Centrului. Despre simbolismul „Centrului” Mircea
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Ca şi Centru al Lumii casa, locuinţa, are rol,
atât funcţional, cât şi sacru. Meştergrinda străbate
în lungime încăperile casei împărţind totodată spaţiul în două: în dreapta spaţiul „faptelor de viaţă”
(unde sunt situate vatra, cuptorul şi patul), iar în
stânga, spaţiul „faptelor de ritual”. În spaţiul din
dreapta se consumă nunta, se concepe noua viaţă,
se naşte şi se moare, iar în stânga se realizează
ceremoniile botezului, ale nunţii şi tot aici se
aşează (în sicriu) pe masă mortul pentru a fi privegheat şi prohodit.
Înainte de a începe construcţia unei case,
locul trebuia „sacralizat” prin anumite ritualuri
care „repetă simbolic actul Creaţiei”, scoţând „locul” din Haos, de sub puterea spiritelor malefice.
Se ştie astfel, că pe locul ales pentru construirea
unei case se sacrifică o pasăre sau un alt animal, în
funcţie de zonele ţării, iar la temelia casei se pune o
monedă. Atunci când meşterul ajunge să finalizeze
construcţia, în vârful acoperişului aşează un mic
arbore verde (o creangă), precum şi flori sau capul
unei păsări, pasăre din care ulterior se vor ospăta
meşterii constructori. Arborele respectiv are menirea de a marca locul „sacru”, drept Centru al
Lumii, el fiind simbol al Coloanei Lumii (Axis
Mundi) reuşind să lege casa nou construită şi locuitorii săi de Cer, de Dumnezeu, de cele spirituale.
Bineînţeles, semnificaţia acestui ritual de
„sacralizare”, de realizare a „legăturii” cu dumnezeirea, de „consacrare a locului, ca şi Centru al
Lumii” s-a pierdut. Bătrânii mai ştiu cel mult, că
arborele verde are rolul de a aduce belşugul, sănătatea, bucuria în locuinţa respectivă.
Însă, sub diverse denumiri de Pomul-Copacul-Arborele Vieţii, Axul Cosmic, Coloana-Stâlpul-Axul Cerului, acest copac de esenţe diverse
(brad, măr, fag, stejar) îl întâlnim în majoritatea
ritualurilor din lumea satului românesc: naştere
(plantarea unui copac), nuntă (pomul sau steagul
de nuntă, ieşitul la ultoaie etc.), înmormântare
(bradul funerar, „suliţa” sau stâlpul funerar), la
Crăciun (colindatul cu pomul), la Florii (sălciile),
la Sfântul Gheorge (ramura de fag) etc.
„În general, putem afirma că majoritatea
arborilor sacri şi rituali pe care-i întâlnim în istoria
religiilor nu sunt decât replici, copii imperfecte ale
acestui arhetip exemplar: Arborele Lumii. Cu alte
cuvinte, toţi arborii sacri se consideră că se află în
Centrul Lumii, iar toţi arborii rituali sau stâlpii,
consacraţi înaintea sau în timpul unei ceremonii
religioase oarecare, sunt socotiţi ca proiectaţi
magic în Centrul Lumii”. (Eliade, Imagini şi simboluri, 2013, p. 48).
Se spune, de asemenea, în credinţa populară
că sufletul celui mort urcă potecile unui munte sau
se caţără pe crengile unui arbore până la ceruri,
acest arbore nefiind altceva decât Coloana Cerului.
Datorită importanţei sale majore, regăsim
acest Arbore al Vieţii sau Coloană a Cerului pe
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cele mai diverse obiecte ale artei populare româneşti: blide, ulcioare, furci de tors, ii, covoare,
ştergare, feţe de masă, marame, crestături în lemn
etc. El apare ca un brad stilizat, ca un copac cu şapte
ramuri sau bogat ramificat (şapte ramuri = şapte
trepte spre cer), sub forma mărului cu roade din
grădina raiului sau a unui arbust puternic înflorit.
Despre acest Arbore al Lumii căruia Eliade
îi dedică studii întregi, acelaşi autor afirmă următoarele: „Am vorbit despre simbolismul Arborelui Lumii. Creştinismul l-a folosit, l-a interpretat şi l-a extins. Crucea, lucrată din lemnul
Arborelui Binelui şi Răului, se substituie Arborelui Cosmic; Cristos însuşi este înfăţişat ca un
Arbore (Origene). O omilie a lui Pseudo-Chrysostomos evocă Crucea ca pe un arbore ce se ridică
de la pământ la ceruri. Plantă nemuritoare, el se
înalţă în centrul cerului şi al pământului: reazem
neclintit al universului, legătură între toate lucrurile, susţinător al întregului pământ locuit, împletitură cosmică, cuprinzând în sine tot ciudatul
amestec al firii omeneşti…”. (Eliade, Imagini şi
simboluri, 2013, p. 178).
Aşadar, acest Arbore al Lumii se înalţă în
Centrul Lumii, centru care aşa cum am mai spus,
poate fi biserica, vatra satului sau casa. Acest „centru” apare reprezentat pe diverse obiecte de uz

Prin referirea sumară la două dintre simbolurile majore ale satului românesc, Centrul Lumii şi Arborele Vieţii, fiecare dintre acestea având
mai multe denumiri, am încercat să ajung la „esenţe”, să mă întorc într-un timp foarte îndepărtat,
undeva la „începuturi”, acolo de unde ne vin „permanenţele”, valorile şi veşnicia satului românesc.
Însă, satul românesc de astăzi nu mai este
acea comunitate echilibrată, închegată şi bine
organizată, cu legi şi reguli ancestrale păstrate cu
sfinţenie, ci o comunitate aflată într-un proces alert
de destrămare şi alterare. Unele sate, şi nu puţine,
dispar de-a dreptul de pe harta ţării, altele îşi
schimbă aspectul şi „obiceiurile”, adoptând mo-

dele urbane, străine de vechea şi sănătoasa mentalitate a ţăranului român.
Şi totuşi, mai găsim uneori în zone izolate de
munte, sate româneşti în care se mai păstrează un
stil de viaţă arhaic, se mai respectă valorile tradiţionale şi obiceiurile moştenite din străbuni.
Aceste sate sunt astăzi aspru judecate. Se
spune că ar fi primitive, aflate sub orice nivel de
civilizaţie, rămase în urmă şi neintegrate în marşul
triumfal spre bunăstare şi civilizaţie, spre care ne
mână cu de-a sila UE, scoţându-ne din aşa-zisa
noastră lentoare sau delăsare cu iz oriental.
Deoarece, atât dacii, cât şi noi, românii, urmaşii lor am fost orientaţi în principal spre acumulări spirituale şi mai puţin spre cele materiale,
suntem astăzi blamaţi şi arătaţi cu degetul de „lumea bună” a Europei, fără să gândească nicio clipă
Europa, că o parte din bunăstare şi-o datorează
jertfelor şi eroismului românilor din perioada migraţiilor, apoi din secolele marcate de expansiunea
otomană, expansiune pe care noi am oprit-o cu
sângele nostru aici, la Dunărea de Jos, jertfelor din
Primul şi al Doilea Război Mondial, jertfelor din
perioada comunistă, şi apoi, spolierilor permanente realizate de „unul şi altul” de pe spinarea bietului ţăran român, de-a lungul veacurilor.
Eşecul neamului românesc pe plan material l-a
deschis spre Dumnezeu, aducându-i har şi înţelegere
pentru artă în toate formele şi manifestările sale,
pentru simplitate, sobrietate, originalitate şi frumos.
Cu privire la această idee Ernest Bernea precizează: „Civilizaţia română sătească, departe de a
fi o treaptă inferioară a unei civilizaţii nerealizate,
reprezintă, dimpotrivă, un summum de experienţă
şi obiectivare în forme proprii. Arta, filosofia
populară, ordinea socială şi economia stau
mărturie acestei afirmaţii. Arta noastră ţărănească
nu este ceva grosolan, expresie lipsită de gust şi îndemânare, ci o experienţă mereu repetată, cu realizări dintre cele mai reuşite”. (Bernea, Civilizaţia
română sătească, 2006, p. 13-14).
De aceea, satul românesc trebuie studiat din
„centrul” lumii sale, dintr-un punct de vedere propriu
valorilor sale, valori care, de fapt, sunt documente
preţioase care ne poartă departe în timp, până la
începuturile civilizaţiei europene. Atunci vom putea
vorbi fără teamă despre veşnicia satului românesc.
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casnic sau decor sub forma unui cerc cu punct în
mijloc. Desenul reprezintă totul în parte şi partea
în tot. Cercul simbolizează conştiinţa, forţa supremă care guvernează, animă orice se află în acest
cerc, iar punctul central este cauza a tot ce există.
Raportat la fiinţa umană, cercul este simbolul trupului uman, al învelişului fizic, astral,
cauzal, iar punctul reprezintă conştiinţa divină,
Sinele Suprem Nemuritor. Sau, altfel spus, cercul
este simbolul sufletului, iar punctul central este
spiritul. (D. L. Gavrilă, Enigme din trecutul îndepărtat în Munţii Buzăului, 2012).
În istoria umanităţii cercul cu punct în mijloc este un simbol al soarelui centru al universului,
de care depinde totul, întreaga viaţă de pe Pământ
şi în jurul căruia se învârte totul.
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n faţa marilor monumente de artă ale
geniului uman trăieşti, paralel cu elanul
interior consumat, un sentiment al ireparabilului şi al înstrăinării creaţiei de privitorul
contemporan.
Senzaţia de mixtură incompatibilă între istorie şi contingent, între destine individuale, spulberate în spaţiul creaţiei şi al vicisitudinilor „vremilor”, şi altele implantate abuziv, îl urmăreşte
insistent pe spectatorul zilelor noastre al fenomenului numit „Palatul Regal Cotroceni”. Amintirea
este un permanent însoţitor al omului, etapele de
viaţă se scurg, se întrepătrund şi dau uneori semnale de continuitate. Oamenii, creatori de monumente arhitecturale, dau ceva din trăsăturile lor
clădirilor. Când, însă, un moment arhitectural
încetează a mai fi un simbol al istoriei trăite,
atunci el trebuie să devină un muzeu în integralitatea lui.
Palatul Regal Cotroceni, împreună cu parcul
care-l înconjoară, a devenit astăzi sediul a două
instituţii distincte, una cu caracter muzeal şi cealaltă oficială, între care există bariere care fragmentează ireparabil creaţia de artă.
Istoria acestui loc şi a monumentului
arhitectural Cotroceni a început în urmă cu trei
secole şi s-a consumat „vâlvătaie”, asemeni unui
demon care agită sursele vieţii. Lunga lui devenire,
prezentă în mărturii documentare, oferă astăzi posibilitatea unui excurs pasionant şi pitoresc, pe
care vom încerca să-l oferim cititorilor, folosind
informaţii din fonduri arhivistice fundamentale
(Domeniile Coroanei României, Castele şi Palate
Regale, Tezaurul de manuscrise din Fondul Mănăstirii Cotroceni, de la Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale din Bucureşti).
Palatul şi biserica mănăstirii de pe Dealul
Cotrocenilor au fost zidite de Şerban Cantacuzino
între anii 1679-1682. Paralel cu acestea, domnitorul a finalizat şi construcţia caselor egumeneşti,
precum şi zidul care înconjura palatul şi mănăstirea, dându-le aspect de cetate medievală. Pe locul
unde se afla acest palat-cetate exista în secolul al
XVI-lea satul Cotroceni, plasat într-un decor natural care oferea protecţie în faţa unor posibili cotropitori.
În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, Palatul Cotroceni a constituit reşedinţa de vară a domnitorilor Constantin Brâncoveanu, Nicolae, Ion şi
Constantin Mavrocordat. Aceştia au căutat să adu-
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că îmbunătăţiri şi au reparat mai ales zidurile de
apărare.
În 1737, palatul, ocupat de trupele germane, a
fost sediul generalului Ghillany. Atunci când ţara se
afla sub ocupaţia trupelor străine, Palatul Cotroceni
era şi reşedinţă de iarnă pentru domnitorii munteni.
Mănăstirea şi palatul, situate pe un deal împădurit şi
înconjurat de meandrele apelor Dâmboviţei, erau
prevăzute cu ziduri groase şi turnuri de apărare. În
acest palat, domnitorii se retrăgeau cu întreaga curte
în timpul epidemiilor de ciumă şi holeră (r. 1749
COTR 15/6, Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele
noastre, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966,
p. 104).
În 1780, Al. Ipsilanti a adăugat palatului un
chioşc impunător, de 20 de metri înălţime, care domina construcţiile de pe Dealul Cotrocenilor
(Giurescu, Istoria, 1966, 104). Acest chioşc a fost
demolat în 1893, cu prilejul reconstruirii actualului
Palat Regal (1896, Eforia Spitalelor Civile 26/3).
În 1787, în timpul unui mare incendiu, au ars, atât
palatul, cât şi mănăstirea. Venit la domnie, Al.
Moruzzi în 1793 începe refacerea construcţiilor.
La începutul secolului al XIX-lea, timp de doi ani,
palatul a fost ocupat de turci, iar distrugerile provocate de aceştia au fost însemnate. În 1812, în
timpul ciumei, care a făcut ravagii printre bucureşteni, Caragea împreună cu întreaga Curte se
retrage câteva luni la Cotroceni.
În 1821, Tudor Vladimirescu trage cu armata sa de panduri, în număr de 5000, la Palatul
Cotroceni, pe care îl întăreşte cu şanţuri de apărare.
De la Cotroceni, Tudor Vladimirescu a dat proclamaţia către locuitorii Bucureştiului (Giurescu,
Istoria, 1966; 116–118). După abdicarea lui Bibescu-Vodă, la 10 septembrie 1848, palatul a fost
ocupat şi devastat de către turcii lui Fuad Efendi.
Ştirbei-Vodă a stat şi el, în 1852, la Cotroceni, deşi
reşedinţa lui oficială era în propriu-i palat de pe
Podul Mogoşoaiei. Barbu Ştirbei a mărit Palatul
Cotroceni şi i-a făcut reparaţii însemnate. Al. I.
Cuza îşi stabileşte şi el aici reşedinţa de vară.
Începând cu Carol I, reşedinţele domneşti de
pe Dealul Cotrocenilor îşi încep perioada modernă. Carol I s-a stabilit la Cotroceni în ziua de 22
iunie 1866. În urma deselor incendii, a ocupaţiilor
militare şi a devastărilor, starea palatului şi a construcţiilor mănăstireşti de la Cotroceni nu putea
satisface cerinţele lui Carol de Hohenzolern Sigmaringen. De aceea, la 21 iulie 1871, domnitorul

Palatul Cotroceni la 1900

precum şi croirea căilor de acces şi înfrumuseţarea
parcului s-au derulat de-a lungul mai multor ani.
Prin lărgirea parcului s-a creat un adevărat domeniu regal. La 23 februarie 1870, Carol I a cumpărat de la Maria de Blaremberg o suprafaţă mare
de teren din jurul palatului, cunoscută sub numele
de Fântâna Brâncovanului. În 1873, Carol I donează o parte din acest teren Eforiei Spitalelor
Civile din Bucureşti, care va construi aici Azilul
„Elena Doamna”. Actele s-au perfectat între mareşalul Curţii, Teodor Văcărescu, şi directorul
Eforiei Spitalelor, George M. Ghica (Castele şi
Palate, Dosar 164/1873, 1, 2).
După 1890, arh. Paul Gottereau a realizat
ample lucrări de ornamentare şi mobilare a palatului, abordând cele mai rafinate firme europene în
materie. La 14 ianuarie 1895, firma Damon &
Colin din Paris, 74 Faubourg St. Antonie, a fost
angajată în lucrări de amenajare şi mobilare a Marelui salon de recepţii, a Cabinetului de lucru al
prinţului Ferdinand cu mobilă stil Renaşterea

germană. La 29 decembrie 1895, aceeaşi firmă a
mobilat sălile de recepţie cu mobilă stil Garnier,
sălile de gală cu mobilă stil Henry II. De asemenea,
firma pariziană a mobilat Saloanele Louis XIV,
Louis XV şi Salonul bizantin (Dosar 165/ 1895,
10-34). În acelaşi an, firma Parfonry & Huve Fres
din Paris, 62 Rue St. Sabin, a mobilat salonul
prinţesei Maria (viitoarea Regină Maria) cu mobilă Louis XIV.
Sfârşitul de secol găseşte Palatul Cotroceni
în lucrări de extindere şi de modernizare. La aceste
etape au fost angajaţi tehnicieni români şi străini
care activau în România, de notorietate în epocă.
„Teirich & Leopolder” din Bucureşti, str. Berzei
nr. 9 a montat la 20 decembrie 1895 telefoanele,
soneriile electrice, telegraful
precum şi policandrele din
bronz şi cristal. De asemenea,
firma E. Vollichard din Bucureşti, str. Dreaptă nr. 4, a
fost angajată pentru lucrări de
parchetare şi tâmplărie fină,
iar Fabrica de Sobe „A.
Wiegand”, din Calea Griviţei
nr. 161, a montat sobe de porţelan în 14 încăperi.
La 22 decembrie 1895,
firma „Philipp Haas & Fiii” din
Viena a furnizat 16 covoare şi
patru piei de Angora pentru
saloanele palatului. Începând
cu anul 1897, furnizorii Palatului Cotroceni îşi intensifică
activitatea la cererea Suveranului. S-au executat lucrări la
instalaţiile de încălzire centrală de către celebra firmă
„Axerio” din str. Academiei
nr. 6 (Dosar 166/1897, 167-90). Din martie 1898,
firma „C. Storck” a executat lucrări de artă, în plăci
de granit şi marmură, în saloanele prinţesei Maria.
Tot pentru estetizare şi armonizare de stiluri, a fost
angajată, la 15 iulie 1898, Fabrica de Mobilă „I. D.
Heymann” din Hamburg (Dosar 167/1898). Şemineurile de porţelan BPege îşi fac apariţia în palat
odată cu contractul semnat cu acest furnizor, la 19
februarie 1898.
Dispariţia Regelui Carol I, în 1914, care
imprimase până la acea dată un stil propriu de
activitate, a determinat schimbări notabile şi la
Curtea de la Cotroceni. La 29 octombrie 1915 s-a
încheiat o asigurare cu Societatea generală de asigurare Dacia – România, semnată de şeful Administraţiei Casei Regale, Basset. Pentru acea dată, suma de asigurare (3.091.300 de lei pentru
clădiri şi 733.000 pentru mobilier) era exorbitantă.
Întrevedem, prin acest act, starea de prosperitate,
implicit a Curţii de la Cotroceni, dar şi apariţia
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Carol îşi alege loc la Sinaia, pentru construirea
Castelului Peleş ca reşedinţă de vară. Acest castel
a fost inaugurat la 25 septembrie 1883, la doi ani
după ridicarea Principatelor Unite la rangul de
regat. De la această dată, Palatul Regal Cotroceni a
devenit a treia reşedinţă regală, după palatele din
Calea Victoriei şi Sinaia.
În 1888, guvernul a decis dărâmarea vechiului palat din Cotroceni. Pentru construcţia marelui palat s-a deschis un credit guvernamental de
1.700.000 lei. Planurile şi construcţia noului palat
au fost realizate de arhitectul francez Paul Gottereau,
care era şi arhitectul oficial al Casei Regale.
Construirea propriu-zisă a palatului şi încadrarea lui în ansamblul mănăstiresc Cotroceni,
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sistemului modern de asigurare, în care este inclus
palatul, deci şi recunoaşterea oficială a valorilor
patrimoniale.
Curtea de la Cotroceni a avut în acest secol
furnizorii săi tradiţionali, care şi-au făcut un titlu
de glorie din relaţiile stabilite constant.
Aproape neîntrerupt, Palatul Cotroceni a suferit modificări şi estetizări potrivit cu cerinţele europene ale statului român reîntregit şi cu blazonul
familiei domnitoare, deschise, însă, către realităţile
şi spiritualitatea românilor. Domeniul Cotroceni a
intrat astfel într-un circuit aproape public: vechea
biserică a mănăstirii din incinta complexului arhitectural regal a servit, ani la rând, drept biserică de
cartier.
În topul numeroaselor firme de construcţii
cu care a conlucrat Curtea Regală de la Cotroceni,
a dominat, aproape jumătate de secol, firma
„Axerio”. Deşi nu întotdeauna serviciile acesteia
au fost ireproşabile, totuşi această firmă a reprezentat o constantă în activitatea de construcţii şi de
întreţinere pentru acest palat, ca şi pentru cel din
Calea Victoriei. La rândul lor, renumiţii
constructori italieni „Axerio” au utilizat serviciile
altor firme bucureştene strict specializate, ca spre
exemplu, „Gologan & Gactan” (str. Colţei nr. 14)
sau „Schreiber” (Calea Griviţei nr. 75) care au
furnizat Casei Regale fier-beton pentru construcţii
sau subansamble pentru diferite instalaţii, mai ales
la crama regală (Dosar 173/1916).
Deschiderea României, prin intermediul Casei Regale, către Europa a însemnat, mai ales în
acest secol, pentru reşedinţa oficială de la Cotroceni, transformări ample nu numai la nivelul construcţiilor, dar şi al dotărilor interioare. Regele
Carol I a determinat o schimbare simţitoare a stilului de viaţă de la Curte. Inteligent şi pragmatic,
Suveranul se adaptase perfect la mentalitatea românilor, fără să piardă nimic din rigoarea comportamentală şi vestimentară a unui neamţ sadea.
Au rămas celebre momentele când Suveranul întindea mâna cu toate degetele în funcţie de personalitatea care-l vizita.
Totul mergea către o modernizare cumpătată, fără să se renunţe la tradiţionalism. Deşi într-o
perioadă de explozie tehnică, Carol I nu renunţă la
trăsura clasică de gală. Astfel, între 1912-1914 au
fost angajate firmele de notorietate ale vremii,
„Iosef Makşai” (str. Nisipari nr. 5) şi „Adolf
Hadrazki” (Calea Moşilor nr. 369 şi str. Făinari
nr. 1) pentru reparaţiile şi modernizarea întregului
parc de trăsuri (Dosar 173/1916, 18, 20).
Atmosfera riguroasă din interiorul palatului
a impus stricteţe şi în ceea ce priveşte uniformele
servanţilor Curţii. Au existat firme (ex. „Vasile
Georgescu” din Calea Victoriei nr. 83 sau „Anna
Novac” din Calea Victoriei nr. 88) strict specializate în piese vestimentare tip pentru slujitorii
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Curţii Regale de la Cotroceni (Dosar 173/febr.
1916, fila 18). De asemenea, croitoria „Cotroceni”
a lui Grigore M. Georgescu din str. Cotroceni nr.
14 devenise unicul furnizor de îmbrăcăminte
pentru personalul militar de la Cotroceni.
Administraţia palatului mergea „ceas”.
Există mărturii documentare, de la începutul secolului XX, care atestă firme bucureştene drept
unice furnizoare ale Curţii de la Cotroceni, atât
prin calitatea produselor livrate, dar şi prin preţurile întotdeauna concurenţiale. Astfel, „La Pomul de Cafea” din strada Paris (Doamnei) nr. 20 a
livrat, în februarie 1916, 25 kg de cafea boabe şi
turcească peste nevoile obişnuite ale Curţii (Dosar
173/1916).
Dar atenţia prioritară a Casei Regale a fost
acordată construcţiei palatului propriu-zis şi amenajării parcului. La 8 iunie 1916, înainte de retragerea Casei Regale la Iaşi, a fost angajat arhitectul peisagist Rebhuhn, care a executat, în acea
vară, planurile lucrărilor la cele două bazine decorative din incinta parcului. Lucrările de pavare a
bazinelor cu plăci de piatră executate, în acel an,
tot de firma „Axerio”, au fost întrerupte în toamna
anului 1916.
Autorităţile militare germane, instalate în
palat în timpul Primului Război Mondial, au provocat pagube însemnate. Reprezentantul Casei Regale şi al Domeniilor Coroanei, Tzigara Samurcaş,
s-a adresat ferm comandantului german, la 9 august 1918, reproşând mai ales degradarea construcţiilor şi risipa apei, de care erau vinovaţi cei
100 de ofiţeri germani şi caii lor (Dosar 174/1918).
După Primul Război Mondial, Palatul Cotroceni a intrat în faza de apogeu a splendorilor sale,
graţie şi influenţei binefăcătoare a Reginei Maria.
Sunt refăcute integral instalaţiile de încălzire centrală, prin acţiunea ing. Umberto Rolfo
(str. Matei Millo nr. 10). Antrepriza „Pietro
Axerio” a executat reparaţii ale bisericii (1920), a
pavat curtea şi parcul palatului (Dosar 176/1920).
De asemenea, au fost executate lucrări de zidărie
din piatră de Buşteni de-a lungul teraselor din parc
(Dosar 177/1921, 20, 21). La 7 octombrie 1921,
firma „Clivio Turconi” (str. Kalinderu 22) a semnat contractul pentru reparaţii cu material refractar
la toate cazanele instalaţiilor de încălzire centrală
(fila 29). Se refac drumurile şi aleile parcului
(1923) pentru suma de 28 500 lei. Firmele „Louis
Libros” (Calea Moşilor 59) şi „Constantin
Bărbulescu” (str. Colţei 17) au fost implicate în
ample reparaţii la sistemul de canalizare (Dosar
179/1923, 61, 68). În vara anului 1923, „Pietro
Axerio” a împrejmuit terenul de sport şi a amenajat
platforma de tenis. Pentru înfrumuseţarea bazei
sportive, la 11 mai 1923 este angajat decoratorul
G. Weiss (str. Lahovary 44).
S-au mărit serele palatului, iar activitatea

Schwartz, Winterhalter, Sillen, Verona, Schrőder;
mobilier, covoare Samarcand, Caramani, Kuba,
Siraz, Krenz – Bukhara, Belucistan; argintării şi
porţelanuri istorice). Toate aceste valori au fost
asigurate la 1 iunie 1930 pentru suma de 1 626 143
lei aur (Dosar 189/1930). Oare câte din aceste
valori mai există?
La 20 noiembrie 1929, fabrica de mobilă
„Steriade” a montat în palat un ecran de cinematograf (Dosar 186/1929), iar la 13 martie 1931
firma „Universal Film” (B-dul Elisabeta 8) a confirmat instalarea aparatului de proiecţie sonoră
Lichtton la Cotroceni (Dosar 192/1931).
Înainte de a fi reşedinţă oficială (epuizată
istoric dar şi parţial reintrodusă în circuit), Palatul
Cotroceni, mai ales în perioada sa modernă, a fost
un imens depozitar de opere de artă. Trecând peste
multiplele influenţe culturale şi derutanta varietate
prezentă în palat, de-a lungul unui secol de viaţă,
dar nu neglijând impresionanta suită de momente
istorice naţionale consumate aici, Palatul Cotroceni,
ca operă de artă, poate fi recuperat în integralitatea
lui. Avantajul mărturiilor documentare rezidă şi în
aceea că eventuala tendinţă de refacere a unor inventare risipite poate să identifice, în actul arhivistic
propriu-zis, o bază reală de regăsire.
Palatul Cotroceni, ca de altfel multe alte
reşedinţe regale, a stat 50 de ani sub semnul arbitrarului. În momentul de faţă, unii cercetători ai
filei arhivistice, dar şi cunoscători, chiar şi parţial,
ai realităţilor din jurul reşedinţelor regale îşi pun
fireasca întrebare legată de destinul multor opere
de artă. De exemplu, din cele 43 de vapoare de
argint, în greutate de 50 560 grame, primite de Regina Maria de la Coburg, mai există în prezent în
muzeul palatului doar unul (Castele şi Palate,
Dosar 189/1930). Şi exemplele se pot multiplica.
Palatul şi parcul Cotroceni au însemnat de-a
lungul anilor, sub o administraţie atent urmărită, o
îmbinare armonioasă între aspectele legate de viaţa de la Curte, oficială şi privată, cea muzeală şi cea
referitoare la activitatea economică productivă. În
strada Câmpineanu nr. 28, colţ cu Calea Victoriei,
imediat după Primul Război Mondial, funcţiona un
magazin al Casei Regale, unde direcţia horticolă a
Palatului Cotroceni îşi vindea produsele. Directorul acestui magazin, Walter Konkel, prin anul
1928, a adus frumoase profituri Casei Regale, rezultate din vânzarea florilor.
În octombrie 1928, Serele Cotroceni au participat şi la o expoziţie horticolă la Bucureşti
(Dosar 186/1929) şi aveau relaţii de afaceri, prin
anii ’30, cu firma „Mordy B. Abuav” (str. Carol 6),
care furniza seminţe de flori şi specialişti în întreţinerea serelor (Dosar 192/1931). Pe de altă parte,
exista în pivniţele palatului un depozit considerabil de vinuri, din care se aproviziona Casa
Regală, dar care se şi comercializau.
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horticală a luat amploare, devenind o sursă de
profit. În acest sens s-au intensificat relaţiile cu
seminţeria „Flora” a lui Alois Kaurek (str. Carol
19) şi cu „Casa Strenger” din Germania care, la 11
iunie 1923, a trimis seminţe de flori în valoare de
45 000 de mărci. Chiar Regina Maria a adus, la 27
august 1923, diferite plante exotice din Australia,
prin intermediul „Casei Ferard” din Paris.
La cererea Reginei, la 21 iunie 1923, arhitectul Casei Regale, Carol Liman, a achiziţionat
mobilier nou pentru Saloanele de gală de la firma
„Bernhard Ludwig” (Viena, Műnz Wardeingasse
2), iar plata s-a executat prin „Bank of Roumania”
din Calea Victoriei 11, din contul personal al Reginei.
Anul 1925 a fost prolific în procesul de
reconstrucţie a palatului. Prin căptuşirea cu plăci
de marmură albă şi roz de Ruşchiţa, de către firma
„L. Autier”, baia Reginei a devenit o bijuterie arhitecturală.
În timpul furtunii din 15 august 1925 a fost
distrusă, parţial, sera palatului (fila 14), precum şi
o parte dintre plantele ornamentale de pe terase,
dar şi zidăria teraselor. Cu scopul refacerii, decoratorul E. Pawlikowsky a adus în parc, pentru
prima dată, magnolii şi garoafe vieneze. Arhitecţii
„Vignoli & Gambara” (str. Bursei 2) s-au angajat
în lucrări de reconstrucţie şi reamenajare a teraselor parcului. Ca o noutate, în anul 1926, ing.
Wilhel Koch de la firma berlineză „Rumpler Motoren” a montat în palat o casă frigorifică (Dosar
182/1927), iar „Umberto Rolfo” a executat, în 1926,
lucrări extrem de laborioase de izolare termică şi
fonică.
La 8 septembrie 1926, arhitecţii Liman şi
Ernst au constatat că în sufrageria mare a palatului
bureţii au atacat grinzile de lemn ale tavanului.
Lucrarea de înlocuire a lor cu traverse din fier a
fost opera fraţilor Axerio, iar Ministerul Domeniilor a subvenţionat-o cu 400 000 de lei, în afară
de subvenţia anuală de 4 milioane de lei, acordată
Casei Regale pentru întreţinerea palatului.
Înainte de dispariţia Regelui Ferdinand,
Palatul Cotroceni a preluat de la Palatul din Calea
Victoriei, care suferise de pe urma unui incendiu,
argintăria istorică, de valoare inestimabilă, necesară festivităţilor de gală (serviciul Cristoffe, serviciul Ghica, serviciul Cuza, serviciul Telghe)
(Dosar 183/1927).
În anul 1930, Casa Reginei Maria, instalată
la Cotroceni, a primit din Coburg, pentru salonul
cel mare, 43 de vapoare de argint, în greutate de 50
560 gr., precum şi covoare Carrassan, Ghiordes,
Caramani, Tebris (Dosar 189/1930). Un inventar
din 1930 al Palatului Cotroceni, care includea, atât
mobilier cât şi opere de artă particulare regale şi
ale statului, reprezintă dovada faptului că într-un
timp relativ scurt acest palat a devenit un inestimabil patrimoniu naţional (tablouri El Greco, Alf
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La 31 decembrie 1931, depozitele de vinuri
din crama palatului au fost inventariate şi evaluate
la suma de 147 472 de lei (Dosar 192/1931). De
altfel, faima cramei palatului a atras şi pe invadatorii
sovietici, care, spre sfârşitul lui august 1944, au încercat să intre cu forţa în palat (Arhiva Domeniilor
Coroanei, Mărturiile Prinţesei Mavrocordat, doamna
de onoare a Reginei Elena, Dosarele 870, 872).
Anul 1927 a adus o diversificare notabilă în
activitatea de înfrumuseţare a Palatului Cotroceni.
În ansamblul ei, opera de artă „Cotroceni” a fost
cultivată în noi forme, de un rafinat estetism. Aici
trebuie subliniat rolul deosebit al Reginei Maria,
care a realizat, în procesul de înfrumuseţare a reşedinţei regale, o îmbinare armonioasă a spiritului
novator, care o caracteriza, cu tradiţia culturală a
românilor. În acel an, la 3 martie, Regina Maria a
comandat tapete de mătase pentru salonul mare,
salonul de aur, salonul alb şi sufrageria, la firma
„Max Schmith” din Viena (Neuer Markt 6) (Dosar
183/1927).
Abundă comenzile de mobilă de la celebra
firmă „Henry Humbert” (Palazzo Ottaviani, Florenţa).
Într-un inventar din 1930 apar înregistrate,
la etajul I al palatului, tablourile Regina Maria cu
diademă al lui Winterhalter, Vasul Elisabeta la
Stockholm de H. Sillen; la etajul II (culoarul central), Două ţărănci în livadă de Verona, Înger la o
familie de Paul Schrőder, iar în salonul alb, Cei trei
crai de la răsărit de Roubaod, Cap de fată cu părul
roşu de Luchian, La Cârciumă de Vermont (Dosar
189/1930).
După Primul Război Mondial, la cererea Reginei Maria, arh. Grigore Cerchez măreşte aripa de
nord a palatului, căreia îi adaugă sufrageria oficială, o largă terasă şi un foişor. Un alt foişor mai
mare a fost construit către aripa dinspre răsărit.
Arhitectura acestor noi construcţii este integral de

factură românească; foişorul cel mare a fost copiat
după celebrul foişor al lui Dionisie de la Mănăstirea Horez (Dosar 183/1927).
Un alt inventar al operelor de artă din 1938,
foarte amănunţit, conţine un număr impresionant
de picturi şi sculpturi: Sfântul Martin călare de
Domenico TheoTocopuli (El Greco), Martiriul
Sfântului Sebastian de El Greco, Sfânta Familie de
El Greco, Gânditorul de Auguste Rodin, Cleopatra de A. Shoonians (Şcoala Olandeză din secolul
al XVIII-lea), Îngerul păzitor de F. Juan Rizi
(Şcoala Spaniolă din secolul al XVII-lea), Madona
cu copilul Iisus de Domenico Veneziano (Şcoala
Florentină din secolul al XV-lea), Madona pe tron
cu copilul Iisus de Michele di Matteo (Şcoala
Bologneză din secolul al XV-lea), Venus şi Amor
de Lucas Cranach (Şcoala Germană din secolul al
XVI-lea), Studiu pentru barca lui Dante de Eug.
Delacroix (Şcoala Franceză din secolul al
XIX-lea), Capul Sfântului Ioan Botezătorul de
Valdes Leal (Şcoala Spaniolă din secolul al
XVII-lea), Pietate de Vicenzo Foppa (Şcoala
Lombardă din secolul al XV-lea), Madona cu
copil de Francesco Francia (Şcoala Bologneză din
secolul al XV-lea) (Dosar 190/1938)
*

*

*

Biserica din interiorul complexului arhitectural Cotroceni a fost construită de Şerban Cantacuzino în 1679. De atunci, ea, a suferit numeroase modificări, printre care înlocuirea turlelor
originale. Planul bisericii a reprodus pe cel al Mitropoliei, care, la rându-i, preia elementele arhitecturale de bază ale bisericii Episcopiei din
Curtea de Argeş. În pronaos se aflau mormântul
principelui Mircea, fiul Regelui Ferdinand, şi morminte cantacuzine, printre care şi cel al domnitorului Şerban Cantacuzino.
Biserica a fost demolată în deceniul nouă de
buldozerele ceauşiste.

Biserica veche din interiorul complexului arhitectural Cotroceni
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Cuvinte de origine română în dicţionarele
etimologice ale limbii ucrainene
ucraineană a fost semnalată de timpuriu şi a
constituit obiectul unor lucrări importante elaborate de lingvişti de renume de la noi din ţară, din
Ucraina, Polonia, Slovacia, Rusia, Slovenia etc.
Primii lingvişti care s-au preocupat cu rezultate
notabile, de influenţa limbii române asupra limbii ucrainene şi a limbilor slave în general au fost
slovenul Franz Miklosich şi polonezul Emil
Kalužniacki, acesta din urmă profesor la Universitatea din Cernăuţi, care publică în anul
1879 la Viena un studiu în care evaluează elementul românesc din graiurile din împrejurimile
Alpilor Dalmaţiei şi din zona Carpaţilor, prezentând o listă de 270 de cuvinte româneşti în
limba ucraineană1.
Franz Miklosch editează în anul 1886 un
celebru dicţionar etimologic al limbilor slave2,
în structura căruia se regăsesc numeroase cuvinte de origine românească.
În anul 1900, lingvistul român I.-A.
Candrea publică în „Noua revistă română” un
interesant studiu dedicat prezenţei elementelor
româneşti în limbile slave3, cu care ocazie reevaluează critic, atât lista lui F. Miklosich, cât şi pe
cea a lui Emil Kalužniacki, reducând numărul de
cuvinte româneşti în limbile slave la 200. Observând că unele dintre producţiile folclorice ale
slavilor conţin o serie de cuvinte pe care limba
română actuală le-a pierdut, datorită specificului
evoluţiei sale, I.-A. Candrea remarca, printre
altele, că „e departe timpul când se aruncau în
spinarea slavilor, ungurilor etc. toate cuvintele
care se găseau la români şi în limba vreunuia din
aceste popoare. Românul era considerat numai
bun de a lua împrumut, dar niciodată de a da
împrumut, era veşnic datornic dar niciodată creditor. Astăzi însă în faţa unui cuvânt existent
deopotrivă la români şi în limba vreunui alt popor cu care am venit în contact, filologul imparţial trebuie să-şi pună întrebarea: e dat sau e luat
de români?”4.

F. Miklosich, E.-Kalužniacki, Über die Wanderungen der Rumunen in den dalmatischen Alpen und den Karpaten,
Wien, 1879.
2 Franz Miklosich, Etimologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien, 1886.
3 I. A. Candrea, Elemente române în limbile slavice, în „Noua revistă română”, 1900, Nr. 9.
4 Ibidem, p. 409.
1
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n virtutea evoluţiei sale istorice şi a
specificului contextului geopolitic în
care i se derulează de veacuri existenţa,
poporul român a participat intens la schimbul de
valori etnoculturale şi etnolingvistice, limba sa
afirmându-se nu doar ca un sistem elastic,
deschis înnoirilor şi capabil să asimileze cuvinte
şi structuri din idiomurile cu care a intrat în contact, ci şi ca o veritabilă sursă de primenire
lexicală pentru acestea.
Limba română a preluat, din nevoi reale,
pentru a asigura comunicării un plus de precizie
sau – de ce nu? – de eleganţă şi claritate, dacă a
fost cazul, cuvinte din limbile popoarelor cu care
am convieţuit de-a lungul istoriei sau am avut
contacte relativ intense şi constante, dovedindu-şi cu aceste ocazii forţa exemplară de discernere şi adaptare a elementelor alogene la propria-i structură gramaticală şi la sistemul ei
fonetic. Concomitent, ea şi-a demonstrat cu prisosinţă vitalitatea şi forţa de penetraţie asupra
sistemelor lexicale ale tuturor limbilor populaţiilor cu care am convieţuit sau convieţuim,
cărora le-a oferit cu generozitate, de-a lungul
veacurilor, un număr impresionant de cuvinte,
devenind, la rându-i, pentru unele dintre acestea,
o veritabilă sursă de înnoire şi de nuanţare a comunicării, de intensificare a valenţelor expresive.
În ceea ce priveşte relaţiile lingvistice ale
românilor cu ucrainenii, trebuie menţionat faptul
că acestea durează de multe secole, lucru ce a
condus în mod firesc la împrumuturi lexicale
de-o parte şi de alta, ba chiar a favorizat constituirea unui fond comun de cuvinte. Dacă cercetăm dicţionarele etimologice ale limbii ucrainene, întâlnim acolo un număr mare de cuvinte
româneşti, dintre care unele dispun de o vechime
remarcabilă în lexicul ucrainean, dezvoltând
chiar veritabile familii de cuvinte sau intrând în
expresii şi structuri cu caracter frazeologic.
Prezenţa cuvintelor româneşti în limba
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În anul 1915 apare la Kiev un studiu dedicat elementelor străine în limbile rusă şi ucraineană, în care autorul – I. Ogienko1 – evidenţiază o serie de cuvinte româneşti pătrunse în
vocabularul celor două limbi slave, încercând şi
un comentariu asupra cauzelor care au generat
această situaţie.
Una dintre cele mai importante lucrări dedicate influenţei limbii române asupra limbii
ucrainene este cea elaborată de D. Scheludko2 şi
publicată în anul 1927 în „Balkan-Archiv”, partea a doua, la Leipzig, în care autorul face referiri asupra specificului contactului lingvistic
româno-ucrainean, stabileşte o serie de corespondenţa fonetice care au funcţionat în perioada
preluării elementelor lexicale româneşti de către
limba ucraineană şi prezintă o listă de 332 de
cuvinte de origine românească intrate în
vocabularul limbii ucrainene.
Un an mai târziu, în 1928, un reputat lingvist ucrainean, B.V. Kobyljans’kyj, publică un
studiu despre graiul huţulilor şi raporturile
acestuia cu graiul din Pocuţia3, în care înregistrează 80 de cuvinte româneşti cu circulaţie în
rândul populaţiei huţule, majoritatea dintre ele
încadrându-se în câmpul lexical al păstoritului.
În anul 1929, Ivan Sarovoľskyj, un „romanist ucrainean aproape uitat”4 publică, tot la
Kiev, un studiu amplu în care se ocupă de
împrumuturile româneşti în limba ucraineană5,
stabilind numărul acestora la 84, idee reluată şi
de către Damian Bogan, care publică în anul
1940 în revista „Arhiva Românească” lista lui
Ivan Sarovoľskyj.
Lista cuvintelor româneşti în vocabularul
limbii ucrainene este şi mai restrânsă la Dumitru
Crânjală, care, într-o lucrare ce vizează influenţa
românească în Carpaţi şi publicată în anul 1938
la Praga, neagă originea românească, (azi ne1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

DECEMBRIE 2014
contestată de nimeni/ a unor cuvinte ca: botei,
bărbânţă, găleată, grui, măgură, răpâ etc.)6. În
acelaşi an lingvistul polonez J. Janow, reluând
preocupările sale anterioare privind influenţa
limbii române asupra limbii ucrainene, publică
la Lvov rezultatele unei cercetări care a vizat
graiurile subcarpatice, cu deosebire cel huţul, în
care identifică 238 de cuvinte româneşti7.
Lista specialiştilor atraşi de problema în
discuţie poate continua cu A.S. Meľnyčuk8 care
vorbeşte despre „elemente moldoveneşti” în
graiurile ucrainene, cu lingvistul francez André
de Vincenz, care în lucrarea Les éleménts roumains du lexique houtzule (Paris, 1955), afirmă
că numărul cuvintelor româneşti în graiul huţulilor se ridică la 3429.
Dintre lingviştii români actuali care au
contribuit prin studii substanţiale la cercetarea
influenţei limbii române asupra limbii ucrainene, se detaşează Emil Vrabie, care întocmeşte o
listă de 353 de cuvinte româneşti intrate în vocabularul ucrainean10, Ivan Robciuc, a cărui listă
de elemente româneşti în ucraineană este deosebit de amplă, cuprinzând 758 de cuvinte11,
precum şi un colectiv relativ numeros de la Universitatea din Bucureşti care au publicat în anul
1970 un studiu complex privind influenţa limbii
române asupra lexicului limbilor slave12.
Beneficiind, aşadar, de o fundamentare
teoretică consistentă, nu este de mirare că autorii
numeroaselor dicţionare etimologice sau explicative ale limbii ucrainene au inclus în lucrările
lor lexicografice un număr mare de cuvinte de
origine românească, pe care, cu mici excepţii,
le-au identificat şi etimologizat corect. Aşa stau
lucrurile în ceea ce priveşte Dicţionarul ucrainean-rus, editat de Academia de Ştiinţe a
Ucrainei între anii 1953-1963 (în şase volume),
cu Dicţionarul limbii ucrainene în patru volume

I. Ogienko, Inozemnyje elementy v russkom jazyke, Kiev, 1915.
D. Scheludko, Rumänische Elemente im Ukrainischen, în „ Balkan Archiv”, II, Leipzig, 1926.
B.V. Kobyljans’kyj, Hucul’skyj hovir i joho vidnošenrja do hovoru Pokuttja, în „Ukrajins’kyj dialektolohičnyj
zbirnyk”, I, Kiev, 1928.
Sergiuy Luchkanyn, Ivan Sarovol’skyj – un romanist ucrainean aproape uitat: limba română în cercetările lui,
comunicare prezentată la Colocviul internaţional Limba română – abordări tradiţionale şi moderne, Cluj Napoca,
19-20 octombrie 2007.
Ivan Sarovol’skyj, Rumunski zapozyčeni slova v ukrajins’koj movi, în „Zbirnyk zachodoznavstva”, Kiev, 1929.
D. Crânjală, Rumunské vlivy v Karpatech, Praha, 1938.
J.J. Janow, Wplyw slovnictwa rumuńskiego na Podkarpacie, osobliwie na gware huculska, în „Sprawozdania
Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, XVIII, 1938, 1.
A.S. Meľnyčuk , Moldavskije elementy v pograničnom ukrainskonm govore, în „Učenyje zapiski Instituts Istorii,
jazyka i literatury Moldavskogo filiala AN URSR”, t. IV-V, Chişinău, 1955.
Acelaşi autor va publica peste unsprezece ani o valoroasă lucrare de onomastică huţulă: Traité d’anthroponymie
houtzoule, München, 1970.
Emil Vrabie, Influenţa limbii române asupra limbii ucrainene, în „Romanoslavica”, XIV, 1967.
Silvia Niţă-Armaş, Nicolae Pavliuc, Dorin Gămulescu, Tiberiu Pletter, Teodora Alexandru, Mihai Mitu, Maria
Osman-Zavera, Ion Rebuşapcă, Anton Tănăsescu, Elena Timofte, Dumitru Zavera, L’influence roumaine sur le
lexique des langues slaves, în „Romanoslavica”, XVI, 1970.
Ivan Robciuc, Raporturile lingvistice româno-ucrainene, Bucureşti, Editura Mustang, 1996.
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dustria casnică; termeni geografici; alimente;
oieritul.
Facem precizarea că, parcurgând cele patru volume ale dicţionarului, constatăm cu surprindere că lingviştii ucraineni fac în continuare
distincţie între limba română şi limba moldovenească pe care le consideră idiomuri de sinestătătoare, ba chiar uneori vorbesc de aşa-numitul grup romanic de est al limbilor neolatine în
care includ limba română şi limba moldovenească. Dacă pentru volumele I-III o asemenea
interpretare îşi poate găsi scuze şi explicaţii în
presiunea politicului, ştiut fiind că la nivelul
conducerii fostei Uniuni Sovietice existau preocupări insistente privind ridicarea idiomului românesc vorbit dincolo de Prut la gradul de limbă
independentă, faptul că şi volumul al IV-lea,
apărut în anul 2004, continuă aceeaşi linie interpretativă dovedeşte nu doar nerecunoaşterea
unor realităţi evidente, ci şi rea-credinţă grefată
pe ignorarea unor puncte de vedere clare apărute
pe această temă, atât în România, cât şi în Republica Moldova.
Prezentăm mai jos câteva unităţi lexicale
reprezentând o parte din grupele semantice
amintite:

& gyrlyč „gârlici”. Cuvântul, cu sensul de
canal, braţ al unui râu, folosit pentru irigarea
unei grădini”, este explicat prin moldovenescul
gârlici, dar, pentru atestare, trimiterea se face la
DLRM, p. 338, unde termenul este înregistrat cu
sensurile de „încăpere strâmtă care formează
intrarea într-o pivniţă” şi, respectiv, „gâtul unei
sticle”.
& gyrlo „gârlă” este considerat un împrumut din limbile romanice de est: românescul
gârlă şi moldovenescul gyrlă, care, precizează
autorii, pe bună dreptate, provine din bulgărescul gorlo.
& gyrtopy „hârtop”, termen entopic,
având sensul de „adâncitură, groapă pe un
drum”; „scobitură lungă şi adâncă, de forma unei
râpe prăpăstioase”. Şi acest cuvânt este considerat a proveni din limba moldovenească, dar
pentru orice eventualitate ni se oferă şi sursa
românească.
buhaš „pădure tânără, desiş”. DLRM îl
consideră un regionalism şi-i dă sensul de „brad
mic, pipernicit şi cu crengi dese”, fără a-i preciza
originea.
& vagaš „drum peste un versant”. Este ex-

Ivan Robciuc, Raporturile lingvistice româno-ucrainene, Bucureşti, Editura Mustang, 1996.
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I. Termeni geografici, termeni entopici,
cuvinte referitoare la floră şi faună
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elaborat de B. D. Hrincenko între anii 1907 şi
1909, cu Dicţionarul explicativ al limbii ucrainene (în şapte volume) apărut la Kiev între anii
1970 şi 1976 sau cu Dicţionarul etimologic al
limbii ucrainene, în şapte volume, în curs de
elaborare în cadrul Institutului de Lingvistică
„O. O. Potebnea” de pe lângă Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei, asupra căruia intenţionăm să ne oprim, prin câteva scurte comentarii, în cele ce urmează. Din acest dicţionar au
apărut până în prezent patru volume, după cum
urmează: volumul I (A-G), în anul 1982;
volumul II (D-K), în anul 1985; volumul III
(K-M), în anul 1989 şi volumul IV (N-P) în
20041. În vederea interpretării corecte a materialului lexical de origine românească, autorii
s-au folosit şi de un impresionant număr de lucrări fundamentale editate la noi în ţară sau elaborate de romanişti străini. Dintre aceştia amintim
pe cele ale A. Cihac, A. Ciorănescu, D. Crânjală,
Tache Papahagi, Sextil Puşcariu, Al. Rosetti,
Ovid Densusianu precum şi Dicţionarul limbii
române moderne, apărut în Editura Academiei
Române în anul 1958, în coordonarea lui D.
Macrea. Este adevărat însă că lucrările editate în
România în ultimii 30-35 de ani nu au fost puse
la contribuţie, dar acest lucru nu afectează vizibil corectitudinea explicaţiilor şi a etimologiilor
propuse de autori.
Consultând cele patru volume ale acestei
importante lucrări lexicografice, specialistul român va constata cu plăcută surprindere prezenţa
unui număr relativ mare de cuvinte româneşti
(aproape 400) care acoperă o paletă semantică
largă, ce reflectă în mod obiectiv domeniile în
care cele două limbi şi popoare au avut un contact strâns şi de durată, soldat cu preluări lexicale
de o parte şi de alta. Vom încerca în cele ce
urmează să grupăm elementele româneşti din
primul volum al Dicţionarului (ele sunt în număr
de peste 130) pe câmpuri semantice şi clase
lexico-gramaticale, actualizând, în unele situaţii,
explicaţiile şi comentariile de ordin etimologic
prin punerea în valoare a rezultatelor recente ale
specialiştilor români, conţinute, mai ales, în dicţionarele de profil.
Fără a emite pretenţii de exhaustivitate,
putem încadra cuvintele de origine românească
din primul volum al Dicţionarului etimologic al
limbii ucrainene (Kiev, 1982) în următoarele
câmpuri semantice: îmbrăcăminte; lumea vieţuitoarelor şi a plantelor; apelative pentru persoane;
boli şi afecţiuni de ordin fizic; însuşiri şi în
general cuvinte abstracte; termeni ce vizează in-
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plicat ca un împrumut din maghiară, probabil
prin intermediul limbii române. Precizăm că în
limba română văgaş înseamnă „urmă lăsată de
roata căruţei”, prin extensie drum şi provine, evident, din maghiarul vágas.
& gropa are sensul de „munte, versant” şi
provine din rom. groapă „adâncitură în pământ”. Credem că în cazul de faţă la transferul
de sens au contribuit nume de loc de tipul Groapa, Groape care se întâlnesc frecvent în Carpaţii
pe ale căror versanţi îşi duc şi azi oierii români
turmele la vărat. Cuvântul, este în română, un
termen de substrat, fiind pus, de obicei, în legătură cu albanezul grópë. Există, însă, şi păreri
conform cărora rom. groapă ar proveni de la sl.
grobu. Cf. Ciorănescu, p. 379.
& gurgúlja, gurgula „ciot; excrescenţă pe
un copac”; cuvânt preluat după rom. gurgui cu
sens de „vârf, culme; sfârc, mamelon”. Mulţi
specialişti îl consideră ca provenind din lat. gurgullus, însă Ciorănescu, p. 383, îl consideră o
creaţie expresivă având la bază un gog „obiect
rotund”, cu infixarea lui r.
& vada „vad”. Este considerat un împrumut din limba moldovenească, unde vad, ca şi
„omonimul” românesc, la care se face trimitere,
provine din lat. vadum. Preluarea lui din limba
bulgară sugerată de dicţionar, este greu de probat, cu atât mai mult cu cât termenul este atestat
şi în alte limbi romanice (italiană, spaniolă, portugheză).
& balta „baltă, mlaştină”. Este prezentat
ca un împrumut din limbile romanice de răsărit,
în care ar fi de origine slavă. Ciorănescu, p. 75,
avansează ideea că ar putea fi un cuvânt autohton, a cărui rădăcină indo-europeană bal ar
însemna „apă”, dar nu exclude posibilitatea de a
avea aici un etimon slav baltă anterior metatezei
lichidelor.
& glemei „vale; pădurice”. Cuvânt despre
care dicţionarul afirmă că provine din rom. glămeie „movilă”, precizând că originea lui în română este incertă. De menţionat, totuşi, că
gâlmă „ridicătură, umflătură”, cu care glămeie
pare a fi înrudit, este la noi de origine slavă. (Cf.
DLRM, p. 338; MDA, II, p. 513).
& gorgan „vârf de munte, pisc”. Este considerat un împrumut din rom. gorgan cu sens de
„movilă”. Autorii avansează ideea unei origini
vechi ruseşti a acestui cuvânt în limba română.
Credem că mult mai aproape de adevăr este
etimologia propusă de Ciorănescu, p. 373, care
vede în rom. gorgan o continuare a unui cuvânt
persan gorkhânah cu sens de „monument funerar”. Lazăr Seineanu şi Iorgu Iordan cred că
acest cuvânt a intrat în română printr-un in-
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termediar turc, kurgan, iar B. P. Hasdeu socoate
că la preluarea lui de către limba română şi-ar fi
adus contribuţia rusescul/slavul korgan. (Apud
Ciorănescu, p. 373).
& butyn „buştean curăţat de coajă”;
butyna „pădure destinată tăierii”; butynar „muncitor forestier”. Cuvântul cu derivatele sale este
pus în legătură cu rom. buştean, pe care dicţionarele româneşti nu-l etimologizează, iar pe
butin multe nici nu îl înregistrează. El circulă
însă regional, fiind cunoscut cu sensul de „exploatare forestieră” în Maramureşul istoric. Autorii dicţionarului etimologic ucrainean ne propun
pentru butin o soluţie interesantă: o contaminare
între buştean şi butuc.
II. Îmbrăcăminte, încălţăminte, ţesături
& baganča „pantofi, ghete, cizme mari”.
Autorii dicţionarului consideră că au aici un împrumut din limba maghiară, preluat prin intermediar ceh sau românesc. Termenul apare în mai
multe limbi slave în varianta bokanki. În română
este, evident, de origine maghiară, dar credem că
şi limba ucraineană îl putea prelua direct fără
„intervenţia” limbii române.
& bundă „haină, cojoc”. Termenul există
în maghiară, de unde, credem noi, l-au împrumutat, atât ucrainenii, cât şi românii. Ideea preluării lui din maghiară sau din limbile romanice
de est de către ucraineni, prin intermediul limbilor poloneză sau slovacă este ademenitoare,
însă complică lucrurile, în loc să le simplifice.
Oricum, de la noi n-a trecut în limba ucraineană
prin vreun intermediar.
& bombak „bumbac”. Acestui cuvânt i se
propune o etimologie multiplă: din limbile romanice de est şi din poloneză. El apare însă la
meglenoromâni, la macedoromâni şi poate fi
identificat în majoritatea limbilor europene.
Ciorănescu, p. 124, consideră că bumbac ar putea fi rezultatul unui amestec dintre o temă romanică bomb, provenită din latinescul târziu
bombax, bombacum, şi un sufix turco-slav.
& baršan „catifea”. Despre acest cuvânt
aflăm că a fost împrumutat din limba română sau
din maghiară în care este de origine turcă.
DLRM îl consideră de origine maghiară (din
barsony), dar nu excludem posibilitatea ca şi noi
să-l fi primit direct din limba turcă.
& blan, blana „şubă”. Cuvântul circulă
mai ales la huţuli, în graiul cărora, precizează
dicţionarul, a intrat din limba română. Este reperat şi în limbile cehă, slovacă şi poloneză.
III. Oierit, lumea animală, alimente
Acest câmp semantic ne oferă mai ales
cuvinte ce ţin de îngrijirea şi creşterea oilor, de
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produsele lactate, de activităţile specifice acestei
ocupaţii şi de aspectul fizic al animalelor. Amintim câteva dintre acestea: vakeša „oacheşă” (oaie
cu pete negre în jurul ochilor); brjazún „breaz”
(berbec cu pete de culoare albă în frunte sau cu o
dungă albă pe bot); bukulaj „bucălai, bucălaie”
(oaie cu botul negru), buča „capră neagră cu bot
alb”, termen pus în legătură cu buca „obraz” şi cu
„bucălaie”; botei „turmă de oi”, dar şi „păstor
tânăr” la huţuli; balmuš” balmoş”; boţ „cocoloş”,
buţ „pâine necoaptă îndeajuns”; adzimka „pâine
coaptă în spuză”, dzer „zer”; budz „bulz de caş”;
vatag(a) „vătaf, şeful ciobanilor”; vatra „vatră”,
balega „balegă”, vurda „urdă”; gljag „cheag”;
vatujka „vătui” (capră de un an; oaie la primul
miel); aretig „berbec” etc.
Participarea părţilor de vorbire la constituirea inventarului de cuvinte româneşti în primul volum al Dicţionarului etimologic al limbii
ucrainene (Kiev, 1982) este următoarea. Pe primul loc se află substantivul, care, în linii generale,
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îşi păstrează genul din limba română. Urmează
adjectivul, verbul, interjecţia şi adverbul.
O analiză complexă a întregului inventar
de cuvinte româneşti din corpusul Dicţionarului
etimologic al limbii ucrainene în şapte volume
va pune cu şi mai multă pregnanţă în lumină
specificul, durata şi intensitatea raporturilor româno-ucrainene, oferindu-ne informaţii în legătură cu domeniile vieţii social-economice la
nivelul cărora s-au semnalat cele mai multe influenţe dinspre limba română înspre cea ucraineană, evidenţiind, în acelaşi timp, mecanismele
interne ale limbii ucrainene de adaptare a cuvintelor româneşti. Pe această bază se poate deja
aprecia că limba română şi-a pus amprenta asupra lexicului limbilor cu care a intrat în contact
de-a lungul vremii, fiind nu doar un receptor
selectiv de elemente alogene, ci şi o sursă de
îmbogăţire a vocabularului acestora cu cuvinte
proprii specifice celor mai diferite domenii de
activitate.

Sigle şi abrevieri
.

Cf. – confer; lat. – latinesc; rom. – românesc; sl. – slav.
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Maramureşul – între tradiţie
şi deconstrucţie identitară1
Dr. Gheorghe ŞIŞEŞTEAN
(1954-2012)

A

devenit un loc comun în discursurile
etnologilor şi folcloriştilor sintagma
„Maramureşul – zona de puternice
tradiţii ale culturii populare româneşti”2. Insistenţa
cu care a fost construită această imagine a blocat,
în mare măsură, aplecarea asupra cercetării dinamicii sociale, acreditând un construct teoretic cu
o slabă relevanţă empirică în spaţiul actualităţii. În
fond, etnografii şi folcloriştii, dar şi etnologii, totuşi promotorii unui discurs mai actualist, au reconstituit din „memoria pasivă” a generaţiilor
vârstnice dar şi din „vestigiile” de teren ale vechii
arhitecturi ţărăneşti, o imagine puternic deformată
a ceea ce reprezintă actualmente Maramureşul ca
realitate socială şi culturală3. Maramureşul folcloriştilor şi etnografilor nu mai este decât o reconstrucţie teoretică pe baza unor elaborate
culturale care şi-au pierdut, în mare parte, actualitatea empirică. Dincolo de a minimaliza efor-

Studiul regretatului prof. dr. Gheorghe Şişeştean ne-a parvenit prin bunăvoinţa domnului conf. univ. dr.
Nicolae Iuga.
2 Stereotipurile cultural-etnografice se menţin constante, chiar dacă zona Maramureşului cunoaşte o amplă
transformare, atât la nivelul arhitecturii, costumului sau folclorului, cât şi la cel al mentalităţilor. Asemenea clişee
pseudoetnografice sunt prezente şi pe abundentele site-uri dedicate Maramureşului, care circulă pe Internet. Iată,
bunăoară, un exemplu: «În ciuda vitregiilor, locuitorii acestor sate şi-au păstrat vii tradiţiile şi folclorul. Astăzi
puteţi vizita aceste locuri şi puteţi admira stilul unic de viaţă al oamenilor de aici. În puţine alte regiuni ale Europei
s-a dezvoltat o cultură rurală atât de puternică». (http://maramures.romaniaexplorer.com)
3 Este de reţinut faptul că în Maramureş există o adevărată şcoală de etnografi şi folclorişti de bună calitate. Aş aminti
aici numai câţiva dintre cei mai cunoscuţi: Chiş Ster, Dumitru Iuga, Janeta Ciocan, Pamfil Bilţiu, Vasile Latiş. Din
păcate, materialul etnografic şi folcloric adunat de-a lungul timpului nu reprezintă decât o «memorie» în mare parte
pasivă şi nu o realitate vie. Acest impresionant material etnofolcloric permite o reconstrucţie paseistă a unei
identităţi culturale, în prezent puternic destructurată.
4 V. Mihăilescu, Dificila deconstrucţie a sarmalei. Discurs despre tradiţie, în Cristina Papa, Giovanni Pizza, Filippo
Zerilli, Cercetarea antropologică în România. Perspective istorice şi etnografice, Editura Clusium, 2004,
p. 181-206. Deşi titlul poate sugera o abordare neserioasă a unei teme minore, în fond este vorba despre un studiu
extrem de profund privind construcţiile identitare de tip naţional, plecând de la un fapt etnografic în aparenţă banal:
revendicarea paternităţii unui elaborat gastronomic – sarmaua – mâncare cu o largă circulaţie balcanică. Acest
pretext gastronomic oferă autorului prilejul construcţiei unei extrem de interesante teorii privind inventarea
ideologico-culturală a «tradiţiei» în procesul genezei identităţii moderne de tip naţional. «Obiceiul», care are o
importantă încărcătură localistă, poate deveni prin supradimensionare identitară, «tradiţie», translocalistă, aşa cum
s-a întâmplat cu multe obiceiuri din Maramureş, în perioada comunistă. Dăm numai cîteva exemple: Hora de la
Prislop, în fond numai una dintre zecile de nedei montane, întâlniri dintre locuitorii satelor de vale pe plaiul alpin, în
zona stânelor, în perioada păstoritului montan, devine prin supradimensionare etnofolclorizantă, «Hora de la
Prislop», manifestare neofolclorică care şi-a pierdut orice legătură cu păstoritul. «Tânjaua de la Hoteni» urmează
acelaşi itinerariu ideologico-cultural, devenind în perioada comunistă dintr-un obicei local, răspândit în zonă, în
perioada satului ţărănesc, un instrument ideologizant de cultivare abstractă a virtuţiilor «muncii ţărăneşti», într-o
zonă cu o puternică mobilitate ocupaţională şi de vădită deconstrucţie simbolică a muncilor agricole. Este de amintit
apoi faptul că termenul de «tradiţie» este extrem de volatil ca relevanţă empirică, în fond etnografii şi folcloriştii
nerealizând legătura dintre un elaborat cultural şi agenţii sociali reali, generează o mixtură culturalistă în care
fiecare, potrivit propriei reţete metodologice, introduce ingredienţi culturali fără nici un determinism specific, de tip
istorico-contextualist.

VARIA

1

FAMILIA ROMÂNĂ

turile de reconstrucţie teoretică a unei istorii culturale, deloc neglijabile în conservarea unei identităţi localiste, dar şi cu efecte care depăşesc
cadrele «istoriilor culturale locale», este totuşi
cazul să ne întrebăm ce mai este „tradiţional”4 în
Maramureşul istoric şi ce schimbări identitare, la
nivelul elaboratelor culturale s-au produs în timp
sau sunt pe cale să se producă?
Înainte de a încerca câteva răspunsuri parţiale
la această întrebare, de mare actualitate, este necesar să trasăm unele posibile dimensiuni a ceea ce
am putea înţelege prin sintagma „Maramureşul
tradiţional”. Este de precizat faptul că termenul de
„tradiţional”, „tradiţie” este ambiguu prin extensia
vag conturată: el poate desemna realităţi sociale
diferite, atât din perspectiva diacronică, cât şi geografică; valoarea lui metodologică este relevantă
numai din perspectiva distincţiei dintre satul ţărănesc şi satul postţărănesc, „desţărănizat”, fază a

ţărănească românească. A lucra în «băi», adică în
mină, reprezenta un semn ocupaţional-identitar
desconsiderat
în
lumea
ţărănească
a
Maramureşului. «Cei care nu văd soarele», erau
priviţi cu ironică detaşare, ca nişte oameni de o
categorie inferioară celei ţărăneşti. De aceea, chiar
dacă şi până în anii 60, centrele miniere au
funcţionat în apropierea lumii ţărăneşti, practic ele
nu au reprezentat un pol de atracţie pentru această
populaţie, puternic ataşată de pământ şi activităţile
agricole. Lume urbană a mineritului, înfiinţată de
austrieci încă din a doua parte a secolului al
XVIII-lea cuprindea categorii etnice extrem de diverse (austrieci, slovaci, maghiari, cehi), aduse din
diferite părţi ale imperiului, pentru a exploata bogatele zăcăminte neferoase ale regiunii. Ea era
definită de populaţia rurală românească a zonei
prin termenul generic de «unguri», care nu era o
marcă etnică ci, mai degrabă una rezidenţial-ocupaţională, un semn unificator identitar: apartenenţa la urbanul mineresc Legăturile dintre cele două
lumi au fost extrem de restrânse, chiar dacă distanţele fizice erau mici, cele social-mentale erau
foarte mari şi singurele momente de contact efectiv erau cele ocazionale, legate de pieţele săptămânale urbane, când, mai ales, femeile aduceau
surplusul de produse al gospodăriei ţărăneşti,
pentru vânzare sau cele prilejuite de cumpărarea
unor produse necesare economiei şi gospodăriei
rurale, din magazinele urbane. După colectivizarea agriculturii aceste percepţii dihotomice ale
raportului urban-rural, se schimbă. Noile condiţii
social-economice legate de precaritatea resurselor
din gospodăria rurală fac ca generaţiile tinere să
intre în câmpul practicilor economice de tip urban,
în special prin angajarea în sectorul miner, aflat în
plină expansiune la sfârşitul anilor 60, generator al
unui mare număr de locuri de muncă, dar şi de
venituri substanţiale. Odată produsă spărtura economico-socială în lumea ţărănească, ea se va lărgi
treptat şi va afecta, variabil, şi puţinele localităţi
rurale necolectivizate ale zonei2. A apărut astfel o

Deşi mulţi sociologi români vorbesc după 1989 despre „reţărănizarea agriculturii”, în condiţiile revenirii la mica
proprietate parcelară, credem că un asemenea indicator nu este suficient pentru a vorbi despre o scurtcircuitare a
istoriei în sensul reţărănizării ei, la nivelul ruralului. În perioada târzie, postcomunistă, categoriile rurale care
folosesc agricultura ca mijloc complementar de subzistenţă şi chiar de venituri sunt extrem de diverse, dar
neţărăneşti, poate cu rare excepţii. Pentru cele mai multe categorii rurale (pensionari, muncitori industriali,
funcţionari şi chiar profesori), acolo unde se mai practică, agricultura este o sursă suplimentară de consumuri şi
ocazional, de venituri complementare celor obţinute din activităţi neagricole. Această constatare, valabilă şi în
primii ani postcomunişti şi-a întărit valabilitatea pe măsura trecerii timpului; în prezent se constată ca şi în Franţa (în
deceniul şapte), apariţia unui neorural, nu numai «desţărănizat», dar şi din ce în ce mai mult, neagricol, datorită
faptului că un număr din ce în ce mai redus de persoane sunt implicate în activităţile de cultivare a pământului. Vezi
în acest sens Nicole Mathieu, La notion de rural et les rapports ville campagne en France. Des années cinquante
aux années quatre-vingts, nr. 197/1990, Etudes rurales, H. Mendras, La fin des paysans, Editura Babel, Paris, 1991,
Gh. Şişeştean, Criza lumilor ţărăneşti, Analele Universităţii din Oradea, seria filosofie-sociologie, Oradea, 1996.
2 Este de remarcat faptul că antrenarea populaţiei ţărăneşti în activităţile urbane legate de industria minieră a generat
două situaţii: pentru cei aflaţi în apropierea bazinelor minere soluţia cea mai uzitată a fost navetismul (care
câteodată a fost preferat şi de muncitori care îşi aveau localităţile de rezidenţă chiar la peste 50 de kilometri sau mai
mult de mină, pentru a beneficia de evantaiul de resurse industrial-agrare), iar pentru un număr important de
1
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ruralităţii actuale1. Potrivit acestei distincţii, înţelegem prin satul maramureşean tradiţional, satul
de tip ţărănesc, a cărui istorie, în general tinde să se
destructureze la începutul anilor 70 ai secolului al
XX-lea. Cu inerentele reducţionisme specifice
unui demers unificator, caracteristicile acestui tip
de ruralitate care a generat o specificitate zonală,
pot fi condensate în următoarele dimensiuni:
1. O intrare târzie în modernitate, determinată de condiţiile de relief şi de izolare faţă de
restul ţării. Această izolare a creat, în mentalul
colectiv, o puternică construcţie identitară, atât la
nivel zonal, cât şi la nivel local, comunitar. Chiar şi
în perioada Imperiului Habsburgic şi mai apoi
Austro-Ungar, zona se găsea la periferia rutelor
modernităţii şi cu toate eforturile de modernizare
întreprinse de autorităţile austriece, şi-a păstrat
preponderenţa specificului economiei de subzistenţă, cu o slabă deschidere spre economia de piaţă. După 1918 Maramureşul s-a găsit relativ izolat
faţă de restul ţării. Singura legătură feroviară se
făcea de la Sighetul Marmaţiei prin fosta
Cehoslovacie, iar apoi prin Halmeu şi Satu Mare.
Cordonul montan, greu accesibil, care-l separa de
restul României a menţinut o structură ţărănească
extrem de puternic legată de o agricultură de subzistenţă, caracteristică satului carpatic de tip
agropastoral. Această specificitate s-a menţinut o
vreme, cu variaţii locale şi în perioada comunistă.
Chiar dacă condiţiile de relief nu erau specifice
colectivizării, în unele localităţi acest fenomen s-a
produs, ducând la spargerea autarhiilor locale şi la
fenomenul de destructurare a vechii ţărănimi. Pe
de altă parte, dezvoltarea «socialistă» a marilor
exploatări minere din estul depresiunii (Borşa) şi
în proximitatea ei sudică (bazinul Băii Mari) a
produs alte marcante transformări ale structurilor
sociale. Este de remarcat faptul că până undeva pe
la mijlocul anilor ’60 în zonă a existat o puternică
ruptură mentală şi ocupaţională între urban şi rural. Practic, urbanul mineresc al zonei nu a
reprezentat un punct de atracţie pentru populaţia
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nouă categorie socială a muncitorilor-agricultori,
categorie hibrid, purtătoare a schimbării sociale şi
factor de ştergere treptată a particularismelor zonale, de multe ori chiar particularisme comunitare.
Aceşti muncitori-agricultori vor fi purtătorii unor
noi relaţii sociale, neţărăneşti, fragmentate prin
pendularea între două lumi: cea ţărănească, în curs
de disoluţie şi cea industrială, mai performantă din
perspectiva eficienţei cotidiene a veniturilor. Ei
sunt agenţi ai inovaţiei sociale şi aduc noi sisteme
de valorizare, generând noi competiţii locale, în
care factorul tradiţie este tot mai ignorat. Fragmentarea relaţiilor sociale şi pendularea între două
lumi generează o creştere a individualismului social şi o distrucţie a solidarităţii colective, specifice
satului tradiţional, mai puţin axat pe dimensiunea
competitivităţii. Gospodăria tinde să devină unitatea socială referenţială în detrimentul colectivităţii locale şi ea este principala formă de
capitalizare şi raţionalizare a acţiunii sociale în
scopul unei eficiente plasări în economia socială
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de status1. Pe de altă parte, apariţia în perioada
comunistă a muncitorilor agricoli şi forestieri sezonieri, care se deplasau în diverse zone din
România, unii dintre ei stabilindu-se definitiv
acolo (mai ales în Banat şi Dobrogea) a reprezentat
un alt factor al estompării identităţilor locale şi
intrării în fluxurile schimbării sociale. Din această
perioadă a începutului anilor 70 (când ţărănimea
locală intră puternic în structurile economice moderne, extracomunitare) datează începuturile generalizării inovaţiilor culturale, care vor şterge
treptat caracteristicile identitare ale satului tradiţional, ţărănesc. După 1989 şi mai ales după
deschiderea frontierelor UE, zona va fi confruntată
cu o puternică migraţie internaţională, în special
spre Italia şi Spania. Din ancheta realizată de noi în
vara anului 2008, pe un eşantion reprezentativ la
nivelul întregului Maramureş istoric, rezultă că
27% din populaţia investigată a fost la muncă în
străinătate, pentru cel puţin trei luni. În cazul bărbaţilor, procentul acestora este de 32,2%, iar

persoane cu vechiul domiciliu la mari distanţe de zona minieră, cea de-a doua alternativă a fost stabilirea în oraşele
minereşti, care îşi sporesc semnificativ volumul demografic, dar capătă şi configuraţii spaţiale extrem de
interesante. Bunăoară, în vechi oraşe minereşti, cum sunt Cavnicul şi Baia-Sprie, spaţiul urban este puternic
delimitat în două zone pregnant individualizate: oraşul vechi (aşa zis «unguresc», cu vechea populaţie eterogenă
etnic, adusă de austrieci din alte părţi, încă din secolele anterioare şi locuind în vechile căsuţe de mineri, cu
acoperişul în două ape, care le individualizează în raport cu locuinţa ţărănească românească, în patru ape) şi zona
nouă a oraşului, «cartierul românesc», constituit din tipicele blocuri de locuinţe ale perioadei comuniste. Dincolo de
colaborarea în spaţiul activităţilor minere, între cele două zone urbane a fost o permanentă rivalitate şi stare de
animozitate, fenomene legate de accesul în general diferenţiat la funcţii de decizie, mai ales la funcţii superioare, în
care cei din zona nouă, «românii», erau avantajaţi în raport cu «ungurii» din zona veche. Pe de altă parte, aceştia din
urmă erau invidiaţi pentru faptul că stăteau «la casă» şi dispuneau de mici bucăţi de pământ în jurul acesteia, folosite
atât pentru mici culturi agricole, grădinărit, extrem de importante în perioada comunistă, cât şi ca spaţiu verde. În
perioada actuală, în care activitatea minieră a încetat, zona nouă a devenit spaţiul unei mai intense pauperizări, o
parte din populaţie părăsind aceste localităţi, fie întorcându-se în vechile localităţi de origine, fie plecând la muncă
în străinătate. Locuitorii din zona veche caută în noile contexte de dezvoltare turistică (în special în Cavnic, prin
pârtiile de ski, nou înfiinţate) să construiască pensiuni turistice, prin modernizarea locuinţelor, supradimensionarea
lor sau chiar construirea în întregime a uneia noi. Evident, numai cei cu un anumit potenţial economic pot dezvolta
asemenea strategii, restul au fost şi ei implicaţi în migraţia internaţională sau în mici activităţi salariale locale, ca şi
cei din «oraşul nou».
1 Antropologul american D. Kideckel, în lucrarea Colectivism şi singurătate în satele româneşti, Editura Polirom,
2006, remarca pe Ţara Făgăraşului această puternică centrare a agenţilor rurali pe gospodărie, cultivând ceea ce
am putea numi «strategia acţiunilor evantai», în sensul că regimul statal acumulaţionist al perioadei comuniste a
generat la nivelul răspunsurilor cotidiene strategii de adaptare cât mai eficientă la imperativele etatiste, printr-o
reconstrucţie modernă de statusuri, bazată pe diversificarea acestora, generând astfel acces la cât mai multe
resurse. Munca industrială putea fi generatoarea unor venituri mai mari, dar şi a intrării într-un nou sistem
interrelaţionar, în timp ce ocupaţiile agricole complementare, rezervate de obicei femeilor şi bătrânilor erau
generatoare de resurse locale, dar şi de menţinere a capitalului social de factură informal-locală. Această
strategie-evantai a produs redimensionarea gospodăriei rurale, care va deveni o gospodărie pe trei generaţii, spre
deosebire de gospodăria tipică ţărănească, care era bigeneraţională. Şi în Maramureş remarcăm acelaşi fenomen,
de supradimensionare a gospodăriei rurale faţă de modelul ţărănesc. «Bucătăria de vară» nu este numai expresia
protejării spaţiului casei propriu-zise, ca element de prestigiu, emblematic, ci şi efectul supradimensionării
gospodăriei, în care bătrânii, cu rolul lor preponderent agricol, locuiesc efectiv în această inovaţie a habitatului
care este «bucătăria de vară». În perioada post-comunistă, fenomenul de supradimensionare a gospodăriei, în
raport cu modelul ţărănesc se menţine, ca urmare a migraţiei internaţionale. În noile cadre sociale pământul nu se
mai partajează, se menţine compact, în timp ce pentru copiii plecaţi la muncă în străinătate se construiesc noi case
în apropierea celei paternale, prin asemenea aglutinări ale gospodăriei crescând enorm volumul ei, chiar în raport
cu perioada comunistă, chiar dacă noile case rămân nelocuite. Noua logică comunistă a supradimensionării
simbolico-economice a gospodăriei se menţine şi în perioada postcomunistă, chiar dacă efectele ei târzii sunt
ineficiente, din perspectiva construcţiei socialităţii, printr-o familie extinsă, care nu se mai reconstituie funcţional,
aproape niciodată.

explicitare a valorilor religioase, ca experienţă
trăită, de socializare comunitară, control social.
Ele sunt expresia unor realităţi rupte în articularea
lor; pe de o parte o masă de spectatori „moderni”,
cu o funcţie pasivă, iar pe de altă parte, un grup de
„actori” care încearcă, uneori în forme supradimensionate, să joace vechi roluri sociale. În bună
măsură, „tradiţia” devine o formă de spectacol fără
nicio legătură cu realitatea cotidiană. De altfel,
Maramureşul istoric este una dintre zonele
României cu ponderile cele mai mari ale suprafeţelor arabile necultivate, iar anchetele de opinie
pun în evidenţă schimbarea sistemelor de valorizare socială: pământul nu mai este considerat o
sursă de prestigiu social, iar cultivarea este redusă,
atât datorită noilor mentalităţi comunitare bazate
pe calcularea eficienţei, cât şi lipsei efective de
forţă de muncă. În asemenea condiţii, menţinerea
unei culturi rurale bazate pe valorizarea agriculturii, a muncii agricole, este practic imposibilă, iar
„reconstrucţia” cu funcţie identitară a unor obiceiuri de tip agraro-pastoral, în forme folclorizante
supradimensionate nu este decât expresia acestei
profunde rupturi între realitatea cotidiană şi prelungirea artificială târzie a unor elaborate folclorice revitalizate pe dimensiunea spectaculară, în
noile cadre sociale.
3. Extrem de bogat în păduri, Maramureşul a
aparţinut zonei carpatice cu o arhitectură ţărănească bazată pe o ştiinţă profundă a prelucrării
lemnului, folosit ca principală materie primă, atât
la construirea pereţilor, cât şi la acoperirea locuinţelor şi confecţionarea obiectelor de uz gospodăresc. Satul maramureşean era un muzeu viu, în
aer liber, al caselor şi acareturilor din lemn, această
specificitate prelungindu-se în timp, mai mult decât în alte zone ale României. De altfel, etnografii
au cultivat cu insistenţă acest clişeu al «tradiţiei
arhitecturii populare a lemnului» în Maramureşul
istoric, generând, iarăşi, o imagine ruptă de realitate despre satul maramureşean al caselor şi porţilor de lemn. Acest sat este în mare parte actualmente dispărut, fără ca noii agenţi sociali rurali
să gândească experienţele lor constructive în logica păstrării tradiţiei lemnului şi a continuităţii
folosirii vechilor tehnici şi materiale. Satul
maramureşean actual se înfăţişează ca un mozaic
arhitectural eclectic, în care alături de case vechi
din lemn şi acestea în curs de demolare se regăsesc
masiv locuinţele din cărămidă, acoperite cu azbociment, construite în ultimele decenii şi
construcţiile ridicate în ultimii ani de cei plecaţi la
muncă în străinătate, strident colorate, folosind din
abundenţă plasticul şi inoxul, în totală disonanţă
cu tradiţia arhitectonică a zonei. Dincolo de
această realitate empirică, este evident că în structurile socialului s-au produs importante schimbări
de mentalitate; o populaţie intrată brusc în mo-
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15,3% au lucrat mai mulţi ani în străinătate, dar
s-au întors în ţară definitiv sau temporar. Desigur,
procentul celor care au lucrat sau lucrează în străinătate este mult mai mare; din lipsă de date nu
putem preciza numărul celor care lucrează efectiv
şi în prezent în străinătate, însă din observaţiile de
teren putem constata că aproape în fiecare gospodărie din Maramureş există cel puţin o persoană
plecată. Tot din aceeaşi cercetare rezultă că persoanele care au lucrat sau mai lucrează în străinătate reprezintă principalii agenţi ai schimbări: ei
generează o nouă mentalitate cu importante dimensiuni mercantiliste, aduc obiceiuri noi (62,2%
dintre persoanele din eşantion consideră că noile
obiceiuri rurale sunt aduse de cei care au lucrat sau
lucrează în străinătate), produc noi curente de modă comunitară în construcţia de locuinţe, schimbând profund vechea arhitectură, folosind noi
materiale de construcţie, culori, amenajarea spaţiului (67,4% dintre respondenţi consideră noua
modă rurală a construirii ca fiind adusă de cei
plecaţi şi difuzată apoi la scară comunitară). În
plus, în aceste comunităţi se crează profunde clivaje sociale între cei care au lucrat sau lucrează în
străinătate şi cei care au rămas acasă, apărând
puternice incompatibilităţi la nivelul mentalităţilor, atitudini de dispreţ, conferite de puterea banului, faţă de cei rămaşi (33,2% dintre participanţii
la cercetare sesizând această ruptură socială ca
fiind importantă). De altfel, mutaţii importante
s-au produs şi în privinţa criteriilor de construcţie
de status social. În societatea ţărănească construcţia de status era puternic mediată de suprafaţa
pământului deţinut în proprietate; în prezent alte
criterii condiţionează construcţia de status în mai
mare măsură decât mărimea suprafeţelor de pământ. Aceste criterii sunt efectul intrării profunde
în câmpul practicilor economiei de piaţă, generând
comportamente şi mentalităţi de tip consumist.
Astfel, în ierarhia criteriilor construcţiei de status,
pe primul loc se află mărimea salariilor (veniturilor) (85,8%), care mediază posibilitatea de a
avea o casă mare (valorizată, nu atât prin prisma
utilitaristă intrinsecă, cât mai ales ca factor de
prestigiu social) (82,7%), dotările moderne
(81,8%) şi abia pe ultimul loc este apreciat pământul ca fiind un asemenea factor (74,5%).
2. Semnele schimbării se vor manifesta în
toate dimensiunile vieţii sociale. Vechea cultură
ţărănească va fi treptat repudiată de generaţiile
tinere şi va deveni, în mare măsură, un vestigiu
etnologic, uneori reactualizat în formele festivist-folclorizante, atât în perioada comunistă, cât
şi în postcomunism, cum e cazul bunăoară cu
Tânjaua de la Hoteni sau aşa-zisa Horă de la
Prislop. Aceste reactualizări, de multe ori extrem
de sofisticate, generatoare de neofolclor nu mai
reproduc vechile funcţii ale culturii ţărăneşti, de
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dernitate, fără educaţia şi ştiinţa respectului faţă de
propria identitate, va prelua fără un discernământ
structurat pe cadrele identitare, modele străine,
care prin contagiune devin mode sociale, fiind repudiate vechile modele. Şindrila este considerată
anacronică, peretele exterior din lemn netencuit,
inestetic, iar gardul din lemn un semn al sărăciei.
Această schimbare a mentalităţilor constructive nu
este un produs al perioadei postcomuniste1. În
această ultimă perioadă explozia arhitecturii de
import a supradimensionat fenomenul apărut tot
undeva pe la începutul anilor ‘70, fără ca autorităţile să întreprindă măsuri de tipul genezei unei
neotradiţii bazate pe specificul local al prelucrării
lemnului. De altfel, ancheta de teren pune în evidenţă această explozie constructivă petrecută după
anul 1970 (vezi graficul).
Potrivit anchetei de teren, numai
17% dintre locuinţe sunt construite
înainte de 1970, adică aparţin perioadei
pe care am definit-o ca fiind cea a satului
de tip ţărănesc, tradiţional. Dintre acestea,
3,2% din totalul locuinţelor existente sunt
construite în prima jumătate a secolului al
XX-lea, până în 1944. Desigur, există variabilităţi locale, sunt sate şi zone de sate
în care fondul vechi e mai bogat, în altele
inovaţia arhitectonică mai accentuată, dar
oricum, la nivelul întregului Maramureş
istoric fondul cu adevărat vechi de locuinţe, care ar putea fi obiectul unei acţiuni de conservare, este foarte redus şi
infirmă imaginea promovată de etnografi
sau de agenţiile turistice privind Maramureşul „păstrător al tradiţiilor lemnului
1
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şi artei populare româneşti”. De altfel, locuinţele
construite după 2000 reprezintă 9,9% din totalul
locuinţelor, deci una din 10 locuinţe este construită
în ultimii opt ani, ceea ce indică amploarea fenomenului construirii, explozia arhitectonică din zonă, ruptă de specificul local al tradiţiei lemnului.
Examinarea folosirii materialelor de construcţie aduce noi informaţii privind fenomenele
de mutaţie arhitecturală. Casa maramureşeană
avea pereţii din bârne masive, prinse la colţuri
între ele prin „chetori”. În forma mai veche, din ce
în ce mai rar de găsit pe teren, bârnele erau rotunde, rezultând acele „chetori” atât de tipice
pentru zona carpatică, numite „chetori rotunde”. În
gospodăriile mai bogate sau la biserici, bârnele
erau fasonate manual, cu barda, din material lemnos masiv, rezultând bârne cu o formă parale-

Din punct de vedere statistic, intrarea în logica transformismelor constructive, prin renunţarea la folosirea aproape
exclusivă a lemnului se produce, potrivit datelor de teren, în jurul anilor ‘70. Aceasta, însă, nu înseamnă că inovaţii
ale tehnologiei construirii nu s-au produs în permanenţă şi până la această dată, însă ele sunt inovaţii minore, de
structură, detalii coloristice, tehnici ale lemnului. Noua «revoluţie» constructivă înseamnă renunţarea brutală şi
devalorizantă la lemn şi predominanţa modelelor ex-localiste în detrimentul celor localiste. O atare situaţie este
surprinsă şi de Marinella Lörinczi, în studiul intitulat Crucile pictate de la Săpânţa, apărut în lucrarea deja citată,
Cercetarea antropologică din România (p. 121-160), îngrijită de antropologii italieni. «Inovaţiile privitoare la
structura cimitirelor ...arată la locuitorii satelor o tendinţă evidentă de a inova considerabil, începând cu perioada
postbelică, atât stilul de îmbrăcăminte, cât şi stilul locuinţelor» (p. 123). Este de remarcat faptul că satul receptează
în permanenţă inovaţii, care nu pot fi ancorate temporal numai în perioada postbelică, multe au o istorie mai veche.
Prin stereotipie culturală, reprodusă pe lungi secvenţe istorice, inovaţiile ajung tradiţie şi devin astfel un loc comun
al specificităţii locale, fără a mai fi pusă în discuţie sursa lor genetică. Numai inovaţiile recente, păstrate în memoria
comunitară sunt mai uşor de identificat pe teren. Marinella Lörinczi va proceda la o interesantă naraţiune de istorie a
mentalităţilor, privind inovaţiile culturale care au avut ca finalitate acest controversat produs cultural care este
«cimitirul vesel» de la Săpânţa. Ea va aduce în discuţie două inovaţii culturale, care, sincretic, vor genera, în
contexte locale, acest ciudat cimitir. Este vorba de o nouă modă socială ce se va impune în lumea satelor încă
undeva începând din zorii secolului al XX-lea: folosirea socialmente reprezentativă a culorii albastre a unui
colorant industrial, pentru zugrăvirea locuinţelor aproape în întreaga Transilvanie («mieruiul») şi dislocarea
culturală, prin biserica greco-catolică a bocetelor pentru mort, de evidentă factură arhaică, care au fost înlocuite de
«verşurile la mort, ale mortului», create de versificatori locali şi având o vădită tentă creştin-moralizatoare. Din
întâlnirea celor două noi mode rurale, prin meşterul Stan Pătraş, care la început propune timid inovaţia sa, va rezulta
crucea pictată în albastru de ulei industrial pe care sunt scrise scurte versuri despre viaţa celui decedat. Succesul
inovaţiei va determina amplificarea ei şi transformarea «cimitirului vesel» într-o instanţă turistică (ce va genera
strategii comunitare adecvate de exploatare a succesului), aproape de neevitat în itinerariile turistice rurale
româneşti.

lipipedică, încheiate între ele printr-o mare varietate de „chetori”, dintre care cele mai răspândite
sunt cele „în coadă de rândunică”. În formele mai
târzii, bârnele sunt prelucrate mecanic, construcţii
cu un asemenea perete fiind încă relativ bine reprezentate pe teren. Oricum, ca şi biserica, casa maramureşeană avea pereţii exteriori din lemn masiv,
netencuit şi era acoperită cu şindrilă din brad.
Ancheta de teren relevă profunde mutaţii în
construcţia pereţilor. Dintre casele actuale numai
21,6% mai au pereţii din lemn netencuit, restul
sunt, fie cu lemn tencuit (31,8%) şi zugrăvite, fie
mai ales cu pereţii din cărămidă (46,6%) şi zugrăvite. Deci, practic, în ultimele decenii lemnul a
fost treptat înlocuit de cărămidă. Această tendinţă
continuă şi actualmente; în opţiunea privind materialele pentru o viitoare casă, cărămida ocupă
primul loc cu un procent de 67,6%, în timp ce
exteriorul de lemn netencuit scade ca opţiune la
18,8%, deci este de aşteptat ca ponderea lemnului
în construcţie să scadă în următorii ani şi ultimele
case de lemn, construite după tradiţia locală, să
dispară.
Materialul de construcţie
a pereţilor:
lemn cu exterior netencuit

Frecvenţa

Procent

76

21,6

lemn cu exterior tencuit

112

31,8

cărămidă, tencuită
şi zugrăvită

164

46,6

Total

352

100

Frecvenţa

Procent

Dacă aţi construi o altă
locuinţă, din ce material
aţi confecţiona pereţii?
din lemn cu exterior
netencuit

66

18,8

din lemn cu exterior tencuit

48

13,6

din cărămidă tencuită şi
vopsită

238

67,6

Total

352

100

În privinţa culorilor folosite pentru vopsirea
în exterior a locuinţei şi în acest caz se pot sesiza
schimbări majore în gusturile cotidiene. De altfel,
această tendinţă de folosire a unor culori stridente
(albastrul intens, roşul, verdele închis, portocaliul)
se manifestă încă din anii 70-80 în zugrăvirea în in1

terior a locuinţelor şi în decoraţiile interioare, în
special în cazul ştergărilor de pus la icoane. În
prezent fenomenul s-a deplasat la exteriorul locuinţei şi continuă în proporţii de masă. 55% dintre
cei intervievaţi ar dori să-şi vopsească exteriorul
locuinţei în culori stridente (roşu, albastru, verde,
mov, portocaliu, galben, cărămiziu); portocaliul
este culoarea cea mai preferată, 12,2% dintre subiecţi dorind această culoare pentru exterior. Lemnul natural netencuit este preferat de numai 18,8%,
iar albul de 13,6%. Dincolo de aceste aspecte, pur
statistice, este important de văzut ce s-a întâmplat
în structurile intime psihosociologice ale agenţilor
sociali reali ce şi-au schimbat logica construirii şi
decorării într-o perioada relativ scurtă de timp, dar
extrem de reprezentativă în ceea ce priveşte
procese de o accelerată dinamică socială.
În acest sens, observaţiile lui D. Kideckel1
sunt extrem de importante şi au relevanţă şi pentru
Maramureşul istoric, iar noi nu vom face decât să
prelungim aceste observaţii şi logica internă a acţiunii sociale până în faze târzii de evoluţie, nesurprinse de antropologul american. În primul
rând, antropologul D. Kideckel remarca o deplasare a interesului motivaţional dinspre pământ
înspre gospodăria limitată, înţeleasă ca spaţiu al
habitatului. Această mutaţie fundamentală, indicator semnificativ al postţărănităţii este consecinţa
intrării spaţiului ţărănesc în câmpul practicilor
statului comunist acumulaţionist, care în fapt va
deposeda ţărănimea de propriul pământ. În aceste
condiţii spaţiul rural va inventa răspunsuri sociale
şi strategii de adaptare la noile situaţii economicosociale şi una dintre ele va fi puternica centrare pe
gospodărie în detrimentul colectivităţii şi astfel
multiplicarea şanselor de acces la puţinele resurse
socialmente existente prin creşterea volumului
demografic al gospodăriei (care nu se mai divide în
multiple gospodării bazate pe familia nucleară,
prin căsătorie, aşa cum era modelul ţărănesc anterior).
Această creştere demografică cu familii tri
generaţionale este însoţită şi de o accentuată
reconstrucţie de status ocupaţional, pe baza unei
strategii pe care am numit-o strategie-evantai. În
cadrul ei, membrii gospodăriei vor căuta ca unii
să-şi menţină statusul agricol (în general bătrânii),
iar alţii să participe la noua mobilitate ocupaţională comunistă intrând în câmpul practicilor industriale sau devenind funcţionari, vânzători, ceea
ce va permite multiplicarea oportunităţilor de acces la resurse şi lărgirea reţelelor capitalului social,
care vor constitui totodată şi reţele de negociere a
accesului la resursele sociale. Creşterea puternică
a volumului demografic al gospodăriei se poate
constata şi pe cazul Maramureşului. Casa şi gos-

D. Kideckel, Colectivism şi singurătate în satele româneşti, Editura Polirom, Iaşi 2006, p. 122-147.
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podăria vor deveni elementele centrale ale preocupărilor cotidiene, în detrimentul pământului,
producându-se totodată noi mecanisme de valorizare socială, dimensionate pe aceste noi elemente
emblematice ale statusului social. Ceea ce este
finalmente de reţinut este faptul că această mutaţie
va genera o puternică funcţie de marcă socială a
individului şi grupului social prin intermediul gospodăriei restrânse şi ca element central în cadrul
acesteia, al casei. Desigur, această funcţie a existat
şi în cazul ruralului ţărănesc, însă ea este mult
estompată în raport cu importanţa pământului, în
noile cadre sociale ea este supradimensionată1.
În trecut pământul, iar apoi, în perioada comunistă, gospodăria şi în special, casa, vor deveni
semne sociale marcante ale noilor construcţii de
status ale socialităţii rurale. Neoruralităţile generate
de noii agenţi sociali vor fi exteriorizate prin asemenea semne-marcă emblematice ale noilor statute sociale. Folosirea unor noi materiale constructive şi tehnologiii constituie reperele unei noi identităţi sociale rupte de trecut. Prin repetiţie socială,
generatoare de stereotipie constructivă, ele vor deveni «mode sociale» de status. Trecerea de la casa
de lemn la casa zugrăvită nu reprezintă numai o
simpla schimbare îndoielnică a gusturilor estetice
cotidiene, ci şi o pronunţată marcă socială a schimbării sociale, de status. Agenţii acestei schimbări
proveneau din diverse structuri sociale neţărăneşti
care oricum, din diverse surse, obţineau venituri
superioare celor din munca agricolă. Această constatare este valabilă, atât pentru satul colectivizat,
cât şi pentru cel necolectivizat, din perioada comunistă. În perioada de după 1989, fenomenul este
acelaşi, cu diferenţa că orizonturile culturale ale
gustului cotidian rural se diversifică printr-o accentuată migraţie internaţională. Această mobilitate internaţională va produce o nouă «inovaţie
culturală» a gusturilor estetice constructive, culorile tari (roşu, portocaliu, verde, albastru intens
etc.) care explodează în mediile neorurale sunt
semne-marcă ale individualizării pregnante a noilor gospodării-case, în raport cu «tradiţia» şi semnalează noii locatari reali sau virtuali, ca exponenţi
ai noilor statusuri sociale.
1
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E interesant de constatat că aceste neogusturi estetice au fost introduse în rural de către cei
plecaţi care şi-au construit aceste neocase în totală
disonanţă cu fostele modelele constructive locale.
Casele în portocaliu sau roz, din «Maramureşul
tradiţiei», punctează violent în spaţiu noile şi profundele schimbări sociale. Logica gospodăriei
extinse, generată în perioada comunistă, se va
menţine şi în postcomunism; explozia constructivismului va capăta accente suplimentare prin
aglutinări în care pe suprafeţe din ce în ce mai
restrânse sunt construite din ce în ce mai multe
case, din banii copiilor plecaţi în diferite zări europene. Neştiind când se vor întoarce sau dacă se
vor mai întoarce, părinţii lor le transformă în pensiuni turistice, oricum maniera cea mai profitabilă
de valorificare, în care aceleaşi semne ale portocaliului neomaramureşean le condamnă la condiţia
de repere ale inovaţiei culturale într-o lume ţărănească în curs de disoluţie.
Ce culoare ar prefera pentru
Frecvenţa
exteriorul locuinţei?
Lemnul natural, netencuit

Procent
66

18,8

3

0,8

Alb

48

13,6

Crem

41

11,6

Roşu

41

11,6

Albastru

20

5,7

Verde

35

9,9

8

2.3

Portocaliu

43

12.2

Galben

30

8,5

Cărămiziu

17

4,8

352

100

NS-NR

Mov

Total

Schimbări majore s-au produs şi la nivelul
acoperişului. Şindrila, altădată materialul cvasi-

Este interesant de văzut diferenţa dintre satul necolectivizat şi cel colectivizat din regiune. Evident, în timpul
statului comunist acumulaţionist precaritatea resurselor va afecta ambele tipuri de rural, dar nu în aceeaşi măsură. Şi
în cazul satului necolectivizat generaţiile tinere vor adopta strategii economice neagricole, însă ele vor fi cuplate
mult mai puternic şi cu cele agricole, în cazul aceleiaşi persoane de muncitor navetist-agricultor pe mica lui
proprietate. Această specificitate nu va genera nici o supradimensionare accentuată a gospodăriei şi nici
transformarea casei în cel mai important factor de valorizare socială. Pământul va rămâne multă vreme principala
instanţă de valorizare socială, treptat, însă, şi aici importanţa lui se va diminua pe măsură ce veniturile substanţiale
din activităţile neagricole vor afecta ierarhiile sociale rurale. De asemenea, educaţia copiilor în satele
necolectivizate nu va fi considerată un factor al reuşitei sociale, al schimbării de status şi nu va fi socialmente
puternic încurajată, aşa cum s-a întâmplat în cazul satului colectivizat. Clivajul dintre cele două tipuri de rural era
observabil încă din perioada comunistă la nivelul diferenţei de modernitate a gospodăriilor şi s-a menţinut ca un
efect al acestei perioade şi după 1989, în localităţile cu potenţial de supravieţuire demografică şi economică.
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Ondulin

32

9.1

Tablă

37

10.5

Tablă modernă Lindab

15

4.3

1

.3

352

100.0

Cu ce material ar acoperi
o viitoare locuinţă?
Casă tradiţională în Breb

Şindrilă

Frecvenţa

Procent
20

5.7

generalizat în întreaga regiune nu mai reprezintă Ţiglă
64
18.2
decât 9,9% din totalul acoperişurilor, în timp ce o
38
10.8
proporţie de-a dreptul îngrijorătoare, 50,3% o re- Azbociment
prezintă casele cu acoperişul din azbociment, ma- Ondulin
81
23.0
terial inestetic şi periculos pentru sănătate. Această
25
7.1
tendinţă a început în anii 80 şi a devenit o modă şi Tablă
datorită preţului mai scăzut al acestui material.
120
34.1
Maramureşul şindrilei a fost înlocuit cu Mara- Tablă modernă Lindab
mureşul azbocimentului. Totuşi, se poate constata o Alte materiale
4
1.1
tendinţă de renunţare la azbociment la acoperirea
352
100.0
noilor locuinţe, locul lui este luat de alte materiale Total
moderne, în special ondulinul şi tabla Lindab (numai
Dincolo de aceste date parţiale, multe alte
10,8% dintre subiecţi şi-ar acoperi o viitoare locuinţă
argumente
ne fac să considerăm cazul Maramucu azbociment). Pe de altă parte, şindrila tinde să
dispară, numai 5,7% şi-ar acoperi locuinţa cu şindrilă. reşului ca un exemplu tipic de intrare abruptă în
modernitate, cu procese accelerate de schimbare a
identităţilor locale şi cu apariţia altor logici conAcoperişul actualei locuinţe Frecvenţa
Procent
structive şi de valorizare socială. Maramureşul traŞindrilă
35
9.9 diţional nu mai este decât o construcţie teoretică a
etnografilor şi folcloriştilor; el este prezent numai
Ţiglă
55
15.6 în Muzeul Satului din Sighetul Marmaţiei şi pe
1
Azbociment
177
50.3 pliantele turistice .
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Toată reconstrucţia rurală printr-o revitalizare a tradiţiilor locale ale lemnului poate rămânea un simplu proiect,
atâta vreme cât preţul lemnului este mai mare decât al altor materiale de construcţie şi este aproape prohibitiv pentru
cei care ar dori să reînceapă o asemenea experienţa constructivă.
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Intelectuali ridicaţi din satele
maramureşene: exemplul Săliştea de Sus
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ăliştea de Sus din Maramureş este o
localitate care a devenit oraş abia în
urmă cu vreo zece ani – şi a devenit
oraş doar mai mult din punctul de vedere al
administraţiei publice. Dar Săliştea de Sus, comună rurală fiind, a avut o dimensiune profund
urbană mai demult, mult înainte de a fi proclamată oraş pe hârtie, aptitudine urbană manifestată prin atitudinea oamenilor simpli din sat
faţă de ideea de şcoală, de cultură şi mai ales faţă
de ideea de a învăţa carte pentru a ajunge cineva
mare şi undeva sus.
Perioada postbelică a debutat şi în satul
maramureşean, ca peste tot în România de altfel,
cu bolşevizarea instituţională şi mentală, prin
naţionalizarea mijloacelor de muncă, prin colectivizarea agriculturii şi prin tentative de îndoctrinare, prin resemnificarea relaţiilor sociale în
sensul ideologiei comuniste. Intelectualii de
neam bun, ridicaţi din mijlocul satului, au fost
reprimaţi inclusiv post-mortem şi amintirea lor
ştearsă discret din memoria colectivă. Ţăranul
nostru din zona muntoasă, mai religios, mai neamestecat cu alogenii şi mai păstrător de tradiţie
(vorba lui G. Călinescu), atunci când i s-a luat
pământul, a simţit mai mult inconştient că este
smuls din rădăcini. A suferit puternic o vreme,
dar mai apoi s-a vindecat repede.
Legătura cu trecutul s-a subţiat simţitor,
oamenii şi-au părăsit vitele şi gospodăriile de pe
dealuri şi s-au angajat la şantierul căii ferate şi
mai apoi la exploatările miniere. Ori au migrat
periodic la munci agricole sezoniere, în Banat.
Gara din Sălişte arăta pe atunci ca un centru de
deportare voluntară pentru tot cursul superior al
Izei. Copil fiind, îi vedeam seara tăcând melancolic sau horind de jale, în aşteptarea trenului
care trebuia să-i ducă „în lume”. Au abandonat
portul naţional şi au adoptat cizmele de cauciuc
şi salopeta, pe care, când era nouă, o purtau chiar
şi peste pieptarul înflorit. Au muncit pentru salariu la stat, iar salariul l-au cheltuit, din instinct,
în cea mai mare parte dându-şi copiii la şcoli.
Astfel, o nefericire istorică a fost transformată
rapid într-o virtute cu consecinţe nu mai puţin

istorice. Aceşti oameni, într-o singură generaţie,
de la începuturile colectivizării şi până la revolta
împotriva dictaturii comuniste, au mijlocit saltul
uriaş de la feudalism la postmodernism.
Nu toate satele maramureşene au evoluat
la fel. Unele, îndeosebi cele mai izolate, şi-au
păstrat elemente din filonul arhaic până mult mai
târziu. Altele şi-au mai pierdut pe parcurs câte
ceva din statutul de vatră de cultură. Interbelic,
Ieudul de exemplu a fost satul maramureşean cu
cea mai adâncă tradiţie culturală, cu cei mai
mulţi intelectuali, preoţi şi învăţători. Dar postbelic, când a început să conteze şi intelectualitatea tehnică, fără şantier de cale ferată în apropiere şi fără un volum mare de salarii care să
intre în sat, Ieudul a pierdut întâietatea şi a rămas
mai mult cu CAP-ul. Săcelul, deşi în proximitatea căii ferate, în mod paradoxal a avut de
suferit tocmai pentru că aici nu s-a făcut colectiv. Aici cei mai mulţi oameni au ţinut cu
sfinţenie la pământ, iar pe copii nu i-au lăsat să
urmeze şcoli, pe fete le-au măritat de tinere, iar
pe băieţi i-au învăţat de foarte tineri, în mod
metodic, tot ciclul de munci agricole. În acest fel
i-au legat, nu doar de tradiţie, ci şi de agricultura
de subzistenţă şi i-au privat de un viitor mai bun,
în perspectiva modernizării.
În context, Săliştea face o figură aparte. A
mers în sensul susţinerii copiilor la şcoli, un sens
care poate fi considerat aici unul al urbanizării
prin învăţământ superior şi cultură, în aşa fel
încât, undeva prin anii ’70, acest sat avea un
număr mai mare de studenţi decât cele două
oraşe din apropiere, Vişeul şi Borşa, luate împreună. Apoi, acest sat mai avea şi o anume
tradiţie a bunelor întâlniri culturale, de prim
rang, intermediate prin personalitatea fascinantă
a regretatului poet Ion Iuga. Datorită lui Ion
Iuga, Săliştea a fost vizitată de creatori precum:
Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Gheorghe
Pituţ, Mihai Olos – şi lista ar putea continua.
O „acţiune culturală” într-un sat înseamnă,
de regulă, o întrunire a unor notabilităţi, pronunţarea unor scurte discursuri anoste, un public
amestecat şi care în mod obişnuit are alte pro-

DECEMBRIE 2014

213
ticipat la aceste Colocvii academicieni, cercetători la diferite institute ale Academiei Române,
cadre didactice universitare din diferite oraşe din
ţară, personalităţi culturale sau din domeniul
tehnicii, creatori de literatură din tot Maramureşul, legaţi sufleteşte – unii nu doar sufleteşte,
ci şi prin naştere – de Sălişte ca spaţiu etnosofic
originar.
Colocviile de cultură şi civilizaţie maramureşeană de la Săliştea de Sus – Maramureş
sunt o demonstraţie că se pot realiza acte de
cultură ştiinţifică de înaltă performanţă şi
într-un spaţiu aparent sortit exclusiv minoratului cultural.

FAMILIA ROMÂNĂ
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bleme, apoi un spectacol folcloric lung şi artificial, cu piese cântate fără a fi trăite, urmat de
discotecă cu muzică proastă, dar într-o atmosferă deosebit de naturală.
Iată însă că se poate şi altceva. Prin strădania săliştenilor de toată isprava, primar şi intelectuali din zonă, aici se organizează anual,
începând din vara anului 2009, Colocviile de
cultură şi civilizaţie maramureşeană. Este, desigur, meritul organizatorilor locali, dar şi al
unor personalităţi din afară, care au încurajat şi
girat ideea, la loc de frunte situându-se din acest
punct de vedere dl. aca demi cian Valentin I.
Vlad, preşedintele Academiei Române. Au par-

Colocviile de cultură şi civilizaţie maramureşeană de la
Săliştea de Sus – Maramureş
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Literatura română în totalitarism
Carolina BOTIŞ
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elaţia de interdeterminare dintre literatură şi politică este una ce nu
poate fi negată, întrucât literatura
este produsul unei conştiinţe subiective şi sensibile la evenimentele ce se desfăşoară în afara
planului literar. „În condiţiile instaurării violente ale comunismului, a consolidării şi perpetuării forţate a acestuia, proza românească şi,
cu atât mai mult, romanul cu tematică politică şi
socială, nu puteau exista sub semnul normalităţii
şi al firescului, nu puteau reprezenta o lume ce se
aşeza strâmb”1. Climatul politic îşi lasă, aşadar,
amprenta, atât asupra creaţiei literare, cât şi asupra valorizării şi ierarhizării acesteia, iar regimul
comunist este unul care a intervenit în mod brutal în demersurile literare, încercând să reducă
literatura la stadiul de mijloc de propagandă,
folosind-o ca instrument al puterii.
Comunismul este definit ca regim politic
totalitar, în care puterea aparţine unei persoane
sau unui grup de persoane, iar puterea pe care o
deţin se manifestă în toate sectoarele vieţii, invadând chiar şi viaţa privată a cetăţenilor care
trebuie să înveţe să gândească şi să se comporte
în limitele impuse de partid. Monopolul puterii
în stat echivalează cu puterea absolută deţinută
de cei aflaţi la conducere şi care încearcă în mod
constant şi prin diverse mijloace să îşi impună şi
să îşi utilizeze puterea. Astfel, se aplică, atât
măsuri de forţă, cât şi măsuri de convingere
pentru ca indivizii aflaţi la conducere să îşi atingă scopurile şi, în acelaşi timp, toate mijloacele
media sunt sub autoritatea statului, fiind nevoite
să funcţioneze sub comanda partidului care supraveghează şi analizează cu atenţie tot ceea ce
apare prin intermediul canalelor media. De asemenea, după cum afirmă şi Eugen Negrici, preocuparea de bază a partidului consta în transformarea completă a mentalului societăţii şi în
crearea unui aşa-numit om nou. Elita intelectuală este, practic, distrusă, iar industrializarea
masivă şi migrarea spre spaţiile urbane au creat
un climat al confuziei şi spaţii populate cu

oamenii încercând să se adapteze din mers la
schimbările impuse, oameni ale căror tradiţii
erau pe cale să se piardă odată cu siguranţa şi
conştiinţa propriei identităţi.
Literatura, supusă unor presiuni constante,
era nevoită să servească acest scop împreună cu
toate celelalte instituţii ale statului, precum
şcoala, presa, armata. Se vorbeşte, astfel, şi
despre literatura propagandistică, iar acest tip de
literatură „nu poate fi înţeleasă decât privită din
direcţia scopului ei. Trebuie precizat, de la bun
început, că instituţia propagandei era concepută
să pregătească soldaţi ai partidului, adoratori
fanatici ai idealului comunist. Preocuparea unică
au fost transformarea temelor ideologice în sentimente active, schimbarea radicală a mentalităţii şi făurirea «omului nou». Aflată într-un
asalt neîntrerupt, literatura acţiona la unison cu
presa, radioul, şcoala, armata şi cu oricare altă
instituţie imaginabilă pentru statornicirea credinţei comuniste”2. Este uşor de sesizat aici modul
complex în care regimul comunist îşi propune să
condiţioneze şi să manipuleze societatea, prin
infiltrarea în toate sectoarele vieţii şi prin controlul exercitat permanent şi în diverse feluri
asupra individului.
Partidul aspiră la crearea unei noi societăţi, una uniformizată şi uşor de manipulat, iar
restructurarea, aşa cum este ea gândită de partid,
are un efect puternic, mişcând din temelii întreaga societate românească, o societate căreia i
se inocula faptul că singura opţiune este aceea de
a urma întocmai linia impusă de partid şi directivele promovate: „Proiectul identitar comunist, de formare a unei «societăţi fără clase» şi a
«omului nou», de esenţă politică, apelează la
variate strategii practice de punere în aplicare.
Arta şi literatura sunt destinate şi ele să participe
la îndeplinirea proiectului ideologic”3. Relevanţa literaturii în sine este insignifiantă pentru partid, ea contează numai în măsura în care ajută la
consolidarea imaginii partidului şi la promovarea ideologiei de partid. Pentru sistemul politic,

Viorel Nistor, Istorie, morală, literatură. Cenzura comunistă, în Revista Cultura, aprilie 2011 (http://revistacultura.ro/nou/2011/04/istorie-morala-literatura-cenzura-comunista/), data vizitării: 10.12.2012.
2 Eugen Negrici, Literatura română sub comunism. Proza, Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2002, p. 19.
3 Dan Lungu, Schiţă pentru studiul cenzurii în comunism, în România literară, nr. 41/2000 (http://www.romlit.ro/
schi_pentru_studiul_cenzurii_n_comunism), data vizitării: 2.12.2012.
1

astfel că nu este surprinzător faptul că regimul
comunist a rescris efectiv istoria, transformând
simultan literatura şi scriitorii într-un instrument. În fond, regimul era interesat în a impune
şi a păstra noua ordine, indiferent de metodele pe
care trebuia să le utilizeze.
De altfel, este cunoscut faptul că regimurile totalitare şi comunismul, în special, a fost
descrise în termeni care să sugereze tocmai
această dualitate care le caracterizează. „Comunismul a fost descris de-a lungul timpului, de
către cercetători prestigioşi ai fenomenului, în
termeni precum: ficţiune totalitară (Hannah
Arendt), spectacularul integrat (Guz Debord),
imperiul falsului (Alain Besançon), minciună
(Leszek Kolakowski, Alexandr Soljeniţân, JeanFrançois Revel), iluzie (François Furet), fantasmă (Kolakowski) sau spectru (Besançon,
Jacques Derrida)... Toate aceste etichete conţin
ideea de «dublu», sugerând, voluntar sau nu, o
«duplicare» a lumii sau o «dedublare» a realităţii”2. Aşa cum reiese şi de aici, ideea centrală a
comunismului este cea de dublu, dar şi de duplicitate. Există un joc al perspectivelor asupra
realităţii, precum şi o diferenţă fundamentală
între ideologia promovată şi modul de aplicare şi
utilizare a acesteia. Discrepanţa dintre cele două
dimensiuni ale sistemului este imposibil de contestat. Totalitarismul este compus dintr-o faţă
văzută, promovată, afişată de-a dreptul strident,
gata să elogieze schimbarea şi pe omul nou, şi o
faţă ascunsă, tenebroasă, a fricii şi a pedepselor,
a conspiraţiilor şi a nevoii obsesive de control.
Într-o astfel de realitate distorsionată, esteticul
îşi pierde orice urmă de independenţă, întrucât
ceea ce se promovează este arta cu caracter tezist, valorizată în funcţie de gradul acesteia de
accesibilitate şi de modul în care elogiază sistemul politic. Odată cu criteriile de valorizare
estetică renegate, literatura devine un bun de la
care se aştepta o producţie în masă, o producţie
atent reglementată şi supravegheată ca să îşi
atingă planul după modelul fabricilor şi al uzinelor. Astfel, „literatura şi creaţia culturală, în
general, au fost forţate să contribuie la edificarea
acestei «lumi noi», să o justifice (când era evident că nu era de justificat), să o legitimeze
(când tot ce se întâmpla era ilegitim), să o facă
acceptabilă (când era de neacceptat pentru majoritatea creatorilor) şi, forţând până la absurd
lucrurile, să o «sublimeze» prin detenta pe care o

Anca Haţiegan, Cărţile omului dublu. Teatralitate şi roman în regimul comunist, Editura Limes, Cluj-Napoca,
2010, p. 61.
2 Ibidem.
1
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literatura trebuia atent controlată şi utilizată numai în măsura în care aceasta contribuia la răspândirea ideologiei marxist-leniniste promovate
de partid şi la îmbunătăţirea imaginii partidului.
În construirea noului sistem politic şi social,
fiecare domeniu trebuie să contribuie, iar cultura
nu face excepţie de la această regulă. Proiectul
ideologic trebuie îndeplinit cu orice preţ, astfel
că partidul nu se dă înapoi de a utiliza orice
mijloace pentru a-şi atinge scopurile.
Se evidenţiază, totodată, caracterul duplicitar al comunismului, antinomia dintre imaginea promovată de partid şi ceea ce se afla în
spatele cortinei, în culisele din care se dirijau, cu
o precizie de-a dreptul surprinzătoare, destine.
Prezentul este reinventat, iar realitatea nu este
cea percepută şi trăită, ci cea descrisă cu o
neaşteptată atenţie la detalii în discursurile de
partid, în presa care deservea partidul, precum şi
prin orice alt mijloc disponibil. Se creează astfel
o falie între ceea ce este şi ceea ce pare a fi, între
starea de fapt a lucrurilor şi cea prezentată. Denivelările din peisaj, abaterile de la norma impusă
abuziv, nereuşitele, eşecurile imposibil de camuflat nu sunt asumate, deoarece partidul este
infailibil. În consecinţă, se caută şi se găsesc
scuze şi justificări din afara sistemului, vina
aparţinând, inevitabil, celor care nu se integrează sau care, pur şi simplu, se află în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. După cum afirmă şi Anca Haţieganu, „odată ajunşi la putere,
comuniştii au parat mereu acuzele de neconcordanţă între scopurile propuse şi rezultatele
obţinute în mod concret cu argumentul că,
dintr-un motiv sau altul (cel mai adesea din
cauza trădărilor sau a malversaţiunilor unor
«elemente duşmănoase» infiltrate), proiectul nu
a putut fi îndeplinit până la capăt, dar că această stare de lucruri se poate remedia tocmai insistând în direcţia desăvârşirii sale – păşind,
neabătut, pe calea indicată de la vârful partidului”1. Partidul nu greşeşte, partidul are întotdeauna dreptate, şi orice abatere de la planul
acestuia, orice nereuşită, orice eşec se datorează
întotdeauna celor din afara partidului, celor care
sabotează în mod strategic acţiunile întreprinse
de conducere, într-o presupusă încercare, lipsită,
în mod evident, de orice şansă de reuşită, de a
afecta credibilitatea partidului. Se evidenţiază
astfel preocuparea neîncetată a partidului de a se
legitima şi de a-şi justifica acţiunile întreprinse,
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dă actul creator”1. Arta apreciată este, aşadar,
cea care deserveşte scopurile regimului aflat la
conducere, arta al cărei scop este unul cu cel al
partidului, gata să elogieze şi să preamărească
necondiţionat partidul şi realizările mult augmentate ale acestuia. Altfel spus, partidul asta şi
pretinde de la literatură – să funcţioneze ca instrument de propagandă şi să contribuie la solidificarea imaginii sale, chiar dacă această imagine nu reflectă realitatea pe care societatea o
experimentează. Accentul cade nu pe calitatea
estetică, ci pe concordanţa dintre mesajul
transmis şi ideologia promovată de partid. Literatura vine, aşadar, să sprijine sistemul, să îi
îmbunătăţească şi să îi cosmetizeze imaginea
pentru a-i spori credibilitatea.
Regimul totalitar este unul situat la graniţa
imposibilului, întrucât, după cum afirmă şi
Simion Damaschin în articolul Regimul totalitar
şi realitatea de la noi, acest tip de regim nu
numai că încalcă drepturile omului, „dar îşi propune să acapareze întreaga personalitate a omului şi să-i conducă destinul”2. Partidul Comunist
Român nu se rezuma la a dirija efectiv vieţile
oamenilor, ci îşi propunea să acţioneze din interior, să îşi lase amprenta asupra întregii conştiinţe umane, iar pentru a-şi îndeplini acest
scop, practica o gama diversificată de metode:
de la presiuni psihologice, promisiuni, constrân-

geri, până la lipsirea de libertate, tortură, prin
impunerea ideologiei proprii şi prin transformarea învăţământului într-o formă de uniformizare
socială. Elita intelectuală este practic distrusă,
iar industrializarea masivă şi migrarea spre
spaţiile urbane a creat un climat al confuziei,
precum şi spaţii populate cu oamenii încercând
să se adapteze din mers la schimbările impuse,
oameni ale căror tradiţii erau pe cale să se piardă
odată cu siguranţa şi conştiinţa propriei
identităţi. În faţa unui trecut modificat şi aproape
de nerecunoscut, societatea română nu putea face altceva decât să încerce să se adapteze la noul
sistem politic, iar miza este tocmai supravieţuirea într-un spaţiu guvernat de teamă şi îndoieli, într-un climat al neîncrederii şi al terorii.
Poporul român trebuia să devină „popor unic
muncitor”3, gata să muncească şi să se jertfească
pentru patrie şi conducător, un popor care să
muncească pentru „dispariţia diferenţelor dintre
sat şi oraş, dintre munca fizică şi cea intelectuală”4 şi pentru „omogenizarea claselor sociale”5. Istoria a atins un punct de cotitură, un punct
în care trecutul este îndepărtat în grabă şi cu
brutalitate, în favoarea unui prezent aflat sub
semnul îndoielilor şi al mistificărilor, un prezent
dublu, care se dezvăluie diferit în funcţie de
unghiul din care este privit.
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Drama copiilor români şi unguri
sub ocupaţia horthystă
declanşează o politică agresivă de curăţire etnică. Cu aceasta începe calvarul românilor.
Dacă în cazul Cadrilaterului are loc un
schimb de populaţie convenit între cele două
părţi, română şi bulgară, în Basarabia, nordul
Bucovinei şi Ţinutul Herţa, administraţia sovietică aplică o politică agresivă împotriva etnicilor români şi procedează la deportări masive în
Siberia şi ţinuturile asiatice ale URSS. De asemenea, în Transilvania de Nord, cedată Ungariei, administraţia militară şi civilă a regimului
horthyst acţionează rapid pentru schimbarea
structurii etnice a teritoriului ocupat, pentru a
demonstra lumii justeţea dictatului de la Viena.
Se revine astfel, în Transilvania de Nord, la
politica de maghiarizare forţată şi se procedează
la obligarea unor importante segmente ale populaţiei româneşti de a părăsi teritoriul, la internarea românilor apţi de serviciul militar în lagăre
de muncă, inclusiv pe linia frontului, alături şi
împreună cu evreii ardeleni. Aceştia din urmă au
fost făcuţi vinovaţi de loialitate faţă de statul
român şi trădarea naţiunii ungare în perioada
post-Trianon. După intrarea triumfală a regentului Miklós Horthy în Transilvania de Nord, are
loc colonizarea regiunii ocupate cu conaţionali
maghiari din Ungaria, folosind inclusiv copiii
instituţionalizaţi şi orfani.
Precedentul dramatic
al copiilor slovaci
Cu zece ani în urmă, am efectuat o vizită la
Bratislava – capitală a Slovaciei de azi, care se
constituie într-un remarcabil centru al culturii şi
civilizaţiei slovace. Acest oraş se distinge
printr-o puternică amprentă arhitectonică şi culturală austro-germană (fost Pressburg), dar şi
ungară (fost Pozsony). Statutul său de oraş cu o
distincţie deosebită în Regatul Ungar este dat şi
de faptul că a devenit chiar loc de încoronare a
regilor ungari după dispariţia Ungariei istorice
în secolul al XVI-lea şi loc de întrunire a dietei
maghiare până la 1848. Dintre multele vestigii şi
monumente, mă opresc la o placă comemorativă
cu un text profund legat de trecutul istoric ungar
al poporului slovac. Placa este aplicată pe faţada
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a 75 de ani de la evenimentele din
1940, care au marcat profund
România şi poporul român prin traumele pe care au trebuit să le suporte, sub presiunea Germaniei naziste şi a Rusiei Sovietice
comuniste, comemorarea suferinţelor şi a pierderilor umane de atunci este un act de minimă
reparaţie istorică. Actul de la 23 august 1939,
respectiv Acordul de la Moscova sau ceea ce se
va numi Pactul Ribbentrop-Molotov, a parafat
alianţa a două dictaturi totalitare – Germania lui
Adolf Hitler şi Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste (URSS), condusă de Iosif Visarionovici Stalin – ambele vinovate de declanşarea
celui de-al Doilea Război Mondial. După dispariţia Austriei, prin unirea cu Germania impusă
de Hitler (13 martie 1938), a Cehoslovaciei, prin
conciliatorismul anglo-francez faţă de politica
expansionistă a Germaniei naziste (29-30 septembrie 1938), sunt ameninţate direct Finlanda,
statele baltice, Polonia şi România. Declanşarea
războiului, la 1 septembrie 1939, prin atacarea
Poloniei la vest de Germania şi la est, din 17
septembrie 1939, de URSS, a dus la dispariţia
acestui stat prin împărţirea teritoriului său între
cei doi aliaţi. Războiul sovieto-finlandez din
iarna anilor 1939-1940 s-a soldat cu amputarea
teritoriului Finlandei, urmată rapid de anexarea
la URSS, în acelaşi an 1940, a Estoniei, Letoniei
şi Lituaniei.
Precedentul polonez plana asupra
României. Ultimatumul sovietic din 26 iunie
1940, o veritabilă declaraţie de război din partea
URSS, a dus la ocuparea Basarabiei, a nordului
Bucovinei şi a Ţinutului Herţa. În vest, sub presiunea iredentistă a Ungariei, condusă de Miklós
Horthy, Germania nazistă şi Italia fascistă impun
României arbitrajul de la Viena, din 30 august
1940, în urma căruia Transilvania de Nord este
cedată Ungariei. Cavalcada cedărilor teritoriale
include şi pierderea Dobrogei de Sud (Cadrilaterul), în beneficiul Bulgariei, în urma Acordului româno-bulgar de la Craiova, din 7 septembrie 1940.
În toate aceste teritorii româneşti ocupate,
guvernele de la Moscova, Budapesta şi Sofia
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unei clădiri de pe malul stâng al Dunării, lângă
piciorul podului cu turn, unde, într-o mică piaţă,
este amplasat şi un monument al Holocaustului.
Conţinutul textului, scris în limbile slovacă şi
engleză, este următorul:
„În memoria a 1462 de copii din districtele Nitra şi Trenčin şi a altor zeci de mii de copii
slovaci deportaţi pe teritoriul ungar şi deznaţionalizaţi în mod deliberat în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX.
Ministerul Culturii al Republicii Slovace,
1 iunie 1998”1.
Comemorarea de la 1 iunie 1998, de „Ziua
Copilului”, este şocantă şi reflectă traumele suferite de naţiunea slovacă în ceea ce a fost Imperiul Austro-Ungar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la început de secol XX. În
acest imperiu multinaţional, prin compromisul
dualist de la 1867, două entităţi – austriecii şi
maghiarii – şi-au arogat statutul de naţiuni dominante. De atunci, teritoriile fostului Imperiu
Habsburgic au fost despărţite de râul Leitha în
două segmente – „Cisleithania” la vest, sub administraţie austriacă şi „Transleithania” la est,
sub administraţie ungară, după reguli care nu
aveau la bază considerente de natură etnică. În
„Transleithania” au fost arondate şi teritoriile
locuite de slovaci, dar şi de românii din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, alături de
alte naţionalităţi, dar în care naţiunea maghiară
dominantă a realizat că este minoritară.
În consecinţă, administraţia instalată la
Buda şi Pesta (din 1872 – Budapesta), aplică
măsuri tot mai intense de asimilare a naţiunilor
alogene, pentru a face din naţiunea maghiară una
majoritară. Este îndeobşte bine cunoscut că, spre
sfârşitul secolului al XIX-lea, politica de maghiarizare devine politică de stat în partea ungară a imperiului. Au fost elaborate lucrări speciale de maghiarizare a numelor pentru alogeni.
Un exemplu este şi lucrarea Cum să ne maghiarizăm numele?, având ca autor pe Simon
Telkes. Ea a fost publicată la 1898 şi pusă la
dispoziţia funcţionarilor publici de stare civilă,
chemaţi să ducă la îndeplinire asimilarea forţată
a etniilor conlocuitoare. Procesul de maghiarizare a fost încheiat în Ungaria după mai bine de
100 de ani, respectiv la 31 decembrie 2003.
Astfel, prin Legea nr. 45/2002, cu data de 1
ianuarie 2004, membrii unei comunităţi etnice
au primit dreptul, iar funcţionarii publici
1
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obligaţia de a înregistra în actele de stare civilă
numele proprii etniei lor. Şi de această dată,
pentru funcţionarii Ministerului de Interne a fost
nevoie de o lucrare distinctă, dar acum pe invers
– Carte de nume a minorităţilor naţionale şi
etnice din Ungaria, având ca autori „autoguvernările pe ţară” ale celor 13 minorităţi naţionale şi etnice recunoscute oficial în Ungaria.
Deznaţionalizarea prin maghiarizare este
de condamnat, dar să foloseşti copiii altor naţiuni, în mod deliberat, pentru creşterea naţiunii
ungare, este cu totul reprobabil. Inscripţia de la
Bratislava este relevantă în acest sens.
La timpul respectiv am crezut că numai în
raporturile ungaro-slovace s-a putut întâmpla
aşa ceva. Nu am întâlnit în istoriografia română
vreo menţiune de acest gen în raporturile
ungaro-române din perioada dualistă, până la
destrămarea Austro-Ungariei ca stat, în 1918. Şi
totuşi….
O tăcere publică inexplicabilă
Documente descoperite în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, la Fond Dosare
Speciale – Ungaria, relevă că autorităţile de la
Budapesta şi Bucureşti au avut pe agenda bilaterală, între anii 1946-1950, Problema copiilor,
pe care regimurile comuniste „frăţeşti”, proaspăt
instalate în cele două ţări, au vrut să o rezolve.
Acţionând în spiritul noii lor ideologii „leninist-staliniste” şi în cel al „internaţionalismului
proletar”, autorităţile de la Bucureşti şi Budapesta au declarat că manifestă o reală disponibilitate în soluţionarea problemei, mai ales că
aceasta îşi avea originea în perioada ocupaţiei
horthyste a Transilvaniei de Nord.
Dosarul este de fapt o mapă cu materiale
disparate şi incomplete, întocmit de Direcţia II
Relaţii din Ministerul Afacerilor Externe, biroul
Ungaria, în anii 1948-1949. Diplomaţia română
era condusă atunci de Ana Pauker, în calitate de
ministru, fostă colegă în COMINTERN-ul de la
Moscova cu Mátyás Rákosi, ministru de stat şi
vicepremier în guvernul de la Budapesta. Documentele acoperă anii 1946-1950 şi cuprind
corespondenţa între Legaţia Republicii Populare
Ungare la Bucureşti şi Legaţia Republicii Populare Române la Budapesta cu Centrala MAE
român, precum şi intervenţiile pe lângă instituţiile guvernamentale române abilitate – Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale – Direcţia Generală a Asistenţei Sociale şi Ministerul

Originalul în limba engleză: „In commemoration of 1462 children from Nitra and Trenčin counties and further tens
of thousans of Slovak children deported to the Hungarian territpory and purposively denationalized in the second
half or the 19th and at the beginning of the 20th century. Ministry of Culture of the Slovak Republic, June
1st.1998”.

Sănătăţii pentru urgentarea pregătirilor în vederea realizării schimbului de copii. Se propune
concentrarea copiilor cu cetăţenie ungară la
Oradea şi predarea lor autorităţilor din RPU prin
punctul de frontieră Episcopia Bihorului, precum şi pregătirea din timp a cazării celor 319
copii români care vor fi aduşi în ţară. Prin
această comunicare adresată Ministerului Sănătăţii la 12 mai 1949, se face cunoscut că din cei
613 copii revendicaţi de partea ungară, au fost
identificaţi numai 196 şi se solicită intensificarea eforturilor pentru găsirea restului de copii
(Adresa MAE nr.28191/12.05.1949).
O primă analiză pe această temă, ce acuză
lipsa de profesionalism, parvine MAE de la
Ministerul Sănătăţii (la 27 mai 1949) şi este
semnată de Irina Vaş, şefă de secţie. Analiza
plasează în timp real apariţia problemei copiilor
– „în anii 1941-42-43, când Transilvania era
cedată Ungariei”. Se pare că semnatara analizei
nu face distincţia între Transilvania de Nord şi
Transilvania de Sud şi nu cunoaşte ce s-a întâmplat acolo în anii războiului. Precizează însă
că în anii respectivi au fost aduşi din Ungaria
„copii orfani de tată sau din familii cu copii
numeroşi”, care au fost plasaţi în judeţele Mureş,
Bihor şi Cluj, „la familii străine (numiţi părinţi
crescători), care îi întreţin şi astăzi”. Se menţionează identificarea a 198 de copii unguri în
diferite oraşe, dar şi faptul că, spre sfârşitul războiului „fascist”, mulţi dintre aceşti copii au
trecut înapoi pe teritoriul Ungariei şi nu se poate
avea o evidenţă precisă a lor. În aceleaşi condiţii,
spune Irina Vaş, „au rămas şi copii cetăţeni
români în Ungaria”. La final se subliniază că o
parte dintre copiii unguri au ajuns la 16, 17 şi
chiar 18 ani şi „au intrat în producţie în RPR”, iar
alţii „au avut plasamente bune şi s-au ataşat de
familiile crescătoare”, fapt pentru care „un număr redus dintre ei, aflând că părinţii trăiesc,
doresc să se reîntoarcă la familiile lor”.
Această analiză este completată în Centrala MAE român (la 27.10.1949) de referentul
pe relaţia Ungaria, Alexandru Olaru, care confirmă că problema repatrierii copiilor cu cetăţenie ungară care se aflau în România şi invers,
datează de la sfârşitul anului 1946. El face precizarea că aceşti copii „şi-au schimbat domiciliul” din următoarele motive:
1. „În timpul războiului, copiii din
Ardealul de Nord rămaşi fără părinţi au fost
centralizaţi în orfelinatele maghiare şi în majoritatea cazurilor transportaţi în Ungaria propriuzisă”;
2. „Copiii cu această situaţie din Ungaria
au fost transportaţi pe teritoriul Ardealului de
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Sănătăţii – Direcţia Ocrotirii Mamei şi Copilului
şi o serie de Centre pentru Ocrotirea Copiilor, în
principal de la Târgu-Mureş, Cluj şi Oradea.
În mod paradoxal, să nu spun cinic, iniţiativa aparţine părţii ungare, care, prin legaţia sa
la Bucureşti, a solicitat în mai multe rânduri,
începând din 1946, efectuarea unui schimb de
copii, cetăţeni ungari aflaţi pe teritoriul
României, în schimbul copiilor români, născuţi
în România şi aflaţi în Ungaria. Cererile ungare
surprind autorităţile române, care nu cunosc să
existe o asemenea problemă în anii de după
încheierea războiului mondial şi cu atât mai puţin din perioada războiului (1940-1945). Situaţia
este relevantă pentru fractura ce a avut loc în
aparatul diplomatic românesc sub mandatul ministrului Ana Pauker, când diplomaţii profesionişti au fost daţi afară din minister şi înlocuiţi cu
funcţionari nepregătiţi, dintre care marea majoritate, aveau ca singură calitate loialitatea faţă
de regimul comunist. Dintre experţii români implicaţi, niciunul nu a făcut vreo asociere a problemei copiilor cu structura etnică a Transilvaniei de Nord cedată de România Ungariei în
urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940.
Surprinde însă foarte buna cunoaştere a
problemei copiilor de către autorităţile ungare,
care ştiau exact numărul acestora şi locurile de
repartizare. Astfel, prin Nota verbală nr. 23055
din 9 iulie 1948, Legaţia RPU la Bucureşti
solicită MAE să intervină pe lângă autorităţile
române competente ca un număr de „319 copii,
cetăţeni români, întreţinuţi în orfelinatele din
Ungaria, să fie schimbaţi prin punctul de frontieră Kötegyán cu cei 613 copii, cetăţeni ungari,
întreţinuţi în orfelinatele din România”. Legaţia
ungară face şi precizări că dintre copiii cu cetăţenie ungară „12 au rămas la Târgu-Mureş, 409
la Oradea, 186 la Cluj, 6 la Satu Mare”, iar dintre
copii cu cetăţenie română „7 sunt întreţinuţi la
Veszprem, 34 la Szombathely, 11 la Szeged, 16
la Miskolc, 7 la Kecskemét, 208 la Gyula, 1 la
Budapesta, 31 la Debreczen, 4 la Pécs”. Legaţia
ungară a anexat la această Notă verbală şi două
dosare cuprinzând listele copiilor care urmau a fi
schimbaţi, cu datele lor personale, care, din păcate, nu se păstrează la MAE.
La acest demers, Ministerul Muncii comunică MAE că problema ridicată de Legaţia
RPU le este „complet necunoscută”, că nu ştiu
1unde sunt plasaţi copiii unguri” şi pun două
întrebări pertinente: „Dacă copii români din
Ungaria au părinţi în România sau sunt orfani” şi
„Când au plecat din ţară şi cine are evidenţa lor”
(Adresa MMPS, nr.003787/18.09.1948). În
aceste condiţii, MAE se adresează Ministerului
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Nord şi împrăştiaţi la diferiţi cetăţeni care au
devenit părinţi crescători”.
Se menţionează solicitarea din iulie 1948 a
Legaţiei RPU la Bucureşti, care a intervenit
pentru cei 319 copii români din Ungaria, care să
fie schimbaţi cu cei 613 copii unguri aflaţi pe
teritoriul României. Este subliniată dificultatea
autorităţilor române de a-i identifica pe cei 613
copii aduşi din Ungaria în România, invocându-se „lipsa evidenţei din trecut” şi schimbări de
natură organizatorică „atât la Ministerul Muncii
şi Prevederilor Sociale, cât şi la Ministerul Sănătăţii”, ceea ce „a cauzat pierderi de timp la
găsirea copiilor”, dar se face menţiunea că „până
în vara anului curent (1949, n.n.) am ajuns până
acolo că am avut evidenţa a 196 de copii cu
cetăţenie ungară”.
Un alt document elaborat de MAE – DR II,
scris şi semnat tot de referentul Alexandru
Olaru, datat 9 noiembrie 1949, face cunoscut că
autorităţile române nu sunt pregătite pentru efectuarea schimbului în luna noiembrie, cu toate
insistenţele părţii ungare. În „referat” se menţionează că guvernul ungar îşi motivează urgenţa pe presiunea din partea părinţilor care doresc repatrierea din România a copiilor lor. Că
această presiune este reală, este argumentată de
o nouă intervenţie a Legaţiei RPU la Bucureşti,
prin Nota verbală nr. 25950 din 23 decembrie
1949, în care se solicită includerea pe lista copiilor ce urmează a fi schimbaţi a încă 16 nume,
cu datele lor de identificare. Din această listă
rezultă că 11 copii, etnici maghiari, sunt născuţi
în România, deci ar fi cetăţeni români, dar părinţii acestora au rămas în Ungaria în timpul sau
după război (N.V. nr. 25950, înregistrată la
MAE cu nr. 077998/27.12.1949). De asemenea,
în 5 ianuarie 1950, MAE semnalează Ministerului Muncii că Legaţia RPU la Bucureşti mai
solicită 5 copii, dintre care 2 sunt născuţi în
România, dar se face expres menţiunea pentru
aceştia că părinţii lor sunt stabiliţi în Ungaria
(Adresa nr. 78730/05.01.1950).
În final, primul schimb de copii era prevăzut pentru 15 ianuarie 1950, dar se realizează
la 20 ianuarie 1950, în punctul de frontieră
Biharkeresztes – Episcopia Bihorului. Copiii
maghiari din zona de nord a Transilvaniei fuseseră „colectaţi” la Căminul din comuna Jucul
de Jos, jud. Cluj. Au fost concentraţi aici, în timp
de zece zile, 144 de copii dintr-o listă iniţială de
208, iar pentru 10 copii care nu erau prevăzuţi,
dar aveau părinţii în Ungaria, a fost aprobată
plecarea.
Din informarea transmisă de Ministerul
Muncii, cu nr. 1563 din 17 aprilie 1950, la MAE,
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rezultă că deplasarea copiilor a fost făcută de la
Jucul de Jos la Episcopia Bihorului cu maşini
sanitare şi cu trenul şi că au fost predaţi efectiv
autorităţilor ungare 152 de copii (2 copii, orfani
de ambii părinţi, s-au îmbolnăvit şi au fost reţinuţi în cămin). Se face menţiunea că fiecărui
copil i s-a întocmit cazierul personal, cu fişa
medicală, fişa socială, adeverinţa de şcolarizare
şi adresele copiilor, acolo unde erau cunoscute.
Copiii au plecat îmbrăcaţi „în haine noi de
iarnă…, fiecare copil având asupra sa un rucsac
cu obiecte personale”.
În acest material se comunică MAE faptul
că copiii români sosiţi din RPU au fost predaţi
autorităţilor române la 15 ianuarie 1950, la
Episcopia Bihorului, în număr de 130 – „57 fete
şi 73 băieţi, cu vârste între 4 – 22 de ani, din care
5 cu debilităţi mintale (fără rude în România) şi 6
surdomuţi, din care 5 redaţi în familie şi unul
internat în instituţie, neavând părinţi”. Dintre cei
130 de copii, numai 59 au corespuns listelor
comunicate anterior de autorităţile ungare, dar
s-a constatat că şi ceilalţi provin din România,
unde au părinţi sau rude. Familiile lor au fost
identificate numai în parte. Astfel, 36 de copii au
fost redaţi în familie, dar pentru un număr de 60
de copii s-a constatat că nu mai au rude şi nici
părinţi.
Cu acest schimb, problema copiilor este
departe de a se fi încheiat. La sfârşitul lunii
martie 1950, Legaţia RPR la Budapesta, prin
şeful de misiunii diplomatice, Aurel Mălnăşan,
se adresează direct „tovarăşei” Ana Pauker, ministru al Afacerilor Externe, pentru continuarea
schimbului în luna mai, cu acelaşi punct de
transbordare – Episcopia Bihorului. Motivul îl
constituie faptul că la Ministerul ungar al Muncii
şi Prevederilor Sociale s-au prezentat cca. 20 de
copii români care doresc să fie repatriaţi (Adresa
nr. 572/31.03.1950). Demersul autorităţilor
ungare pe lângă Legaţia Română la Budapesta a
fost dublat de o ştire de presă în ziarul „Szabad
Nép” („Poporul liber”) din 26 martie 1950. În
limbajul proletcultist al epocii se poate vorbi de
„înţelegerea avută cu democraţia populară română prietenă”, care dă posibilitatea copiilor
„despărţiţi de familiile lor în timpul războiului”
să se întoarcă acasă în Ungaria, respectiv
România. Articolul face apel la părinţii „ai căror
copii, din vreun motiv sunt în România şi vor
să-i aducă acasă”, să înainteze o cerere, la Ministerul Muncii, până la 15 aprilie 1950.
De această dată, autorităţile române
adoptă o atitudine mai clară şi mai fermă, bazată
pe experienţa schimbului de copii efectuat în 15
şi 20 ianuarie 1950. Instrucţiunile transmise

motivaţia acţiunii? Locaţia este cât se poate de
clară – Transilvania de Nord. Perioada de timp
este la fel de vizibilă din documentele studiate –
1941, 1942, 1943 şi chiar 1944. Cine este iniţiatorul sau cine poartă răspunderea acţiunii?
Autorităţile române se dovedesc a fi în necunoştinţă de cauză. Nici nu aveau cum.
În urma Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, conceput şi orchestrat de Joachim
von Ribbentrop şi Galeazzo Ciano, din dispoziţia şefilor lor direcţi, Adolf Hitler, Führerul
Germaniei şi Benito Mussolini, Ducele Italiei,
România a fost obligată să cedeze Transilvania
de Nord Ungariei. Din luna septembrie 1940,
teritoriul a fost ocupat de armata condusă de
regentul Miklós Horthy şi a intrat sub administraţia ungară. Responsabilitatea acţiunii de
transbordare a copiilor revine deci autorităţilor
ungare.
Dar de ce a fost nevoie ca 319 copii români
din Nordul Transilvaniei – mulţi rămaşi orfani în
urma masacrelor comise acolo de trupele
horthysto-fasciste asupra populaţiei româneşti –
să fie dispersaţi în restul Ungariei? Să se fi avut
în vedere precedentul copiilor slovaci din districtele Nitra şi Trenčin? Tot ce e posibil, având
în vedere cât de îndoctrinate de naţionalism erau
atunci elitele politico-administrative şi culturale
maghiare din Ungaria condusă de Miklós
Horthy, stat în care iredentismul a devenit ideologie oficială.
Dar de ce a fost nevoie ca 613 copii maghiari să fie aduşi din Ungaria şi dispersaţi în
Transilvania de Nord? Dar nu în secuime – acolo
maghiarii erau majoritari şi atunci. Copiii din
Ungaria, instituţionalizaţi sau nu, au fost arondaţi cu prioritate în judeţele Bihor, Cluj şi
Mureş. Răspunsul ar putea fi că acolo trebuia
schimbată structura etnică a populaţiei şi conta
În loc de concluzii
fiecare suflet maghiar, chiar şi nevinovat!
Faţă de cele de mai sus se pot ridica mai
Probabil că noi documente, accesibile în
multe întrebări cât se poate de fireşti. De ce a fost viitor, vor face posibile răspunsuri argumentate
nevoie de aceste strămutări de copii şi care a fost la cele de mai sus.
Legaţiei Române la Budapesta, la 29 aprilie
1950, sunt relevante în acest sens. Se comunică
şefului misiunii acordul de principiu, la propunerea guvernului ungar, dar i se cere să comunice la MAE ungar condiţia părţii române ca
viitorul schimb să se facă pe bazele principiale
fixate anterior, adică să fie schimbaţi „numai
acei copii care sunt ceruţi de părinţi sau rude şi
care voiesc a părăsi ţara şi pe părinţii crescători”.
De asemenea, se cere legaţiei să aducă la
cunoştinţa părţii ungare deficienţele întâmpinate
la primul schimb. Se face chiar menţiunea că
autorităţile române „nu cunosc cazuri de părinţi
sau rude din RPR care ar reclama copii aflaţi în
Ungaria şi nici copii aflaţi în ţară, fie în orfelinat,
fie la diverşi părinţi crescători care să fi fost
reclamaţi de părinţii sau rudele lor din RPU”,
fapt pentru care se solicită autorităţilor ungare să
fie predate, prin intermediul legaţiei române,
„liste nominale, cu date personale şi numele părinţilor crescători pentru ambele categorii de
copii” (Adresa MAE nr. 1689/29.04.1950).
La demersurile Legaţiei RPR la Budapesta,
autorităţile ungare înaintează o listă cu numele şi
datele a 67 de copii, cetăţeni români, care să fie
predaţi şi o listă cu 208 copii cu cetăţenie ungară
pe care îi cer din România. După studierea acestora, Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale,
prin Direcţia Socială, comunică MAE că are în
evidenţă pentru repartizare în RPU numai 2 copii
şi faptul că „în luna ianuarie 1950 au fost repatriaţi toţi copiii identificaţi şi care au dorit să
plece, conform înţelegerilor anterioare” (Adresa
MM nr. 13812/ 20.05.1950).
Din datele studiate până în prezent, nu
rezultă să mai fi avut loc un al doilea schimb de
copii. Cel puţin pentru MAE român, problema
copiilor în relaţia cu Ungaria s-a închis în 1950.

Notă:
Un studiu pe această temă, întitulat Problema copiilor în relaţiile româno-ungare din anii
1940-1950, a fost publicat de autor în lucrarea Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria ca
datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, Editura
Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, 2015, p. 859-866, iar un rezumat al articolului
de faţă a apărut în revista Magazin Istoric, nr. 1(574) din ianuarie 2015, p. 18-22.
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Comemorare: 100 de ani de la declanşarea Marelui Război

Primul Război Mondial
în Maramureş (II)
„… Austro-Ungaria era un stat multinaţional care se sprijinea pe
«…o armată mergând de soldaţi, o armată şezândă de funcţionari, o armată
în genunchi de popi şi o armată târătoare de denunţători»”. (Zorin Zamfir)
Dr. Ilie GHERHEŞ
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olemologic vorbind şi fără a intra
prea mult în detaliile ecuaţiei confruntării dintre trufia istorică habsburgică, altoită acum cu cea ungară şi cumulată
sub auspiciile monarhiei bicefale austro-ungare
(1867-1918) şi tendinţele panslaviste ale celei
de-a treia Rome (Moscova), vom ilustra că ţarismul era bine pregătit pentru eventuala incursiune spre vest (centrul Europei) sau spre sudul
balcanic. Marota istorică utilizată de ideologii
panslavismului a fost scoasă şi acum din jobenul
acestora, invocându-se îngrijorarea şi salvarea
elementului slav din regiunea de referinţă. Stă
dovadă în acest sens acţiunea de spionaj strategico-militar antebelic desfăşurată de ruşi în
Galiţia, la frontiera de vest a acesteia, respectiv
la graniţa galiţiano-ungară: „Ruşii au practicat
domeniul artei nobile a spionajului pe scară mai
largă şi mai scumpă. S-a întâmplat de exemplu,
ca în primăvara lui 1914, în Galiţia să apară
agenţi francezi şi să facă oferte pentru cumpărarea pădurilor din Bytkov/Bitcov la graniţa
ungaro-galiţiană. În acest scop s-a înfiinţat un
consorţiu francez, având în frunte pe contele
Monjeau.
Curând au sosit nişte ingineri francezi în
Drohobiţ/Drohobych, Borislav şi Bitcov, care au
bătut ţinuturile săptămâni în şir.
Pe baza hărţilor de stat-major au măsurat
toate trecătorile, pasajele, s-au interesat de tot
ceea ce poate fi folosit în domeniul tacticii militare. În sfârşit, au cumpărat Bitcovul cu douăzeci de milioane, din care au achitat două
milioane de franci arvună, apoi, după o lună,
s-au desesizat. La prima năvălire în Carpaţi

(a ruşilor – n.n. I.G.), locuitorii din Bitcov au recunoscut cu uimire în cei doi ofiţeri – pe cei mai
harnici ingineri francezi”1.
În Maramureş cele şase divizii trimise de
armata ţaristă au intrat prin patru trecători ale
Carpaţilor. În funcţie de sursa bibliografică cercetată, aceste incursiuni sunt prezentate relativ
diferit. În acest context am sublinia rolul elementului evreiesc în Marele Război, evident
dintr-un izvor istoriografic filosemit, dar suficient de credibil, având în vedere taberele beligerante: „Pe frontul de est, războiul dintre
Rusia şi Puterile Centrale se ducea pe teritoriile
locuite de aproape patru milioane de evrei. În
toamna anului 1914, forţele ruseşti ocupaseră
Galiţia (Sighetul a fost sub ocupaţie între 3 şi 6
octombrie 1914) …la declanşarea războiului
evreii dornici să-şi dovedească loialitatea faţă de
ţările în care locuiau, au contribuit din plin la
eforturile de război, atât prin înrolări voluntare,
cât şi prin contribuţia financiară la eforturile de
război. Majoritatea populaţiei evreieşti de pe
teritoriul Monarhiei austro-ungare aproba intervenţia armată împotriva Rusiei antisemite, iar
intelectualitatea evreiască a contribuit din plin la
propaganda de război”2.
Ruşii în Valea Tisei
În raportul întocmit de preotul greco-catolic Ioan Doroş din districtul Sighetului,
la 9 noiembrie 1914, ca urmare a adresei nr. 322
din 26 octombrie 1914 a vicarului Marmaţiei,
Tit Bud, prin care se cerea o descriere amănunţită, preoţilor sau altor notabilităţi de încredere, despre invazia ruşilor în raza lor de

Batin, Laurenţiu, Maramureşul şi maramureşenii în Primul Război Mondial, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2014,
p. 21-22.
2 Popescu, J. Ioan, Ghibborim. Evrei sigheteni în Primul Război Mondial, în Revista Arhivei Maramureşene, Baia
Mare, Anul V, Nr. 5, 2012, p. 176-177.
1
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Ruşii la porţile oraşului reşedinţă
de comitat, Sighet
Acelaşi cronicar ungur preciza şi starea de
spirit declanşată în oraşul reşedinţă de comitat,
Sighet, odată cu înteţirea zvonurilor despre
apropierea frontului şi despre avansarea trupelor
ruseşti: „Ştirea invaziei armatelor ruseşti a fost
dusă în oraş de păstorii ruteni chiar din primele
1
2
3
4
5
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zile ale războiului, fapt care a provocat panică
printre locuitori. Degeaba a încercat primarul
Szöllösy Antal să calmeze situaţia, cei cu dare de
mână au părăsit oraşul, comercianţii şi-au închis
prăvăliile şi întreaga activitate era paralizată. La
29 septembrie s-a răspândit ştirea că ruşii sunt
deja în satele din apropiere şi că la noapte vor
ajunge la Sighet, populaţia a luat cu asalt gara şi,
cu toate eforturile autorităţilor de a calma situaţia, cine a reuşit să urce în trenul de călători,
s-a refugiat”4.
În aceeaşi notă de panică generală se
înscriu şi amintirile combatantului Mihai Dan, a
lui Ileş, „a lui Dumnezeu”, sătean din Apşa de
Mijloc, surprinzând dinăuntrul fenomenului forfota militară: „În 2/10 (1914 – n.n. I.G.), într-o
vineri de seară văd că fug trupele noastre, husari,
infanterie şi trenurile fug în jos cât pot. Odată
comandantul nostru de la Pec [brutărie] dă ordin
să fugim unde vom putea.

Sursa imaginii: www.sighet-online.ro

Au fost o învălmăşeală fără capăt, nu încăpeau a fugi carele pe toate uliţele prin Sighet, şi
peste oameni treceau, multe spargeri se făceau”5.
Aceeaşi îngrijorare fără măsură a cuprins
şi autorităţile care s-au grăbit să se autoevacueze, convinse fiind de iminenţa prezenţei ruşilor în oraş: „În ziua de joi, 1 octombrie, populaţia a fost anunţată că în gară au fost pregătite
trenuri pentru refugiaţi şi că cei care doresc, pot
să plece. La această ştire, cei care nu încăpuseră
în trenul de persoane şi nici pe căruţe s-au înghesuit în cele patru trenuri de marfă şi au pornit
în seara ploioasă şi rece. În ultimul tren, dotat şi
cu vagon de călători se afla şi prefectul, ceferiştii

Gherheş, Ilie, Debutul Primului Război Mondial în fostul Comitat Maramureş. Ruşii în Sighet şi în Slatina
Marmaţiei (Solotvino-Ucraina) (I), în Familia Română, Anul 15, Nr. 1 (52), martie 2014, p. 111.
Popescu, J. Ioan, op. cit., p. 196.
Ibidem.
Ibidem, p. 197.
Dan, Mihai, Istoria ce am petrecut în crâncenul război, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2008, p. 13-14.
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competenţă, rezistenţa maramureşeană nu este
prezentată ca fiind una eroică: „Informaţiunile
zioarelor, singuraticilor, ca şi faptul că ostăşimea dela linie şi honvezimea aşezată în Sziget –
se retrăsese – de mult din oraş, ne dădu-se la
cunoştinţă că Ruşii deja au intrat în Marmaţia şi
că sunt la Frassin – Körösmezö, unde nu era
ostăşime de a noastră, numai nişte glotaşi
bătrâni, neapţi şi puţini pentru a da piept cu
Oastea Ruşilor!”1.
Cu destulă obiectivitate, punând în balanţă
mai multe documente istorice, este relatată această
realitate şi în unele surse militare austro-ungare:
„Cea de-a patra divizie rusă care a intrat în
Maramureş, aproape că nu a întâmpinat nicio
rezistenţă până la Sighet: doar câteva plutoane
de-ale noastre au încercat să-i reţină la Frasin,
aşteptând ca dinspre Munkacevo să sosească
ajutoare mai consistente la Câmpulung la Tisa,
acolo unde plănuiam bătălia decisivă”2.
Acelaşi cronicar de război relata
mai departe parcursul trupelor ţariste,
precum şi confruntările avute cu acestea:
„Când, la 30 septembrie, (1914 – n.n.
I.G.), au apărut primele trupe ruseşti, am
încercat să anunţăm pe sigheteni dar,
spre surpriza noastră telefonul nu funcţiona. Liniile fuseseră tăiate. În această
situaţie, am trimis un călăreţ, care, însă,
nu a mai ajuns. Cum nu cunoşteam
capacitatea inamicului, am încercat să-i
reţinem cu cei 1.200 de soldaţi pe care-i
aveam. Luptele s-au dat într-o vale îngustă, de-a lungul căii ferate fiind ajutaţi
de artilerie, asta în timp ce artileria
rusească nu a reuşit să-şi aşeze tunurile.
Au încercat din toate puterile să le ducă
sus pe munte, dar cum caii lor nu puteau urca,
tunarii erau aceia care le târau pe povârnişuri.
Nefiind apăraţi, ne-a fost uşor să-i împuşcăm
unul câte unul”3.
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de astfel de bărbaţi, selectaţi în special dintre
ungurii şi evreii care se considerau şi erau
reprezentanţii Maramureşului, adică cei îndrituiţi să-l reprezinte în pertractările cu comandanţii ruşi: „Faptul că ocuparea s-a făcut
fără bombardamente şi violenţe i se datorează
unui evreu Feuerwerger Lázár, fiul rabinului
Aitzik Leib, care a mediat între administraţia
locală şi armatele ruseşti. În momentele în care
trupele maghiare părăsiseră deja oraşul, iar cele
ruseşti se aflau în apropiere, primarul (viceprimarul – n.n. I.G.) Dobay Sándor şi consilierii
oraşului se sfătuiau asupra modului în care să
salveze localitatea de bombardamente, respectiv
cum să anunţe comandantul armatei ruseşti că la
Sighet nu mai există soldaţi şi că oraşul demilitarizat e gata să se predea. Feuerwerger Lázár
s-a oferit să ducă ştirea. Iniţial, ajuns în apropierea trupelor de muscali, a fost prins şi declarat
spion, gata să fie împuşcat. Ca norocul, printre
muscali erau şi evrei, aşa că a reuşit să scape şi,
legat fedeleş, să fie dus în faţa polcovnicului
(colonelului– n.n. I.G.): se pare că diplomaţia i-a
reuşit, pentru că ruşii au intrat în Sighet fără o
singură împuşcătură”3.
(Va urma)
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şi o parte dintre consilieri. Convoiul de refugiaţi
care se îndrepta spre inima imperiului a fost
urmat de armată, jandarmerie, şi de lunga caravană care ducea bolnavii şi cadrele militare”1.
Momentul descris mai sus, apocaliptic
de-a dreptul pentru unii, oricum de rău augur
pentru toţi, a fost surprins mult mai sintetic,
dintr-o perspectivă istorică de mare anvergură,
de către dr. Alexandru Filipaşcu, care în a sa
Istorie a Maramureşului nota: „În zilele de 3-6
octombrie (1914 – n.n. I.G.) Maramureşul a stat
sub ocupaţia trupelor ruseşti. Armata şi funcţionarii s-au retras spre Sătmar, Baia Mare şi
Năsăud, iar populaţia civilă a rămas pe loc. Dr.
V. Filipciuc s-a refugiat cu ultimul tren, care la
Bocicoi a fost atins de obuzele ruseşti distrugându-i-se două vagoane din urmă. Eu am privit
invazia şi retragerea trupelor ruseşti de pe înălţimea Arşiţei, din hotarul Petrovei, de unde se
deschide o largă privelişte spre văile Vişeu şi
Tisa”2.
După cum se ştie, în atari momente de grea
cumpănă istorică, este nevoie de conducători înţelepţi, inspiraţi şi cu multă stăpânire de sine
pentru gestionarea acestui gen de crize. Sighetul
şi Maramureşul a avut parte, şi de data aceasta,
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3

Popescu, J. Ioan, op. cit., p. 197
Filipaşcu, Alexandru, Istoria Maramureşului, Ediţia a II a, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2014, p. 219.
Popescu, J. Ioan, op. cit., p. 196.
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Veteranul bucovinean Vasile ILICA,
avansat… nonagenar!
Tiberiu MORARU

simpozionul dedicat comemorării a 70 de ani de
la masacrul antiromânesc de la Fântâna Albă,
organizat în 31 martie 2011 de Societatea Golgota din Cernăuţi, pe motiv că titlul cărţii şi
conţinutul ei au caracter provocator, ulterior comunicarea şmecherească de interdicţie a intrării
în Ucraina, când în ajunul Sfintelor Paşti, încărcat cu daruri pentru prietenii şi rudeniile de
acolo, dorea să treacă frontiera… „Eu nu mă
consider un învins. Mă dor picioarele, pe care
le-au tratat şase medici în ultimii doi-trei ani, dar
cel mai mult sufăr pentru interdicţia de intrare în
Ucraina, dispusă de autorităţile ucrainene. Prietenul Grişa din Cernăuţi, încă mă aşteaptă cu
camera pentru găzduire. Pe bucovinenii mei din
satul Ropcea nu pot să-i uit, am dus din România
un camion de cărţi pentru biblioteca lor. Mă aşteaptă apoi livada şi casa natală din Broscăuţii mei…”

FAMILIA ROMÂNĂ

Îl găsesc cu masa din sufragerie încărcată
de cărţi, studii, acte şi dosare. E semn de activitate intelectuală, specifică preocupărilor lui de
o viaţă. Prieteni şi colaboratori vechi, am convenit să stăm de vorbă, cu gând de aniversare… .
„Dar n-aibă iertare şi n-aibă scăpare
Călăi de viaţă, cultură şi neam”.
Blestemul poeziei Furtună şi blestem a lui
Lorin Fortună, îi aduce aminte lui Vasile Ilica că
îi este interzisă intrarea în Ucraina. Publicarea
celor 6 liste cu 222 de deţinuţi politici bucovineni (ucraineni, români, evrei, polonezi) care
se aflau la data de 22 iunie 1941 în închisoarea
din Cernăuţi, fiind executaţi în secret de către
NKVD-ul sovietic şi îngropaţi pe teritoriul fostului cimitir militar român din Cernăuţi, în cartea
Momente din istoria zbuciumată a Bucovinei, a
însemnat iniţial interzicerea prezentării cărţii la

VARIA
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ăscut la 11 noiembrie 1924 în
Broscăuţii Noi, raionul Storojineţ din nordul Bucovinei,
se stabileşte la Oradea din anul 1952. De
profesie constructor, cu o viaţă activă de
patru zeci şi trei de ani în spate, nu uită an
de an, grija pensionarului proprietar de
livadă în nordul Bucovinei dragi, aşteptând cu speranţă încă o primăvară de vis
acolo, să-l troienească florile de măr, din
ograda casei natale…
Scriitor de istorie prin cele opt cărţi
semnate ca autor, aduce lumină prin titluri
incitante: Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei, Momente din istoria zbuciumată a
Bucovinei, Bucovina pe calea reîntregirii, Bucovina abandonată, Bucovina noastră,
Basarabia la întâlnire cu istoria… Toate argumentând nedreptatea unei istorii a
suflării româneşti greu încercate şi în Bucovina de masacre, deportări, întemniţări şi
dezrădăcinări. O soartă neînţeleasă a acestei părţi de Românie, dorită de imperii cu ţari
şi împăraţi, cu protocoale neştiute şi războaie, cu urme şi răni sângerânde încă. Prin
sufletul românului bucovinean, basarabean ori maramureşean, aşteptând dreptatea…
Încă… Şi încă… Şi Ţara…
Vasile Ilica, în pragul celor nouăzeci de ani, trăieşte modest şi singur, într-un
apartament cu două camere, aproape de centrul Oradiei. A trudit pentru pâinea cea de
toate zilele prin toată ţara, muncind pe diverse şantiere la Baia Mare, Bihor, Reşiţa. De
la pensionarea din 1988, şi-a dedicat toată activitatea studierii istoriei Bucovinei,
scriind, cercetând, editând.
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Ce bucurie vă luminează amintirile, domnule Ilica, îl întreb? „Sunt membru al Societăţii
«Mihai Eminescu» din Cernăuţi, al Asociaţiei
Culturale Pro Basarabia şi Bucovina Bihor, al
Asociaţiei Morăriţa. În anul 1991 am reuşit să
organizăm o delegaţie pentru documentare – cei
de la Pro Basarabia – condusă de dr. Ion Groza
preşedintele de atunci. Am vizitat Storojineţul,
satele româneşti din Bucovina, apoi din
Basarabia. La Storojineţ, am aflat despre plasa
Flondorenilor, moşia lor pe care s-a dezvoltat
mai târziu oraşul, despre mormântul marelui patriot român Iancu Flondor, care prin atitudinea
lui dârză a legiferat Congresul şi hotărârea de
revenire a Bucovinei la Regatul României în 28
noiembrie 1918 la Cernăuţi, susţinând-o apoi
alături de delegaţia bucovineană prin prezenţa
lor la Alba Iulia la Marea Unire. Despre ferocitatea comportamentului autorităţilor sovietice instaurate ca urmare a ocupaţiei Armatei
Sovietice în 1940, care în planul lor demolator,
au şters criminal toate urmele acestei familii
(castelul de reşedinţă în primul rând), culminând
cu acoperirea criptei mormântului pentru a nu se
mai putea identifica niciodată patrioţii români
care au făcut cinste neamului, lăsându-ne
România Mare… După un an de la această vizită, în 24 noiembrie 1992, am reuşit acolo în
cimitirul Maidan din Storojineţ, să ridicăm monumentul lui Iancu Flondor (monument realizat
la Oradea cu susţinere privată). Am organizat
deplasarea a două autocare cu orădeni simţitori
la trăirea şi recuperarea istoriei românilor de
orişiunde ar fi ei, care au participat emoţionaţi la
sfinţirea acestui monument, într-un sobor condus de Preasfinţitul de vrednică aducere aminte
Ioan Mihălţan Crişanul al Oradiei, Bihorului şi
Sălajului. Este poate cea mai frumoasă amintire,
trăită alături de un om cu mare inimă de român şi
îl numesc pe dr. Ioan Groza, reuşind repunerea
acestui stindard de românism acolo la Storojineţ,
aproape de Cernăuţi, care pentru actualele generaţii de tineri, de elevi şi studenţi poate fi un
traseu istoric şi o pildă de curaj. Un loc de
pelerinaj al neamului nostru, binecuvântat în
trăirea lui ortodoxă”.
Vă socotiţi un erou, sau o victimă, domnule Ilica? „Readucerea în faţa opiniei publice a
masacrului din 1 aprilie 1941 de la Fântâna Albă,
despre care eu am scris pe larg în cărţile mele,
sensibilizarea mass-mediei româneşti pentru
acest episod al istoriei noastre, au produs mare
derută în Bucovina chiar în acest an. Televiziunea română, prin competenţele realizatoarei
Lucia Hossu-Longin, a documentat la faţa locului un film despre aceste evenimente, despre
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adevărata istorie a Bucovinei, lucruri care au
înspăimântat autorităţile de acolo. Şi suntem în
anul 2014, băgaţi de seamă! Dar eu trebuie să
spun adevărul: cei peste o mie cinci sute de români, din satele Iordăneşti, Ropcea, Pătrăuţii de
Jos şi de Sus, Cupca, Suceveni etc. cu prapuri
luaţi din biserici şi cruci primite de la preotul din
Biserica Sucevenilor, cu steaguri albe ca să arate
grănicerilor că ei nu posedă arme, ci doar o
sfântă dorinţă da a părăsi Bucovina, deoarece nu
pot suporta regimul «eliberatorilor» sovietici.
Toată această gloată de oameni s-a pus în mişcare
datorită unei provocări lansate de NKVD-ul sovietic care a răspândit zvonul că după repatrierea
celor 80.000 de nemţi trăitori în Bucovina în
toamna anului 1940, a venit şi rândul românilor,
respectiv cei care aveau rude apropiate în
România, pentru reîntregirea familiilor… Deci
masacrul de la Fântâna Albă a fost „planificat“
de autorităţile sovietice pentru a se da o lecţie
tuturor acelora care ar mai îndrăzni să forţeze
frontiera URSS-ului. Au fost seceraţi mişeleşte,
familii întregi, cu părinţi şi copii ţinându-se de
mână în disperarea lor, aruncaţi în cele două
gropi comune de pe dealul Sucevenilor, mulţi
îngropaţi muribunzi, de vii… Această tragedie
de la Fântâna Albă, este o rană nevinovată a
sufletelor românilor secerate pe păşunea Varniţei… Jalea de nedescris, ţipetele de groază ale
celor împuşcaţi, păşunea plină de morţi şi răniţi,
nu se poate uita…Şi cărţile mele documentează,
consemnând mărturii ale supravieţuitorilor, ale
urmaşilor celor masacraţi, batjocoriţi, întemniţaţi ori aruncaţi în gropi comune… O memorie,
care pentru răstignirea românilor, ne doare… O
mărturie de sânge a neamului românesc…”.
Trăiţi în Oradea din anul 1952. Ce a însemnat pentru Vasile Ilica Oradea?
„În primul rând a însemnat împlinirea destinului meu. Căsătoria, naşterea fiicei noastre,
construirea casei, naşterea nepotului şi..decesul
soţiei în 1985, după ce în anul 1983 am petrecut-o pe mama…Am lucrat ca şef de lot la
Sovrom construcţii, cu şef inginer sovietic din
1952 până în 1967. Am construit infrastructura
exploatării de uraniu de la Ştei-Băiţa. Am trecut,
fiind promovat la Centrul de Proiectări Bihor,
unde am lucrat două zeci şi cinci de ani până la
pensionare. La această instituţie m-am specializat în sistematizare şi organizarea teritoriului.
Pe atunci avea peste patru sute de angajaţi. Am
avut timpul necesar, starea de documentare şi
studiu a cunoaşterii şi a implicării în toată problematica bucovineană. Toate drumurile mele
către locurile natale au însemnat o muncă continuă de culegere a mărturiilor trăitorilor din
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prof. univ. Mihai Drecin de la Universitatea din
Oradea, scriitorul Paşcu Balaci, dr. Ion Botoş
din Maramureşul istoric, dr. Teodor Ardelean
directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din
Baia Mare, primarii Oradei Petru Filip şi Ilie
Bolojan, pe dumitale, domnule Tiberiu Moraru,
cel care de aproape douăzeci de ani, mă porţi în
şcolile bihorene pentru prezentarea şi lansarea
cărţilor mele, la zilele şcolilor, simpozioane,
conferinţe istorice şi culturale. De pe Valea
Bistrei, pe Valea Barcăului, la Ştei şi alte locuri.
Datorez mult acestei prietenii şi mulţumesc
pentru toate…” .
În pragul celor nouăzeci de ani, emoţia
veteranului de război, a bărbatului încă chipeş,
cu tâmple tot mai albe se transmite, te pătrunde,
asemeni apelor unui fluviu cu multe, cu multe
profunzimi… Vasile Ilica este o carte de istorie
trăită, un istoric autentic prin tot ce a scris despre
neam şi Ţară, acum dorindu-şi cu lacrimi în ochi
să-l ţină Domnul, să apuce să mai vadă odată,
icoana din sufletul său, Bucovina natală…
România lui neuitată… .
La mulţi ani, veteranule de nouăzeci de
ani, Vasile Ilica! La mulţi ani, prietene Vasile
Ilica! Cu sănătate şi binecuvântare de la Dumnezeu! Cu bucuria Sfintelor Paşti ale următorului an, care să te afle acolo în Bucovina
noastră… în România noastră neuitată…
Doamne ajută!
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satele bucovinene despre evenimentele care i-au
lăsat fără ţară, fără avere, mulţi fiind deportaţi,
arestaţi, urmăriţi, chinuiţi. Stalin a decretat uşor:
Colectivizarea să se încheie în doi ani ! Cercetând fapte, decizii, documente, ascultând mărturiile trăitorilor acelor evenimente, am înţeles
de unde vine atâta ură împotriva românilor: ocupantul sovietic promova o politică de stat de
împuţinare a românilor prin deportarea, neutralizarea şi asimilarea acestora. Era o politică de
stat! Doar aşa puteau justifica pretenţiile teritoriale, răpirea şi anexarea de provincii româneşti. Am fost şi eu un martor ocular: eram elev
la liceul din Storojineţ, în 28 iunie 1940, văzând
deruta autorităţilor noastre româneşti la ocuparea de către sovietici a Nordului Bucovinei!
Astfel, Legiunea de jandarmi din Storojineţ a
primit ordinul de evacuare în dimineaţa zilei, la
orele 08.30 şi abia au apucat să încarce arhiva,
armamentul şi câteva lucruri până la ora 14.30,
când au părăsit oraşul, căci la ora 16.00 tancurile
Armatei Roşii au intrat în oraş. Revenind, am
cunoscut la Oradea oameni de cultură deosebiţi:
rămâne de neuitat prof. dr. Constantin Mălinaş,
ani buni director la Biblioteca Judeţeană a Bihorului, cel alături de care am conceput primul
număr al revistei Familia română…Protopopul
Marghitei Gheorghe Ciobai, în acest an chemat
la Domnul, un om de cultură de mare calibru,
directorul Culturii Bihorene Lucian Silaghi,

Vasile Ilica înconjurat de prieteni din redacţia revistei
„Familia română”, Oradea, octombrie 2012

228

DECEMBRIE 2014

Dumitru Radu Popa între firescul
şi tragismul realităţii
Antoaneta TURDA
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e împlinesc în acest an 25 de ani de la
Revoluţia Română din 1989 şi gândul mă duce la volumul La Revoluţia
Română a lui Dumitru Radu Popa, scriitor român stabilit în SUA în anii ‘80. De ce tocmai la
acest volum publicat la Editura Univers în colecţia „Ithaca: Scriitori români din exil” în 2000?
În primul rând, pentru dezinvoltura celor trei
povestiri. În al doilea rând, pentru savoarea lor
unică neaoş românească. În al treilea rând,
pentru forţa unei ironii bonome atât de rar întâlnite la cei cu un ascuţit spirit critic.
Aşezate pe pilonii cunoscutului simbol al
peştelui (care simbolizează forţa vitală şi adaptabilitatea la mediul în care trăieşte), povestirile
redau cruda, dar nostima realitate românească la
ceas de cumpănă, în secvenţe de un umor savuros, dulce-amar ce cucereşte rapid. Curajul
cititorului de a pătrunde în universul narativ populat cu luzări şi indivizi precum colonelul Piţigoi,
nea Costache, domn Georgică sau Meester
Abraham van Beyeren, este răsplătit cu pagini
de o originalitate remarcabilă din care răzbate
pulsul vieţii în toată frumuseţea ei. Ghid în perceperea vieţii este vocea autorului omniprezent,
care se confesează deseori cu nonşalanţă, argumentându-şi atitudinea în mărturisiri de felul:
„Basta însă cu divagaţiile! Simţămintele, numai
ele contează şi pe ele se fondează în cele din
urmă Istoria însăşi...”1. Mai în glumă, mai în
serios, obligativitatea acceptării istoriei este o
mare problemă a noastră, a tuturor. Cum facem
faţă provocărilor istoriei? Pesemne că le privim
cu reticenţă transformată, la un moment dat, în
pură contemplare: „Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor!? Hei, hei! mi-am zis, de data
asta nu-i de joacă! Şi chiar nu era. Vreo trei sute
de oameni erau adunaţi acolo, cucoane cu blăni
scumpe de vizon, fardate ca de duminecă, băieţi
tineri în blugi, luzări, pripăşiţi pesemne în speranţa că poate pică ceva, intelectuali de toate

culorile... şi nelipsiţii păstori spirituali ai comunităţii în care se remarca un popă mai
ciudat...”2. A contempla în acest fel o Revoluţie
înseamnă a accepta burlescul existenţei în formele sale cele mai groteşti pe care Dumitru Radu
Popa nu se sfieşte să le arate cu degetul, ajutat de
un umor ce ne aminteşte de Caragiale.
Nonşalanţa zdrobitoare în relatarea stării
de fapt din România acelui moment stă la temelia tuturor povestirilor legate între ele de leitmotivul conspiraţiei. Cine pe cine suspectează,
care este identitatea adevărată a personajelor din
cele trei povestiri (cifra este şi ea simbolică
amintind de perfecţiunea divină)? Desigur că a
răspunde la aceste întrebări, mai ales atunci când
e vorba de a înţelege un act istoric, e greu.
Dificultatea înţelegerii realităţii, deşi sugerează
atmosfera kafkiană, provoacă râsul, acel râs sănătos caracteristic balcanicului Păcală, capabil
să iasă din orice încurcătură prin umor şi inteligenţă. Spiritul lui Păcală îi însoţeşte pe români pretutindeni, el fiind cel care îi individualizează, oferindu-le identitate oriunde, aşa
cum magistral o dovedeşte Dascălul din prima
povestire, prin apelul: „Veniţi fraţilor, coborâţi
să protestăm cu toţii împotriva comunismului...
Hai, veniţi ca acasă!”3. Chemarea punctează
„eroismul” prezent în afara câmpului de luptă şi
ridicolul unei situaţii tipic româneşti: fuga din
faţa istoriei şi resemnarea obligatorie. Cauza
acestei atitudini pare să aibă nişte dedesupturi
alambicate, aşa cum bine remarcă Păpălici:
„Istorie, fuck! Cu istoria asta ne-au bulit şi unii şi
alţii – omul nu e pe problemă, ce mai!”4.
Zeflemeaua, suverană, punctează totul,
neiertătoare şi fără discriminări naţionale, mărturie stând secvenţele din a doua povestire Mi
s-a părut, cu paranteze…, în care oameni de tot
felul şi de pretutindeni sunt văzuţi de autor cu
aceiaşi ochi necruţători. Dacă în prima povestire
lumea era adunată pentru a marca căderea co-

Popa, Dumitru Radu, La Revoluţia Română, Bucureşti, Editura Univers, colecţia „Ithaca: Scriitori români din
exil”, 2000, p. 6.
2 Ibidem., p. 11.
3 Ibidem., p. 18.
4 Ibidem., p. 35.
1
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trem de sugestive în redarea clarobscurului existenţial care duce la concluzia că istoria nu
trebuie luată prea mult în serios, chiar dacă suntem obligaţi să o trăim. Evocarea lui Wilhelm al
II-lea de Orania şi a conspiraţiei împotriva sa
sunt extrem de sugestive în a aborda Revoluţia
Română din decembrie 1989. Interesantă este şi
forţa care contraatacă această luptă, cea a susţinătorilor săi care doresc ca Abraham van Beyeren să-i picteze pe conspiratori. Dar pictorul
Abraham van Beyeren are un dar miraculos:
dacă pictează o fiinţă, acea fiinţă dispare, ca şi
cum s-ar consuma pentru constituirea imaginii ei
pe pânză. Deci îi rămâne autorului datoria să
consemneze totul, ceea ce face cu un farmec de
neegalat şi cu o grabă demnă de un scriitor care
îşi cunoaşte foarte bine menirea: aceea de a transmite posterităţii mesajul trăirii istoriei. Confesiunea de la sfârşitul cărţii a autorului, martor şi
narator, este revelatoare: „Mi-am revenit repede
din acest petit-mal, căci în după-amiaza aceleiaşi
zile trebuia să iau avionul spre Bucureşti ca să
depun la Editura Univers manuscrisul acestei cărţi”1.
Scrise în manieră postmodernă (interferenţa
planurilor şi jocul secvenţial), cele trei povestiri
farmecă la fiecare recitire prin naturaleţea naraţiunii ce demonstrează un talent de necontestat.
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munismului în România, în următoarea personajele sunt adunate în cabinetul medical din
Queens, pompos intitulat First American Diagnostic Center care strânge sub acoperişul său
români, sârbi, greci şi câteva babe americane
care mergeau la doctor precum la biserică şi
citeau Război şi pace a lui Tolstoi în versiunea
Reader’s Digest. Convinşi că pacientul e, de
fapt, cel mai bun doctor, indivizii merg la consultaţii mai mult de dragul socializării, discuţiile
lor fiind o bună psihoterapie într-o lume în care
fiecare individ îşi caută propria identitate şi o
supapă de evadare din propriile nelinişti existenţiale. Conversaţiile de tot felul, etalate graţie
unui comic de limbaj remarcabil, scot în evidenţă defectele popoarelor ai căror exponenţi îşi
expun ideile în sala de aşteptare. Nejudecând pe
nimeni, autorul înfăţişează totul, punându-l pe
cititor să contemple realitatea redată, conversaţiile
fiind cele ce însufleţesc atmosfera cu puternice
accente picturale din toate cele trei povestiri.
Referindu-ne la aspectul pictural al volumului, remarcăm cea de-a treia povestire O zi
nefastă din viaţa lui Meester Abraham van
Beyeren, în care acesta este mult mai accentuat
şi în care plonjarea temporală în plin Ev Mediu
(anul 1600), când magia era suverană, sunt ex-
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Decembrie 2014 – 25 de ani de la Revoluţia română
Ana Blandiana: „Eu am folosit şi continui să folosesc termenul de revoluţie pentru evenimentele din decembrie 89, deşi ştiu tot ce ştiu despre ele. Mi se pare că datorez asta celor care au
murit atunci, pentru că sunt convinsă că cei care au murit, au murit cu sentimentul că sunt într-o
mişcare revoluţionară menită să schimbe ceva”. (Sursa www.românialiberă.ro, 19 dec. 2010)
1

Ibidem., p. 206.
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n primăvara acestui an am avut frumosul prilej de a merge într-o vizită de
documentare la Colegiul „Andrei
Şaguna” din Braşov.
Scopul principal al vizitei a fost culegerea
de informaţii despre această şcoală românească
de elită, în vederea elaborării unui nou număr al
revistei Familia română, având ca subiect Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov –
Şcoala cu cele mai mari rodiri academice.
Din delegaţie au făcut parte: dr. Teodor
Ardelean – directorul Bibliotecii Judeţene
„Petre Dulfu”, dr. Ştefan Vişovan, Alexandru
Roman, Dana Borbei şi subsemnata.
Într-o luni dimineaţa, pregătiţi toţi pentru
o călătorie de câteva ore, am pornit spre inima
ţării, dornici de a afla cât mai multe lucruri
despre locurile prin care treceam. Spre seară am
ajuns la Braşov, iar prima oprire a fost la Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, unde domnul director Teodor Ardelean a avut o întâlnire
cu directorul acestei instituţii – Daniel Nazare şi
cu preşedintele Consiliului Judeţean – Aristotel
Căncescu.
În dimineaţa zilei următoare am mers la
Colegiul „Andrei Şaguna”, unde am fost aşteptaţi de directorul Dorel Agache şi de bibliotecara
colegiului, cărora le-am dăruit ultimele numere
din revista Familia română. Am primit, la rân-

dul nostru, monografii legate de istoria şi activitatea colegiului. Având în vedere ca în prima
parte a zilei sălile colegiului erau ocupate de
elevii aflaţi la cursuri, ne-am hotărât să facem un
mic tur al oraşului.
Am vizitat Prima Şcoală Românească, situată în curtea bisericii „Sfântul Nicolae”. Aici
s-a predat pentru prima oară în limba română, în
anul 1559. Clădirea, realizată în stil baroc, adăposteşte astăzi un muzeu valoros. Aici l-am întâlnit pe preot profesor doctor Vasile Oltean,
care ne-a fost şi ghid prin muzeu. Ne-au fost
prezentate principalele săli ale muzeului: Sala
Anton Pann, Sala Diaconul Coresi, Sala
Constantin Brâncoveanu, unde s-au păstrat documente originale, colecţii de carte veche (Biblia
de la Bucureşti, Cazania lui Varlam...), tiparniţa
diaconului Coresi, băncile, tăbliţa de scris, socotitoare, obiecte de etnografie... Am fost introduşi în atmosfera acelor vremuri prin scurte
povestioare spuse de simpaticul nostru ghid.
Cum scopul vizitei noastre a fost, după
cum am mai mentionat, culegerea de informaţii
despre Colegiul „Andrei Şaguna”, ne-am întors
la această instituţie.
Încă din holul principal poţi afla multe
detalii despre istoria şcolii şi despre personalităţile care i-au trecut pragul de-a lungul timpului, numele lor fiind aşezate cu cinste pe plăci
de marmură.
În cadrul prestigioasei instituţii de învăţământ a fost inaugurată, în anul 2012, o sală

Dimineaţa următoare, cu bagajele pregătite pentru întoarcerea acasă, am făcut o scurtă
vizită la Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”,
unde ne-au fost prezentate serviciile şi activităţile acestei instituţii.
Mergând spre casă, din şoseaua RupeaSighişoara, ne-am abătut 8 kilometri din drum,
pentru a vizita Cetatea Fortificată din Viscri.
Zona este de o frumuseţe rară – multe coline cu
verdeaţă, turme de oi la păscut şi o linişte ce te
îndeamnă la visare.
Pe drumul spre cetate am admirat casele
săseşti viu colorate şi lucruşoarele – făcute manual
de femeile din sat – atârnate pe gardurile din lemn.
Pentru a ajunge în Cetatea Fortificată, am
urcat pe o cărare cu trepte ascunse printre copaci. În faţă se află cetatea cu cele două turnuri şi
muzeul, unde sunt expuse costume tradiţionale
şi unelte folosite de localnici în gospodărie.
Cetatea Viscri, cea mai veche biserică
fortificată din Transilvania, îşi are originea prin
secolul al XII-lea; a fost distrusă de invazia tătară, fiind înlocuită cu un alt edificiu în anul
1498, care este păstrat şi azi. Biserica actuală a
fost periodic restaurată, iar după 1990 Cetatea a
intrat în patrimoniul UNESCO.
Am urcat şi noi într-un turn şi am privit în
zare natura cu nemărginitele sale frumuseţi, o
atmosferă rustică, parcă neatinsă de modernismul vremurilor actuale.
Timpul parcă a zburat în aceste zile, au rămas doar amintirile; mai există multe locuri de
vizitat, când voi avea ocazia mă voi întoarce cu
mare plăcere în Braşov şi-mi voi continua periplul.
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expoziţională destinată academicienilor care au
fost elevi sau profesori ai liceului. Pereţii acestei
încăperii sunt tapetaţi cu portretele celor 49 de
academicieni. Alături de această sală există încă
două săli speciale destinate lui Lucian Blaga şi
Andrei Şaguna.
Impresionantă este Sala Festivă, monument
istoric, pictată în anul 1862 de Iosif Clement. Pe
peretele frontal al aceste săli apare deviza
liceului Litteris et virtuti.
În puţinul timp rămas liber până la masa de
seară, ne-am plimbat prin Piaţa Sfatului şi am
străbătut străduţele din jur, am vizitat Biserica
Neagră (Biserica Lutherană), care domină zona
pieţei prin amploarea construcţiei. Această biserică aparţine comunităţii evanghelice de confesiune augustană din Braşov. În anul 1689 a
avut loc un incendiu devastator care a înnegrit
pereţii bisericii şi a distrus interiorul aproape în
totalitate, iar de la acel nefericit moment biserica
se numeşte Biserica Neagră.
Poziţionarea oraşului este minunată, la poalele Tâmpei, cu multă pădure şi verdeaţă în jur.
O surpriză foarte plăcută ne-a făcut domnul director propunându-ne să urcăm cu telefericul pe Tâmpa. De aici, deasupra altitudinii de
1000 de metri, am văzut splendida panoramă a
oraşului. Se pot distinge trei zone importante:
zona veche a oraşului, oraşul nou, iar în depărtare, zona industrială.
Spre seară am ieşit la o plimbare în Poiana
Braşov, am respirat puţin aer curat, am admirat
biserica maramureşeană şi alte construcţii cu
arhitecturi frumoase.
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n prezent, literatura psihologică internaţională analizează atitudinea religioasă din perspective diferite, încercând,
prin intermediul unor abordări multidimensionale şi transdiciplinare, să evite riscul de a cădea
într-un reducţionism psihologic. Aşa cum demonstrează rezultatele actuale ale cercetărilor
ştiinţifice din domeniul psihologiei, atitudinea
religioasă nu mai este privită cu suspiciune sau
indiferenţă, ci constituie un obiect de studiu riguros şi demn de cel mai mare respect, atât
datorită influenţei exercitate de religiozitate asupra celorlalte domenii ale vieţii umane, cât şi
datorită redescoperirii unei posibile valori terapeutice a comportamentului religios.
Plecând de la o scurtă analiză a căilor
trasate de principalii exponenţi ai psihologiei
religiei integrate cu unele contribuţii aduse de
filosofi, teologi şi istorici ai sacrului, studiul
nostru evidenţiază relaţiile posibile între deschiderea spre religiozitate şi împlinirea existenţială a tinerilor. Pentru a facilita demersul analitic pe care ni l-am propus, vom face pentru
început câteva precizări terminologice.
Religiozitatea: un concept
multidimensional
Nu este simplu să se ajungă la o definiţie
universal acceptată a conceptului de „religiozitate”. Orice încercare de a defini religiozitatea
trebuie să ţină cont de faptul că religia1 este un
fenomen complex, care se leagă de însăşi struc-

tura sufletului uman, iar manifestările exterioare
ale fenomenului religios, întâlnite de-a lungul
istoriei, în cadrul fiecărei religii în parte, confirmă faptul că răspunsul la întrebarea „Ce este
religia?” nu este uşor de formulat. Chiar şi conceptele de „sacru” şi „profan” sunt înţelese în
mod diferit, în funcţie de zonele culturale în care
religia se manifestă, dând naştere multor interpretări care pot fi înţelese prin asocierea abordărilor hermeneutice cu cele istorice şi fenomenologice. Viaţa religioasă în sine se dovedeşte a
fi strâns legată de viaţa psihică şi socială, precum şi de o serie de fenomene corelate cu conştiinţa personală şi colectivă (moralitate, concepţia despre lume şi ideologie)2.
Aşa cum subliniază psihologul şi teologul
E. Fizzotti3, chiar şi în sânul aceleiaşi religii este
posibil să întâlnim păreri diferite, în ciuda faptului că există o convergenţă substanţială în jurul
anumitor nuclee doctrinale, aspecte organizatorice sau coduri morale. Iar acest lucru se datorează, în principal, faptului că religiozitatea,
strâns legată de existenţa unică şi irepetabilă a
fiecărui om, face trimiteri la un proces complex
de căutare a sensului vieţii, care reuneşte o serie
de întrebări esenţiale: „Cine sunt eu?”, „Care
este viitorul meu?”, „De ce există atâta suferinţă?”, „Chiar merită să trăiesc?”, „Rugăciunea
este suficientă ca să mă vindec?”, „Există
într-adevăr viaţa de apoi sau este totul o înscenare a preoţilor?”, „Are rost să mă implic, dacă,

Etimologia cuvântului „religie” nu este foarte clară. Cicero, în De natura deorum, II, 28, 72, deduce cuvântul
religie din verbul relegere cu înţelesul „a reciti”, „a studia cu luare aminte”, „a se raporta la ceva cu un respect
deosebit”. Pentru scriitorul creştin Lactanţiu, în Divinae Institutiones, IV, 28, cuvântul religie îşi are obârşia în
verbul religare (a lega, a uni), în sensul de unire cu Dumnezeu. În Dicţionarul latin-român (1962), r.l0g0o, -onis,
este tradus prin „cult, practici religioase, sentiment religios, pietate, credinţă, caracter sacru, divinitate, obiect sacru,
obiect de cult”. Cf. Dicţionar latin român, Rodica Ocheşanu (redactor-şef), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962,
p. 628. Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu
Iordan”, Ediţia a II-a, Editura Univers Encicopedic, Bucureşti, 1998, p. 913., religia este „un sistem de credinţe
(dogme) şi de practici (rituri) privind sentimentul divinităţii şi care îi uneşte, în aceeaşi comunitate spirituală şi
morală, pe toţi cei care aderă la acest sistem”.
2 Amintim că există religii monoteiste sau politeiste, dar şi religii care consideră că forma de existenţă superioară,
scopul vieţii nu este legat de divinităţi, ci de un absolut filosofic. Diferenţele apar, atât în ceea ce priveşte relaţia
omului cu lumea, cât şi în ce priveşte calea mântuirii pe care o presupune fiecare religie în parte (Cf. Alexandru
Buzalic, Anca Buzalic, Psihologia religiei, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2010, p. 23-24).
3 Eugenio Fizzotti, Le dimensioni dell’atteggiamento religioso. Una lettura psicologica, Appunti per gli studenti,
Pontificia UniversitB Salesiana, Roma, 2005, p.1 şi urm.
1

1
2
3
4
5
6

vidului sau dezintegrarea grupului şi a societăţii
din care acesta face parte3.
În afara analizei realizate la nivel conceptual, religiozitatea a fost studiată şi din punct de
vedere fenomenologic, ţinând cont de caracterul
său individual şi social. Din această perspectivă,
religiozitatea apare ca un ansamblu de credinţe
şi comportamente care se relaţionează cu percepţia existenţială a supranaturalului şi care se
concretizează într-un stil de viaţă în care apar
valori precum solidaritatea, implicarea, rugăciunea, căutarea, dialogul4.
Descriind cele trei faţete ale sacrului
(„sacru – numinos”, „sacru – valoare” şi „sacru –
categorie a priori a spiritului”), Rudolf Otto
(1869-1937) a pus bazele unei fenomenologii a
sacrului, studiind omul religios, atât dintr-o perspectivă filosofică, cât şi dintr-o perspectivă psihologică. În viziunea lui Otto, Dumnezeu se
manifestă în religiozitatea individului ca un mister, care poate îmbrăca forma unui mysterium
tremendum, un Dumnezeu autoritar, crud, care
pedepseşte orice neregulă, sau forma unui mysteri um fascinans, un Dumnezeu plin de iubire,
care poate ierta chiar şi greşelile cele mai grave.
Potrivit lui Otto, religiozitatea se găseşte între
aceste două extreme, omul fiind fie mai aproape
de frică, fie de fascinaţie în legătură cu lumea
trascendentă, cu Dumnezeu5.
O viziune utilitaristă despre religie întâlnim la Karl Gustav Jung (1875-1961), care, în
acord cu utilizarea primordială a noţiunii „religio”, consideră religia ca fiind o atitudine specială a spiritului care ia în considerare anumiţi
factori dinamici interpretaţi ca „puteri” (spirite,
zei, demoni, legi, idei, idealuri), pe care omul i-a
resimţit ca suficient de puternici, de primejdioşi
sau de folositori6.
Spre deosebire de Jung, teologul german
Paul Johanes Tillich (1886-1965) oferă o perspectivă antropologică şi existenţialistă asupra
religiozităţii, afirmând că a fi religios înseamnă
să te întrebi înflăcărat despre sensul existenţei şi
să fii dornic să primeşti răspunsuri, chiar dacă
aceste răspunsuri sunt neplăcute. Tillich a refuzat întotdeauna să separe filosofia de teologie
şi de politică, susţinând că o societate nu poate fi

Immanuel Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, traducere în italiană de A. Poggi (ed), Laterza,
Roma-Bari, 2004.
Émile Durkheim, Forme elementare ale vieţii religioase, Editura Polirom, Iaşi, 1994. Acest studiu reprezintă o
sursă de inspiraţie pentru morala socială a istoriei religiei.
AA. VV, Sociologia. Schemi riassuntivi. Quadri di approfondimento, De Agostini Editore, Milano, 2011, p. 218.
E. Fizzotti, op. cit., p. 1-2.
Alexandru Buzalic, Anca Buzalic, op. cit., p. 30-31.
Carl Gustav Jung, Opere complete. Psihologia religiei estice şi vestice, traducere din germană de Viorica Nişcov,
vol. 11, Editura Trei, Bucureşti, 2010, p. 17.
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până la urmă, totul se termină?”, „Unele comportamente religioase sunt rezultatul unor patologii sau sunt manifestări diabolice?”. Putem să
dăm răspunsuri diferite la aceste întrebări, însă
niciunul dintre ele nu este exhaustiv, ci fiecare
răspuns reprezintă, mai degrabă, un punct de
plecare pentru ulterioare cercetări şi studii.
De-a lungul timpului, filosofi, antropologi, teologi, istoriografi, psihologi şi sociologi au
încercat să definească şi să interpreteze fenomenul religios din perspective diferite, uneori
contradictorii, fapt datorat, atât diverselor concepţii despre om şi lume în care autorii îşi plasează propriile lor cercetări, cât şi procedeelor
metodologice pe care le folosesc în scopul realizării acestor studii. Nu putem să facem aici o
analiză a diverselor concepţii privind religia, ne
limităm să amintim doar câteva concepte emblematice în studiul fenomenului religios, situate, însă, de cele mai multe ori, pe paliere
diferite.
Astfel, de exemplu, în timp ce pentru gândirea filosofică kantiană, religia este redusă la
sfera moralităţii, reprezentând o sumă a tuturor
obligaţiilor definite ca porunci ale lui Dumnezeu, iar manifestările religioase externe sunt
doar forme de superstiţie, de fantezie sau chiar
de nebunie religioasă1, pentru teoriile sociologice privind secularizarea şi renaşterea sacrului
(în frunte cu Émile Durkheim, 1858-1917), religia este un sistem unitar de credinţe, de practici
referitoare la credinţe şi lucruri sacre, efectuate
într-o comunitate religioasă numită Biserică,
fiind subliniată în acest fel originea şi rolul social al religiei unde singurul Dumnezeu este conştiinţa colectivă şi reprezentarea sa2.
Pornind de la ideile lui Durkeim, datorită
unei intense activităţi de cercetare, realizate după 1930 de curentul funcţionalist, a fost dezvoltată o viziune strict organismică asupra religiei (considerată îndeosebi în funcţie de modul
cum acţionează asupra societăţii şi nu în funcţie
de ceea ce este ea cu adevărat), reprezentând
astfel un răspuns cultural format din credinţe,
valori, norme, simboluri, modalităţi de asociere
şi de socializare, dar care poate presupune şi
riscul de pierdere a echilibrului mintal al indi-
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autentică, dacă nu are un raport reînnoit cu trascendentul1.
Atent studios şi interpret al lucrărilor realizate de Otto, Raffaelle Pettazzoni şi George
Dumézil, Mircea Eliade (1907-1986), a cărui
celebritate a depăşit cu mult graniţele ţării, şi-a
dedicat o parte importantă din opera sa studiului
omului religios. Pentru Eliade, omul este, în
esenţa sa, homo religiosus, care există şi se manifestă ca om tocmai datorită faptului că simte
ceea ce este sacru şi are conştiinţă religioasă.
Omul nu ajunge la sacru pornind de la lume, de
la experienţă, de la ratio sau de la structura
cunoaşterii, ci sensul şi semnul sacral vine de la
om, aceasta însemnând că omul este structurat ca
şi ceva ce transcende lumea2. Hermeneutul religiilor vorbeşte despre faptul că „adevăratul om
nu este cel modern, profan, rupt de transcendent,
ci omul care trăia nemijlocit experienţa divinului”3. A trăi este în sine un act religios, la
nivelurile cele mai arhaice ale culturii4.
Spre deosebire de R. Otto, care face o
distincţie între sacru şi divin, Eliade consideră că
sacrul este umplut de fiinţă şi de aceea are puterea de a se manifesta.
Potrivit profesorului şi teologului Wilhem
Dancă, o astfel de interpretare se opune argumentării ontologice a existenţei lui Dumnezeu,
afirmând că în actualele condiţii sacralitatea este
întotdeauna un atribut a ceva sau al cuiva. O
definiţie mai potrivită din punct de vedere istorico-fenomomenologic, care consideră omul în
dubla sa dimensiune ontologică şi ontică şi care
pune în evidenţă adevărata natură a sacrului
(transcendent şi încarnat în istorie), este formulată astfel de Dancă: „Religia constă în legătura care permite omului un contact cu Rea1
2
3
4
5

6
7

8
9
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litatea Ultimă şi Transcendentă, de care omul
crede că depinde în mod existenţial, şi în raporturile cultice şi teoretice pe care, în consecinţă,
omul le stabileşte cu această realitate”5.
Ludwig Wittgenstein, unul dintre cei mai
de seamă exponenţi ai filosofiei din secolul al
XX-lea, afirma în 1916 că religia este corelată cu
însuşi sensul vieţii: „A crede în Dumnezeu înseamnă a vedea că viaţa are un sens”6. Concepţii
congruente despre religie vin şi din partea unor
oameni de ştiinţă şi gânditori, pentru care religia
nu a reprezentat obiectul principal de studiu. Îl
amintim aici pe Albert Einstein (1879-1955),
potrivit căruia „a fi religios înseamnă a fi găsit
un răspuns la întrebarea: Care este sensul vieţii?”7. Aceste definiţii preludează concepţia
despre religie a medicului psihiatru Viktor E.
Frankl, pentru care „religia este cel mai uman
dintre toate fenomenele umane şi reprezintă
împlinirea a ceea ce putem numi voinţa către
sensul ultim”8.
O concepţie total diferită despre religie
este cea vehiculată de psihanalistul şi medicul
austriac, Sigmund Freud (1856-1939), ale cărui
idei despre religie sunt strâns legate de ideile
despre societate, religia fiind prezentată, în
general, ca o preţioasă instituţie socială, un
„opium pentru popor” sau un progres în ordinea
spiritualizării. Reprezentările religioase nu sunt
concluzii ale experienţei sau rezultate finale ale
gândirii, ci sunt iluzii9, împliniri ale celor mai
vechi, mai puternice şi mai presante dorinţe ale
umanităţii. Providenţa nu este altceva decât un
mijloc de alinare a angoasei în faţa pericolelor
vieţii, intervenţia unei oridini morale a lumii
asigurând îndeplinirea cerinţei de dreptate, care

Paul Johannes Tillich, Biblical Religion and the Search for Ultimate Reality , University of Chicago Press, Chicago,
1955, p. 80-81.
Wilhem Dancă, Mircea Eliade. Definitio Sacri, Ars Longa, Iaşi, 1998, p. 21.
Mircea Eliade, Imagini şi simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios, traducere de Alexandra Beldescu,
Bucureşti, Humanitas, 1994, p. 16.
Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Humanitas, Bucureşti, 1992. Wilhem Dancă, Mircea Eliade. Definitio Sacri,
Editura Ars Longa, Iaşi, 1998.
Această definiţie permite o lectură de tip ontologic a sacrului (care se prezintă ca atribut al realităţilor transpersonale
şi apoi ca atribut al lucrurilor, persoanelor, realităţilor naturale). În cadrul interpretării eliadiene, o astfel de lectură
nu este posibilă, deoarece sacrul se confundă cu divinul, iar dimensiunea ontică se confundă cu cea ontologică. A se
vedea, Wilhem Dancă, Fascinaţia sacrului. De la Mircea Eliade la papa Ioan Paul al II-lea, Editura Sapientia, Iaşi,
2002, p. 40-41.
Ludwig J. J. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, traducere în limba italiană de
Amedeo G. Conte, Einaudi, Torino, 1964, p. 174.
A se vedea Albert Einstein, Religion and science, în „Ideas and Opinions”, Crown Publishers, Inc., New York,
1954, p. 36-40. Referitor la relaţia dintre religie şi ştiinţă, Albert Einstein scrie în colecţia de prelegeri şi eseuri Out
of My Later Years: „Ştiinţa fără religie este neconvingătoare, iar religia fără ştiinţă este oarbă”. A se vedea A.
Einstein, Out of My Later Years, chapter 8, part. 1, 1950, p. 26.
Viktor E. Frankl, Alla ricerca di un significato della vita, ediţie îngrijită de Eugenio Fizzotti, Ugo Mursia Editore,
Milano, 1974, p. 125.
Opera sa Die Zukunft einer Illusion (Viitorul unei iluzii), Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig
datează din 1927.
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lor pot fi întâlnite toate manifestările care caracterizează diferite religii. Astfel, prima
dimensiune este cea experienţială (se referă la
senzaţiile, percepţiile şi emoţiile, individuale
sau de grup, care derivă din comunicarea cu
transcendentul, iar stările de spirit care rezultă
pot fi: interes, conştientizarea existenţei divinităţii, credinţă sau teamă. A doua dimensiune a
religiozităţii este cea ideologică şi cuprinde
toate aşteptările pe care individul le manifestă
faţă de conţinuturile credinţei. A treia dimensiune este ritualistică şi se referă la toate practicile religioase realizate de credincios (cultul,
participarea la slujbă, adoraţia divinităţii, rugăciunea etc). Dimensiunea intelectuală este cea
de-a patra şi se referă la informaţiile minime pe
care o persoana trebuie să le deţină în ce priveşte
aspectele importante ale propriei confesiuni religioase, tradiţiile, riturile, textele sacre. Dimensiunea rezultantă se referă la consecinţele întâlnite în viaţa de zi cu zi a individului în domenii
care nu presupun neapărat un conţinut religios.
O cercetare empirică realizată de Gorlow
şi Schroeder6 a condus la identificarea unor expresii prin care persoanele îşi justifică participarea la activităţi religioase, şi anume: umilinţă
şi admiraţie servilă faţă de Dumnezeu, autoperfecţiune, căutarea unui sprijin în rezolvarea
problemelor personale, moralitate, căutarea lui
Dumnezeu în sensul unei relaţii active şi mature,
participarea la viaţa socială, intelectualism religios bazat pe studiu şi confruntare teoretică.
Din aceste cercetări, realizate în contexte
culturale diferite, rezultă că studiul religiozităţii
trebuie să ţină cont de următoarele dimensiuni:
dimensiunea emoţională, dimensiunea socială,
dimensiunea ritualică, dimensiunea de cunoaştere şi cea motivaţională-existenţială.
În continuare, vom analiza pe scurt modul
în care aceste dimensiuni sunt experimentate de
tinerii din ziua de azi.
Atitudinea religioasă a tinerilor.
Care aspecte motivaţionale?
Într-o lume în care tinerii sunt nevoiţi să se

Vasile Dem Zamfirescu (ed.), Sigmund Freud. Opere esenţiale. Studii despre societate şi religie, vol. 9, traducere
realizată de Raluca Hurduc et al., 2009, p. 192-193.
A. Buzalic, A. Buzalic, op. cit., p. 30. Despre experienţa religioasă creştină şi despre raportul dintre conceptele de
„religie” şi „credinţa creştină”, a se vedea J. Doré, Ch. Theobald (eds.), Penser la foi. Recherches en théologie
aujourdh’hui. Mélanges offerts B Joseph Moingt, du Cherf, Paris, 1993 ; J. Hick, P.F. Knitter (eds.), L’unicitB
cristiana : un mito?. Per una teologia pluralista delle religioni, I, Cittadella Editrice, Assisi, 1994.
A. Buzalic – A. Buzalic, op. cit., p. 21-22.
Allport Gordon W., L’individuo e la sua religione. Interpretazione psicologica, La scuola, Brescia, 1985, p. 273.
Charles Y. Glock şi Rodney Stark, Religion and Society in Tension, Rand Mc Nally & Co., Chicago, 1965,
p. 19-20).
Leon Gorlow, Harold E. Schroeder, Motives for Partecipating in the Religious Experience, in „Journal for the
Scientific Study of Religion”, vol. 7, p. 241-251, 1968.

VARIA

a rămas atât de adesea neîmplinită în interiorul
culturii omeneşti1.
Referindu-ne la studiul religiozităţii ca fenomen psihic, fie că mărturiseşte sau nu o anumită credinţă religioasă2, acesta poate fi realizat,
atât din punct de vedere genetic şi structural, cât
şi funcţional. Principalele curente în psihologia
religiei au ca obiect de cercetare empirică: descrierea trăirilor religioase (în special, după contribuţia lui Rudolf Otto), descrierea comportamentelor religioase şi a stărilor psihologice
experimentate de persoana convertită, problemele referitoare la convertire (în sensul descoperirii religiei sau trecerii de la starea de ateism sau indiferentism religios la practicarea
credinţei şi descoperirea sacrului), conştiinţa religioasă şi toate fenomenele care ţin de sentimentul de vinovăţie şi influenţa moralei asupra
dezvoltării personalităţii, tipologia religiozităţii
(infantilă, matură, a senectuţii, anxioasă, agresivă)3.
În continuare, amintim câteva interpretări
psihologice ale activităţii religioase realizate de
reprezentanţi de seamă ai psihologiei postmoderne şi contemporane. Astfel, Allport oferă o
perspectivă dialectică asupra conduitei religioase, care este un continuum între un tip de
religiozitate extrinsecă (are drept scop îmbunătăţirea încrederii în sine şi a statutului social,
dobândirea unui anumit grad de bunăstare, răspunde nevoii de siguranţă şi de afirmare socială)
şi o religiozitate intrinsecă (este trăită în profunzime, transcende interesele individuale, presupune implicare şi sacrificiu), în urma căreia
individul este impulsionat spre o constantă autodepăşire4.
Charles Y. Glock şi Rodney Stark5, plecând de la considerentul că religiozitatea are o
puternică conotaţie individuală, că orice doctrină religioasă prezintă numeroase diferenţe
atunci când se confruntă cu altele, iar credincioşii se implică în mod diferit în activităţile
religioase, susţin că există cinci dimensiuni care
caracterizează dinamica religiozităţii. Aceste dimensiuni sunt universale, deoarece în interiorul
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confrunte cu numeroase contradicţii şi incertitudini, religiozitatea are o influenţă decisivă
asupra sistemului valoric şi asupra maturităţii
individuale.
Deşi semnificaţia pe care tinerii o atribuie
propriei religiozităţi şi credinţe diferă în funcţie
de zona şi de cultura în care acestea se manifestă,
există anumite elemente comune în jurul cărora
se structurează atitudinea lor religioasă. Tânărul
este capabil să perceapă într-o manieră structurată valoarea credinţei religioase. Această percepţie, însă, nu se manifestă într-un mod foarte
clar, datorită aspectului evolutiv şi dinamic care
caracterizează întreaga religiozitate umană. În
mod concret, în timpul tinereţii, individul trăieşte maturitatea religioasă ca răspuns la nevoile, exigenţele şi valorile care dau semnificaţie vieţii sale, dar în acelaşi timp el simte
nevoia de a-şi însuşi aceste valori pe deplin până
la dezvoltarea unei trăiri religioase dincolo de
valoarea sa oficială.
Tinerii sunt credincioşi în măsura în care
reuşesc să găsească un motiv pentru a crede, care
reprezintă adevărata semnificaţie aflată la baza
comportamentului religios. Componenta motivaţională reprezintă, aşadar, cea mai sensibilă
provocare pentru religiozitatea matură. Individul ajuns la vârsta tinereţii tinde să interiorizeze
valorile etice prin intermediul unui proces de
„revizuire critică pozitivă”1. În acest context,
apare tot mai evidentă diferenţa între „opţiuni
religioase” şi „opţiuni etice”, între convingeri
religioase şi apartenenţa confesională. Moralitatea nu mai este determinată de convingerile
religioase, ci mai degrabă este rezultatul unei
interpretări din partea tânărului a ceea ce el consideră că este bine să facă. Aşa cum ştim, pe
măsură ce tânărul intră în viaţa de adult, familia
devine tot mai puţin importantă, în timp ce influenţa socială devine decisivă, chiar şi în domeniul religiozităţii. Cunoscându-se mai bine pe
sine şi folosindu-şi propriile sale capacităţi, tânărul se pune în perspectiva unei participări active la viaţa religioasă a comunităţii care răspunde proiectelor sale de viaţă. În această
perspectivă, semnificaţia pe care tânărul o atribuie alegerilor religioase este relevantă tocmai
datorită importanţei implicării sale în evenimente religioase. Comportamentul religios reprezintă astfel un set de valori, de noi priorităţi şi de
aceea tânărul tinde să se implice, într-un mod
responsabil, în ceea ce crede.
1
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Aşa cum demonstrează cercetările în
domeniul psihologiei religiei2, tinerii din ziua de
azi manifestă tendinţa de a trece de la religie la
înţelepciune, de la scheme dogmatice la căutarea
liniştii interioare, de la „vorbe” la „fapte”, de la
instituţionalizarea sacrului la sacralizarea trăirilor, de la doctrină la spiritualitate, de la informaţii la emoţii. Prin urmare, religiozitatea
devine pentru tânăr un aspect extrem de personal, care se intersectează cu valorile şi nevoile
sale, care întăreşte încrederea în sine şi în capacitatea sa de a controla experienţele viitoare.
Trăirea religioasă a tinerilor, manifestată prin
comportamente concrete, pare a fi caracterizată
în special de dorinţa de personalizare a religiozităţii. Tânărul optează pentru acel comportament religios care poate să-i satisfacă nevoile
şi să-l ajute la rezolvarea problemelor. Consecinţele în plan comportamental pun accent, aşadar, pe o viziune autocentrică a religiozităţii.
În ce priveşte aspectul ritualic al comportamentului religios, acesta se manifestă îndeosebi atunci când tânărul nu reuşeşte să reconcilieze pe deplin aşteptările religioase
tradiţionale cu caracteristicile religiozităţii adulte. În acest caz, religiozitatea tinerilor poate lua
forma unui conflict între tendinţa de a atribui un
caracter personal comportamentelor (prin rugăciuni şi experienţe religioase personale semnificative sau prin comportamente morale independente) şi presiunea instituţională, care însoţeşte
comportamentele colective de tip ritualic (slujba,
procesiunile, rugăciunea colectivă).
Există numeroase variabile care acţionează asupra dezvoltării religioase a tinerilor, cum
ar fi: contextul social, instituţiile de învăţământ,
bisericile, diverse forme de agregare, sistemele
culturale de referinţă.
Din păcate, nevoia de religiozitate a tinerilor nu este întotdeauna satisfăcută de „oferta
religioasă” existentă la diferite nivele sociale.
De cele mai multe ori, aceasta depinde de felul în
care tânărul a interiorizat o anumită formare
religioasă şi de posibilităţile sociale care îi sunt
oferite pentru a dezvolta în continuare acea
educaţie religioasă chiar şi în medii disparate.
Existenţa unei proprii identităţi religioase
devine importantă în situaţii în care mediul social nu prezintă condiţii optime pentru dezvoltarea religioasă a tânărului. Identitatea religioasă
nu se referă la o dimensiune statică, ci mai degrabă indică o perspectivă dinamică în care se

E. Fizzotti, op. cit., p. 71-72.
Ibidem, p. 72-73. Idem, Verso una psicologia della religione. 2. Il cammino della religiositB, Elle Di Ci, Torino
(Leumann), 1992.

crez religios într-un mod coerent cu propriile
trăiri interioare. De aici nevoia de a realiza o
sinteză care să-i permită să rectifice eventualele
discrepanţe existente între diferite nivele psihologice, interpretarea religiozităţii şi manifestarea concretă a trăirilor religioase. Realizarea
unei sinteze funcţionale este posibilă în măsura
în care credinţele, riturile, miturile sau modul de
organizare a evenimentelor religioase corespund
dispoziţiilor sale psihice, conştiente sau inconştiente3.
În acest cadru, religiozitatea tinerilor capătă o dimensiune profund personalizată. Despre o religie tot mai personală vorbeşte şi Viktor
E. Frankl4, „o religiozitate în care fiecare va găsi
propriul mod de a se exprima. Fiecare va descoperi cuvintele cele mai intime, cele mai personale, cele mai originale pentru a i se adresa lui
Dumnezeu. Acest lucru nu înseamnă că trebuie
să dispară riturile şi simbolurile comune. În
fond, există o infinitate de idiomuri, şi toate au
ca bază comună acelaşi alfabet. Într-un fel sau
altul, religiile specifice, în diversitatea lor, recheamă tocmai diversele idiomuri: nimeni nu va
îndrăzni să proclame că propria sa limbă este
superioară altora. În fiecare limbă, omul poate
ajunge la adevăr – la unicul adevăr – aşa cum în
orice limbă omul poate să greşească, ba chiar să
mintă. La fel, cu ajutorul intermedierii fiecărei
religii, omul poate să ajungă până la Dumnezeu,
până la unicul Dumnezeu”5.
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integrează procesul de dezvoltare a tânărului. În
acest context, tânărul poate manifesta o atitudine
critică faţă de instituţionalizarea religioasă, care
poate fi percepută ca un impediment în încercarea sa
de a interioriza şi de a absolutiza valorile religioase,
trăite de obicei într-un mod spontan1.
Nu trebuie să neglijăm faptul că pentru
religiozitatea occidentală, cadrul instituţional
este reprezentat de parohie, care este pentru tânăr un mediu privilegiat în ce priveşte viaţa de
grup şi abordarea unor interesante tematici religioase. În cadrul parohiei, tânărul găseşte numeroase ocazii pentru a-şi creşte propriul nivel
de religiozitate, atât prin intermediul diferitelor
activităţi la care poate lua parte, cât şi datorită
unor lideri religioşi locali care devin modele
individuale semnificative pentru dezvoltarea
propriei capacităţi relaţionale.
Participarea la activităţile de grup cu specific religios se referă, de obicei, la un număr
restrâns de tineri şi este trăită cu un sentiment de
continuitate. Asociaţionismul religios în cazul
tinerilor reprezintă un factor important pentru
maturitatea religioasă a individului şi se manifestă prin dorinţa de a căuta şi de a găsi locuri
comune de dezbatere şi de dezvoltare a unei
religiozităţi personale, dar care să poată fi împărtăşită cu ceilalţi2.
Din perspectiva unei credinţe tot mai personale, se poate spune că tânărul caută comportamente prin care să-şi manifeste propriul
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Vasile Frăţilă, Teodor Seiceanu, Sâncel. Monografie,
Editura CRONO LOGIA, Sibiu, 2013, 670 p.
– 750 de ani. Studiu monografic, elaborată de
Teodor Seiceanu şi publicată la Editura Astra
din Blaj în anul 2002. De fapt, nu suntem doar în
faţa unei noi ediţii, cum, cu modestia-i proverbială, afirmă prof. univ. dr. Vasile Frăţilă în Notă
asupra ediţiei, ci avem de-a face cu o lucrare
realmente nouă, în care se regăsesc doar câteva secvenţe
din cea a lui Teodor Seiceanu:
Cuvânt înainte (la prima ediţie) – p. 15, Aşezarea (p.1516), Istoric (p. 23-32), Populaţia (p. 33-35), Viaţa, ocupaţiile şi obiceiurile locuitorilor (p. 35-45, Viaţa culturală
(p. 309-314), Folclorul (p. 315342) şi Satul – perspective (p.
343-344), însumând 64 de
pagini. Celelalte pagini sunt
distribuite pe patru capitole
solide, totalizând 267 de
pagini, care confirmă o dată
în plus clasa de specialist desăvârşit a celui care le-a elaborat – profesorul universitar
dr. Vasile Frăţilă: Numele (p.
18-22), Graiul (p. 46-129), Onomastica (p. 130201), Glosar dialectal (p. 202-308).Valoarea
monografiei este accentuată de o bogată
secvenţă de Anexe (p. 345-534) care cuprinde o
culegere de folclor din Sâncel, realizată de
profesorul Vasile Frăţilă, conţinând 105 piese
(46 de doine şi 59 de strigături – 52 la joc şi 7 la
nuntă), corespondenţa lui Ion Pop Reteganul,
precum şi un set de poveşti culese de acesta din
Săncel (Zâna Apelor, Crâncu Vânătorul
Codrului, Cerbul, Omul de omenie nu piere,
Vasilică-Floare Frumoasă, Aflatul, Povestea lui
Pahon, Omul cu trei sfaturi). Secţiunea Anexe
mai cuprinde o Prezentare a activităţii culturale

Dintre cele trei personalităţi, doar profesorul Vasile Frăţilă este sâncelean prin naştere, Timotei Cipariu şi Ion Brad
fiind de loc din satul Pănade, sat, care, alături de Iclod, intră în componenţa comunei Sâncel. Se impune, totuşi,
precizarea că mama lui Timotei Cipariu, Salomia, era sânceleancă, făcând parte din neamul Frăţilă.
2 Important de amintit, în acest context, este faptul că unul dintre primii dascăli ai şcolilor din Blaj, în jurul anului
1757, era popa Iancu, din Sâncel, devenit călugărul Isaia, care i-a fost profesor lui Samuil Micu şi probabil şi altor
reprezentanţi de seamă ai Şcolii Ardelene.
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ucrarea cu titlul de mai sus este, fără
îndoială, una dintre cele mai consistente, mai bine realizate, mai ample şi
mai bogate în informaţie monografii care s-au
elaborat la noi în ţară. Ea oferă cititorului o
imagine complexă a unei localităţi celebre, aşezate pe malul stâng al Târnavei
Mici, în judeţul Alba.
Din comuna Sâncel,
atestată documentar încă din
anul 1271, au pornit în lume
personalităţi politice, culturale
şi ştiinţifice de mare anvergură, între care se remarcă Timotei Cipariu, un mare erudit,
poliglot, lingvist şi teolog,
membru fondator al Academiei
Române, fost vicepreşedinte şi
apoi preşedinte al ASTREI,
Ion Brad, scriitor, diplomat,
fost director al Teatrului
„Nottara” şi Vasile Frăţilă,
lingvist de talie europeană, autor a zeci de volume şi sute de
articole publicate în reviste de
specialitate din ţară şi din străinătate1. De acolo s-au ridicat numeroşi intelectuali, oameni de cultură, publicişti, ingineri, economişti, scriitori, teologi, istorici, dascăli2 etc.
Vom adăuga că Vasile Frăţilă este unul dintre
autorii acestei prestigioase monografii, iar aportul Domniei Sale a imprimat lucrării rigoare
ştiinţifică, acribie, stil agreabil, ţinută academică. Celălalt autor, regretatul profesor Teodor
Seiceanu, specialist în istorie şi geografie, a avut
o prodigioasă activitate didactică şi publicistică,
demonstrându-şi cu evidenţă vocaţia enciclopedică.
Cartea de faţă este „o ediţie nouă şi, în
unele privinţe, îndreptată” a monografiei Sâncel
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din Sâncel (de după 1989), întocmită de Costea
Teodor, o privire asupra literaturii culte din
Sâncel, cu care ocazie sunt amintite nume de
mari autori de scrieri religioase sau literare. Sunt
reproduse câteva secvenţe din Pagini de jurnal
de Timotei Cipariu, precum şi poezia Ajunul a
celui care este considerat părintele filologiei româneşti, alături de două grupaje de poezii aparţinând talentaţilor poeţi Ion Brad şi Ioan Petraş,
fiecare dintre aceştia beneficiind şi de câte o
succintă prezentare făcută cu profesionalism de
Maria-Daniela Pănăzan, care apare în monografie cu o selecţie de texte referitoare la satul natal,
Sâncel şi cu un reuşit eseu despre Poezia ca
rugăciune, fiind totodată autoarea unei postfeţe
scrise cu sensibilitate şi talent, din care ne permitem să cităm câteva pasaje: „Purtăm satul în
inimile noastre, îl ducem cu noi în lume, şi ne
reîntoarcem etern la izvorul lui nesecat. Cartea
Sâncelului este, astfel, izvorul prin care curgem
şi noi în univers, rămânând, în acelaşi timp,
precum pietrele, parte din sufletul ales al neamului sâncelean”. Despre cei doi autori ai cărţii,
al cărei editor este, Maria-Daniela Pănăzan are
cuvinte elogioase, pline de respect şi aleasă preţuire: „Dascăli eminenţi, ei înşişi valori şi creatori de valori, Vasile Frăţilă şi Teodor Seiceanu,
ne lasă o comoară nepreţuită... Autorii sunt embleme ale imaginii satului... Teodor Seiceanu,
plecat dintre noi la o vârstă patriarhală, rămâne
un model pentru generaţiile de dascăli şi intelectuali ai Sâncelului de azi. Profesorul universitar Vasile Frăţilă este, la rându-i, model de
corectitudine şi seriozitate, de minuţiozitate şi
sacrificii. Iubitor al graiului de pe Târnave, personalitate enciclopedică, savant renumit în dialectologia românească, Vasile Frăţilă aduce în
cartea de faţă rezultatul unei munci de-o viaţă pe
care-l oferă, ca pe un dar de aur, sâncelenilor
dragi”.
Deosebit de inspirată, utilă şi edificatoare
asupra valorii intelectuale a sâncelenilor este
secţiunea Oameni ai Sâncelului, în care, sub
forma unor microbiografii sau medalioane, ne
sunt prezentaţi 130 de fii ai Sâncelului, care s-au
afirmat, de-a lungul timpului, în diferite domenii
de activitate (învăţământ, cultură, industrie, economie, agricultură, diplomaţie etc.), ducând
peste, tot pe unde i-au purtat paşii destinului,
icoana sfântă a unui Sâncel mirific, pe care l-au
aşezat cu demnitate în constelaţia cea mai strălucitoare a comunităţilor din România.
La conturarea unei imagini complexe asupra localităţii contribuie în mod substanţial tabelul cu locuitorii actuali ai satului, în care se
regăsesc, atât cei trăitori în localitate, cât şi cei
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risipiţi prin ţară sau prin străinătate. Tabelul,
extrem de sugestiv, oferă date interesante despre
2.178 de locuitori (nume, prenume, poreclă,
adresă, grad de rudenie, profesie), grupaţi în 494
de gospodării. Pe baza informaţiilor conţinute de
acest tabel se pot face interesante comentarii de
ordin sociolingvistic cu privire la locuitorii Sâncelului şi chiar asupra întregii zone.
Autorii nu i-au uitat nici pe cei patruzeci
de eroi, căzuţi sau dispăruţi în bătăliile din cel
de-al Doilea Război Mondial, monografia conţinând, de asemenea, liste cu primarii comunei
dintre 1930 şi 2013, cu notarii din perioada
1895-2013, precum şi cu învăţătorii şi profesorii
care au funcţionat în localitate de la înfiinţarea
şcolii (1 ianuarie 1787) până în 2013. Sunt trecuţi în lucrare şi membrii Cercului ASTRA „I. P.
Reteganul”, înfiinţat în anul 1998, membrii grupului folcloric bărbătesc, precum şi cei ai comitetului de iniţiativă, constituit în vederea pregătirii manifestărilor cultural-artistice prilejuite
de cea de-a 761-a aniversare a atestării documentare a Sâncelului.

Vasile Frăţilă

Monografia dispune şi de o iconografie
impresionantă, constând în 207 de fotografii,
unele vechi – de prin anul 1933 –, care ne familiarizează cu o serie de elemente ale cadrului
natural, cu tradiţiile şi obiceiurile, cu portul popular, cu viaţa economică şi culturală, cu diferite
aspecte ce ţin de educaţie şi instrucţie, de acţiunile întreprinse în cadrul cercului ASTRA etc.
Cartea de faţă a fost finanţată de Consiliul
Local şi Primăria Sâncel, reprezentantul cel mai
autorizat al cărora, primarul Ilie Frăţilă, într-un
emoţionant cuvânt de suflet, subliniază că „monografia Sâncelului constituie o realizare remarcabilă care cuprinde istoria şi faptele locuitorilor
săi din cele mai vechi timpuri şi până astăzi”, ea
dovedind că bunii şi străbunii sâncelenilor „şi-au

vorbitor activ al „graiului sâncelean”, regăsindu-se concomitent în două ipostaze: în cea de
cercetător şi în cea de informator, acest lucru
conferind demersului ştiinţific un plus de originalitate şi, în acelaşi timp, de autenticitate.
Graiul sâncelenilor este supus de prof.
univ. dr. Vasile Frăţilă unei analize minuţioase,
autorul oprindu-se, pe rând, cu competenţă, asupra sistemului fonetic (accent, vocalism, consonantism şi evidenţiind o serie de accidente
fonetice (asimilare, disimilare, epenteză, sincopă, proteză, afereză, metateză, contaminare),
precum şi unele aspecte interesante de fonetică
sintactică. Un spaţiu generos acordă lingvistul
morfosintaxei graiului, analizând toate clasele
de cuvinte şi insistând asupra categoriilor gramaticale specifice acestora. Este tratată, de asemenea, problema formării cuvintelor, subliniindu-se faptul că în zonă se practică insistent
derivarea cu sufixe şi mai puţin prefixarea sau
compunerea. Sunt identificate peste patruzeci de
sufixe, grupate în funcţie de valorile pe care le au
(nume de agent, colective, diminutive, moţionale, augmentative etc.). Sunt amintite şi câteva
cazuri de derivare regresivă sau de prefixare.
Atât în partea de fonetică, cât şi în cele de
morfosintaxă sau de formarea cuvintelor, profesorul Vasile Frăţilă subliniază, pe de o parte,
fenomenele care individualizează graiul sâncelenilor, iar pe de alta pe acelea care se regăsesc şi
în alte variante teritorial-geografice ale limbii
române.
În ceea ce priveşte lexicul graiului din
Sâncel, Vasile Frăţilă constată că acesta a păstrat
„o serie de cuvinte de origine latină, necunoscute idiomului dacoromân vorbit la sud de
Carpaţii Meridionali”. Autorul prezintă o listă
de aproape cincizeci de „termeni de origine latină care se păstrează în graiul din Sâncel şi de pe
valea inferioară a Târnavelor, dar care lipsesc
din graiurile munteneşti”. Interesant ni se pare
că o parte dintre aceşti termeni circulă cu acelaşi
sens şi în subdialectul maramureşean: ai „usturoi”; a ajuna „a nu mânca” (în anumite zile, mai
ales în perioada posturilor); cadă „vas mare confecţionat din doage de lemn prinse în cercuri de
fier”; ceară (care se formează în ureche); ceteră
„vioară”; cute „gresie de ascuţit coasa”; curechi
„varză”; a (se) înturna „a (se) întoarce”; moare
„zeamă de varză”; păcurar „cioban”; pătură „foaie
de aluat, pentru plăcinte”; porumb „porumbel”.
Sunt scoase în evidenţă, totodată, şi elementele lexicale de origine slavă din lexicul
Târnavelor, cele maghiare şi germane, precum şi
cele care formează arii specifice în Transilvania.
Autorul identifică numeroase cuvinte care au
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iubit ţara şi locurile natale, şi-au cultivat limba,
cântecele şi datinile cu care s-au născut, făcându-le mereu mai frumoase”.
Cunoscutul scriitor şi diplomat Ion Brad,
fiu al Sâncelului, îi elogiază pe cei doi autori,
apreciindu-le în mod deosebit efortul de informare şi documentare, afirmând că prof. univ. dr.
Vasile Frăţilă este un „vrednic fiu al satului,
cărturar ciparian” care s-a identificat mai mult
decât oricare alt intelectual din zonă „cu pasiunea devoratoare a Părintelui filologiei române, adică studiul cuvântului, al limbii şi al literaturii populare”. Ion Brad constată, pe bună
dreptate, că monografia semnată de Vasile
Frăţilă şi Teodor Seiceanu, „în comparaţie cu
prima ediţie, a devenit o adevărată enciclopedie
istorico-lingvistică, depăşind cu mult hotarele
Sâncelului, fapt unic şi definitiv, pe care n-o să-l
mai poată depăşi nimeni în viitor. Totul datorându-i-se lui Vasile Frăţilă, în ipostaza lui actuală de savant”. Că aşa stau lucrurile ne-o dovedesc capitolele elaborate de distinsul savant
care sunt adevărate bijuterii lingvistice, în care
erudiţia, acribia, răspunderea faţă de cuvântul
scris îşi găsesc o strălucită confirmare. După ce,
în capitolul referitor la numele localităţii, profesorul Vasile Frăţilă, punând la contribuţie cunoştinţele enciclopedice pe care le posedă, ne
oferă un model de decriptare lexico-semantică a
unui oiconim, stabilind cu certitudine originea
latină a Sâncelului şi făcând asocieri de ordin
etimologic cu toponime asemănătoare din spaţiul romanic, într-o secvenţă consistentă se ocupă de graiul din Sâncel, pe care îl încadrează cu
exactitate în sistemul subdiviziunilor teritoriale
ale limbii române. Capitolul dedicat graiului
este o veritabilă monografie dialectală, la realizarea căreia profesorul Vasile Frăţilă a ostenit cu
răbdare, migală, pricepere, competenţă şi, fără
îndoială, cu implicarea superioară pe care i-o dă
savantului conştiinţa apartenenţei la comunitatea vorbitorilor al căror comportament lingvistic
face obiectul propriilor cercetări şi consideraţii
de ordin ştiinţific. Domnia Sa stabileşte că „graiul din Sâncel, ca şi graiul majorităţii localităţilor de pe valea inferioară a Târnavelor, are
cele mai multe şi mai importante particularităţi
fonetice, morfologice şi lexicale comune cu graiurile româneşti aflate la nord de Carpaţii
Meridionali. El aparţine graiurilor ardeleneşti de
centru şi de sud, deosebindu-se în unele privinţe,
atât de cele crişene, cât şi de cele maramureşene,
precum şi de cele transilvănene de nord-est”.
Aflăm, în acest capitol, date interesante din
istoria cercetărilor dialectale din zonă, despre
criteriile de selectare a informatorilor, autorul ca
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pătruns din graiul de pe valea Târnavelor în
limba scriitorilor zonei, printre care îi aminteşte
pe Ion Agârbiceanu, Ion Blăjan şi Ion Brad. În
acelaşi timp este semnalată influenţa tot mai
intensă a limbii literare asupra tuturor nivelelor
graiului: fonetic, morfologic, sintactic şi lexical.
Ca unei veritabile monografii dialectale,
alcătuite după criterii strict academice, cărţii îi
este ataşat un glosar dialectal, conţinând aproape
2200 de termeni cu circulaţie pe valea inferioară a
Târnavelor. Toate aceste elemente lexicale beneficiază de o descriere semantică detaliată, de
etimologizare, de prezentarea variantelor (acolo
unde este cazul), multe dintre ele fiind chiar ilustrate prin contexte literare excerptate din creaţia
literară a scriitorilor amintiţi mai sus.
Monografia conţine un interesant capitol
de Onomastică, în care profesorul universitar dr.
Vasile Frăţilă, specialist neîntrecut în acest domeniu, analizează numele de persoane, numele
de animale şi numele de locuri ale Sâncelului din
perspectivă diacronică, sincronică şi tipologică.
Autorul defineşte sfera şi obiectul de cercetare
ale onomasticii, constituirea acesteia ca ştiinţă,
oprindu-se asupra raportului dintre numele proprii şi cele comune (apelativele), după care se
ocupă, pe larg, de antroponimia, zoonomia şi
toponimia localităţii.
Sunt stabilite criteriile de atribuire a prenumelor, accentuându-se faptul că predomină
cel genealogic, dar că nu este ignorat de către
comunitate nici cel calendaristic. Cele mai frecvente prenume pentru bărbaţi sunt, în ordine,
Ioan, Vasile, Nicolae, iar pentru femei Maria,
Ana, Elena. Este surprinsă tendinţa de modernizare a inventarului antroponimic, sursele principale ale acestui proces fiind identificate, în
principal, în efectele curentului cultural declanşat de Şcoala Ardeleană şi în tendinţa de a atribui
nou-născuţilor mai multe prenume. Cele 122 de
prenume pentru bărbaţi şi cele109 pentru femei,
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înregistrate în monografia Sâncelului, sunt
comentate şi etimologizate, procese cărora sunt
supuse, atât numele de familie – în număr de
117 –, cât şi supranumele, al căror număr se
apropie de 400.
Inventarul numelor de animale este redus,
întrucât numărul crescătorilor de vite şi de cai
din zonă a scăzut drastic. În lucrare apar, totuşi,
peste şaizeci de zoonime, grupate pe categorii de
animale: vaci, boi, bivoliţe, cai, iepe, oi, câini,
căţele, găini, cocoşi.
De pe teritoriul Sâncelului, profesorul
univ. dr. Vasile Frăţilă a cules în jur de o sută de
nume de locuri, cărora le stabileşte originea,
după care le clasifică din punct de vedere semantic şi tipologic, insistând şi asupra particularităţilor de limbă ce se manifestă în structura
acestora.
Părţii ştiinţifice a lucrării, profesorul univ.
dr. Vasile Frăţilă îi ataşează o complexă bibliografie, care conţine aproape cinci sute de
titluri, constând în dicţionare explicative şi etimologice, în dicţionare bilingve şi onomastice,
în atlase lingvistice, glosare şi monografii dialectale, culegeri de folclor, lucrări de istorie,
culegeri de documente, tratate, volume de autor
sau colective, studii şi articole dedicate dialectologiei, onomasticii şi, în general, ştiinţei limbii
etc., multe dintre acestea în limbile germană,
bulgară, italiană sau franceză.
Cartea Sâncelului este un model de monografie a unei localităţi rurale, un studiu elaborat cu responsabilitate, competenţă şi implicare sufletească, din care transpare, atât
înaltul profesionalism al celor doi autori, cât şi
dragostea neţărmurită a acestora faţă de satul natal, faţă de inegalabilii lor consăteni – entităţi
despre care profesorul dr. Vasile Frăţilă spune
atât de frumos că nu le-a uitat niciodată şi că
gândurile cele mai dragi ale Domniei Sale le vor
însoţi mereu.
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Mass-media despre români
Laviniu ARDELEAN

Zilele prieteniei româno-abetoneze au
avut parte de discuţii şi schimburi de experienţă
pe teme turistice şi economice, precum şi o după-amiază întreagă de manifestări culturale, menite să scoată în evidenţă tradiţii, cultură, dans şi
muzică populară, specifice zonei din jurul staţiunii Abetone şi României. În deschiderea discuţiilor, partea românească a fost reprezentată
de către Ştefan Stănăşel şi Leontin Cojocea. Primul a întărit ideea că Abetone poate fi un punct
de atracţie turistic pentru românii din Italia, dar
şi o oportunitate pentru acorduri comerciale şi
turistice cu România. „În Italia sunt mai mult de
un milion şi jumătate de români, iar această
întâlnire poate face cunoscute lor frumuseţile
acestor locuri şi posibilităţile turistice pe care le
pot găsi aici. Totodată poate fi baza unor viitoare
legături cu România. În aceste două zile încercăm să construim legături solide de colaborare, să învăţăm din experienţa abetoneză. Vom
face acorduri care vor aduce beneficii ambelor
părţi: noi vom prezenta frumuseţea locurilor din
România, a tradiţiilor şi culturii româneşti, iar de
la dumneavoastră vom învăţa din experienţa
lungă şi de succes pe care o aveţi” a specificat
Stănăşel.
Povestea româncei care l-a cucerit pe
Obama. Cum a ajuns Rada Mihalcea
în topul geniilor din SUA / Florina Pop

Ziarul Românesc, 15 septembrie,
www.ziarulromanesc.net

Central School of Ballet, Londra. La
„Platform Theatre” al University of Arts are loc
spectacolul de balet al anilor 2 şi 3 ai prestigioasei şcoli londoneze. Printre tinerii balerini
de pe scenă evoluează şi Andrei Iliescu, un con-

Adevărul, 13 septembrie, www.adevarul.ro

Rada Mihalcea, profesor asociat la Universitatea Michigan, din SUA, a fost inclusă în
top 100 cercetători în domeniul inteligenţei artificiale din Statele Unite, distincţie primită din
partea preşedintelui american Barack Obama.
Recent, a devenit şi cetăţean de onoare al oraşului Cluj-Napoca. „Domeniul calculatoarelor e
un loc unde poţi schimba lumea în bine, cu
ajutorul unor aplicaţii, şi asta e ceva la care
femeile sunt foarte bune: să schimbe lumea”,
crede Rada Mihalcea (40 de ani), o cercetătoare

Alături de Diana Cristescu,
la gala Liceului de coregrafie în 2013
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Gazeta Românească, 11 septembrie,
www.gazetaromaneasca.com

care predă materii ce ţin de interacţiunea dintre
om şi computer la Universitatea Michigan, pe
locul 22 în topul instituţiilor de învăţământ superior din lume (topul QS 2013). A lucrat pentru
Google, Microsoft şi Samsung pe diferite
proiecte care i-au adus recunoaştere şi premii.
Clujeanca a fost distinsă cu un „Google Awards
Grant“ în 2005 (grant pentru îmbunătăţirea procesării de către calculatoare a limbajului natural), în 2008 – cu un „Career Award“ (un
premiu pentru carieră) din partea Fundaţiei Naţionale de Ştiinţă din SUA, iar în 2010 a fost
inclusă în top 100 al cercetătorilor din SUA –
distincţie primită din partea preşedintelui SUA,
Barack Obama.
Andrei Iliescu, primul bursier român
al Central School of Ballet din Londra:
„Dansul pentru mine înseamnă totul.
Visul meu este să ajung la Royal
Ballet”
/ Mircea Maer
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Frumuseţile patriei, film la Abetone:
„Vă prezint România sau aşa cum îmi
place mie s-o numesc: Grădina lui
Dumnezeu” / Andi Rădiu
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stănţean de 18 ani, singurul român care învaţă
aici. Este bursier în anul doi de studiu, iar peste
câteva săptămâni va fi în ultimul an. Studenţii
interpretează scene din piese clasice şi momente
de dans contemporan. Este pentru prima dată
când iau contact cu această formă de artă şi este
fascinant. În spatele frumuseţii de pe scenă stă,
însă, o muncă enormă. Pregătirea spectacolului,
spune Andrei, a durat mai bine de trei luni, cu
repetiţii asidue alături de studiul propriu-zis de
la şcoală. La Central School of Ballet pregătirea
înseamnă 10 ore pe zi, cinci zile pe săptămână.
Uneori şi şase. „Dansul pentru mine înseamnă
totul, nu mă văd făcând altceva, poate că nici nu
aş fi bun la altceva şi nici nu vreau să fac altceva
în viaţă decât să dansez. Pe mine, dansul mă
satisface şi mă completează ca om”. Astfel se
autocaracterizează Andrei Iliescu în două fraze.
La Washington se lansează
Alianţa româno-americană
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Romanian Global News, 17 septembrie,
rgnpress.ro

Pe 2 octombrie 2014, la Washington, în
cadrul unei gale ce va avea loc la National
Museum of Women in the Arts, din 1250 New
York Avenue, va fi lansată o asociaţie de prietenie româno-americană, Alianţa, formată din
foşti diplomaţi americani şi lideri ai comunităţii
româneşti din SUA, transmite Marian Petruţa
pentru Romanian Global News. În contextul
evenimentelor din Ucraina şi al nevoii americane de a fi alături de partenerii săi est-europeni
se va lansa această asociaţie ce îşi propune o mai
bună legătură între cele două ţări partenere.
Alianţa îşi doreşte să devină o punte de legătură
în relaţiile bilaterale româno-americane în domeniul culturii, economic, politic şi militar.
„Acum, mai mult ca acum 25 de ani, de la căderea
Zidului Berlinului, America trebuie să sprijine
ţările est-europene, naţiunile acestea, cum sunt
românii, care împărtăşesc valorile noastre democratice”, a spus Mark Gitenstein, Preşedintele
Alianţei şi fost Ambasador al Preşedintelui
Obama în România, din 2009 până în 2012.
Asociaţia Femeilor Românce din
Grecia a deschis
Cursurile de Limba Română
RoMedia, 23 septembrie, www.romedia.gr

Duminică, 21 septembrie, la ora 13:00 a
avut loc festivitatea de deschidere a Cursurilor
de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească ce
se desfăşoară în cadrul Asociaţiei Femeilor
Românce din Grecia cu sprijinul Ministerului de
Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia
cu Românii de Pretutindeni. Alături de părinţii şi

copiii dornici să descopere tainele limbii române
s-au aflat excelenţa sa, domnul Ambasador
Lucian Fătu şi doamna Anca Chisăliţă – consilier pe cultură şi educaţie în cadrul Ambasadei
României la Atena, se menţionează într-un comunicat al asociaţiei. La deschidere s-au aflat şi
reprezentanţii Asociaţiei „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” din Aspropyrgos, precum şi
ai Asociaţiei Moldo-Elene Orfeu din Atena, care
au urat copiilor şi cadrelor didactice succes în
noul an şcolar, între cele trei asociaţii existând o
colaborare foarte bună în ultima perioadă.
Primul festival românesc din Olanda
Romanian Global News, 25 septembrie,
www.rgnpress.ro

Primul festival dedicat artelor tradiţionale
româneşti va avea loc în această toamnă, la Haga
(Ţările de Jos). Catsheuvel Festival se va desfăşura pe 26 şi 27 septembrie 2014 şi este, de fapt, o
avanpremieră a ceea ce se doreşte să devină un
eveniment anual, atât pentru românii din Olanda,
cât şi pentru olandezii care doresc să cunoască
tradiţiile şi cultura românească. Directorul acestui
festival, dansatorul şi coregraful Lucian Martin
(USZINA DANS), a reunit contemporanul cu
artele tradiţionale, muzică, dans, instalaţii de
sunet şi video interactive şi multimedia, într-o
serie foarte condensată de evenimente menite să
ilustreze varietatea de activităţi culturale din România de azi, „BASM-ul” fiind tema principală a
festivalului.
65 de ani de la înfiinţarea
Catedrei de română din Seghedin
Romanian Global News, 26 septembrie,
www.rgnpress.ro

Catedra de limba şi literatură română a Facultăţii de Pedagogie „Juhász Gyula” a Universităţii din Seghedin sărbătoreşte în această
toamnă 65 de ani de la înfiinţare, scrie Foaia
Românească, preluată de Romanian Global
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O focşăneancă a pedalat peste 5.000 de
kilometri, în 86 de zile, ca să ajungă la
studii în Indonezia / Ştefan Borcea
Adevărul, 1 octombrie, www.adevarul.es

Alina Ene, în vârstă de 28 de ani, de profesie designer vestimentar, va studia în Indonezia artizanatul acestei ţări, după ce a obţinut o
bursă în acest sens. Focşăneanca Alina Ene a
reuşit performanţa de a străbate pe bicicletă
5171 de kilometri, distanţa între Focşani şi Jakarta, Indonezia. Ea a vrut cu tot dinadinsul să
ajungă cu bicicleta în Indonezia, acolo unde a
aplicat pentru o bursă care o va ajuta în cariera
de designer, meserie pe care o practică în prezent
pe cont propriu. Astfel, din data de 4 iunie şi
până pe 28 august, când a ajuns în Jakarta, temerarei cicliste i-au fost necesare 86 de zile
pentru a-şi realiza visul, traversând Bulgaria,
Turcia, Georgia, Armenia, Iran. Fata spune că,
dat fiind traseul dificil, pe distanţa între Teheran
– Iran şi Kuala Lumpur – Malaezia, a zburat cu
avionul, iar din Singapore şi până la Jakarta a
folosit vaporul.

Vinurile româneşti au fost protagonistele
unei degustări de excepţie care a avut loc la
Milano, la începutul lunii. Restaurantul „Il
Bersagliere” din Parco delle Cave a găzduit,
sâmbătă, 6 septembrie, un eveniment organizat
de o tânără somelier româncă, Yvone Pădurariu,
27 de ani. Originară din Iaşi, a absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale a Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din capitala Moldovei,
după care s-a mutat în Italia şi, iniţial, a lucrat ca
operator într-un „call center”. Ulterior, a absolvit cursurile uneia dintre cele mai importante
organizaţii de profil enologic din Peninusulă,
„Associazione Italiana Sommelier”. La eveniment au participat circa 60 de persoane, români
şi italieni, care s-au declarat deopotrivă plăcut
surprinşi de calitatea vinurilor româneşti. SurA apărut primul număr al
priza, de fapt, constă în faptul că dintre cele cinci
Ziarului Românesc Germania
vinuri prezentate, niciunul nu aduce cu cele din
comerţ. „Am mers personal în România în crame
Romanian Global News, 2 octombrie,
www.rgnpress.ro
pentru a alege acele vinuri care pot concura
marile vinuri”, ne-a declarat Yvone.
Ziarul Românesc Germania se alătură ceRobert Gheorghiţă Scortos, cel mai
lorlalte ziare în limba română publicate de
bun strungar român din provincia
grupul editorial cu filiale la Roma, Bucureşti,
Milano / Carmen Scorţanu
Londra şi Frankfurt. Ziarul este gratuit, are un
Gazeta Românească, 29 septembrie,
tiraj de 10.000 de exemplare şi este bilunar, dar
www.gazetaromaneasca.com
în scurt timp va deveni săptămânal şi îşi va mări
Robert Gheorghiţă Scortos are 17 ani şi tirajul şi distribuţia. În prezent este distribuit în
este considerat cel mai bun strungar român din oraşele cu cele mai mari comunităţi de români, la
provincia Milano. Născut la Vaslui, s-a stabilit agenţii de transport, biserici, magazine cu proîn localitatea Cislago împreună cu familia sa, din duse tradiţionale, consulate, asociaţii şi în alte
2007, de când părinţii lui au hotărât să plece în puncte de reper pentru comunitatea românească.
străinătate să-i ofere un viitor mai bun. A ab- Comunitatea românească din Germania, estimasolvit Institutul Profesional de Stat pentru tă acum la circa 600.000 de persoane, este comuIndustrie şi Artizanat „Antonio Parma” (IPSIA) nitatea de români cu cea mai mare creştere din
– Saronno, în luna iulie a acestui an. A realizat străinătate. Germania este atractivă, atât pentru
prima etapă a campionatului la cea mai bună cei aflaţi în România, cât şi pentru cei aflaţi în
probă de strungar CNC pe un simulator marca ţări cu economii în criză, cum ar fi Spania şi
Siemens, organizată de una din filialele firmei Italia, de unde sosesc zilnic foarte mulţi români.

VARIA

Gazeta românească, 26 septembrie,
www.gazetaromaneasca.com

Randstad din Legnano (MI). În prezent este angajat ca ucenic, operator pe maşini cu comandă
numerică într-o societate din Mozzate, care produce maşini pentru producţia alimentară. Robert
este foarte mulţumit de excelentul său rezultat
ţinând cont că a concurat cu 10 muncitori calificaţi veniţi din alte zone din regiunea Lombardia.
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News. Conducerea Catedrei organizează în ziua
de 3 octombrie un program aniversar, care va
cuprinde: o conferinţă dedicată celor 65 de ani
de la înfiinţarea Catedrei de limba şi literatura
română; colocviul internaţional de „Comunicare
şi cultură în România europeană” al Universităţii de Vest din Timişoara; conferinţa „Triplex
Confinium Linguae Daco-Romanae” a cadrelor
universitare din Banatul istoric.
Degustare patriotică – Yvone
Pădurariu a organizat o prezentare de
vinuri româneşti la Milano: „Am vrut
să fac ceva pentru ţara mea” /
Cornel Toma
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Google: Trei români pe lista celor mai
importanţi 100 de inovatori din
Europa Centrală şi de Est
/ Mădălina Cerban
Gândul, 3 octombrie, www.gandul.info

Potrivit unui comunicat remis Mediafax,
Res Publica în colaborare cu Visegrad Fund,
Google şi Financial Times au anunţat lista celor
100 de lideri ai inovaţiei din Europa Centrală şi
de Est. Ionuţ Budişteanu, Paul-Andre Baran şi
Cristian Botan sunt românii care se regăsesc pe
lista finală a proiectului New Europe 100
(NE100). Lista NE100 a fost creată ca parte a
unei campanii care are ca scop promovarea inovaţiei în Europa Centrală şi de Est, prin evidenţierea celor care sunt motorul schimbărilor
pozitive în societate. Candidaţii pentru NE100
sunt oameni şi echipe care utilizează noile tehnologii în sectoarele lor de activitate, ale căror
acţiuni au impulsionat economia, ştiinţa, cultura
şi comunitatea.
Maramureşeanul care forţează
rescrierea istoriei. Disputa marilor
lingvişti ai lumii pe originea limbii
române / Anca Miklos
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Vocea Transilvaniei, 4 octombrie,
www.voceatransilvaniei.ro

George Cadar, istoricul băimărean care a
tradus în premieră mondială inscripţia tracă de
pe inelul descoperit la Ezerovo în anul 1912,
susţine că istoria ar putea fi rescrisă şi că limba
română veche este de fapt la originea tuturor
limbilor europene. Acesta şi-a susţinut teoria la
cel de-al XII-lea Congres al Societăţii Internaţionale de Studii Semiotice de la Sofia, în perioada 16-20 septembrie, unde a participat alături de specialişti din 130 de ţări. La Congres,
maramureşeanul a prezentat traducerea misteriosului inel de la Ezerovo, în premieră mondială. Acesta susţine că decriptarea înscrisurilor
de pe inel nu s-a putut realiza până acum, deoarece nu s-a cunoscut scrierea fonetică. Specialiştii spun că înscrisurile de pe acest inel sunt în
limba tracă şi George Cadar confirmă acest lucru, dar face precizarea că s-au folosit caractere
greceşti. „Poate să fie scris în orice limbă, noi
trebuie să citim în limba noastră”, a declarat,
pentru VoceaTransilvaniei.ro, istoricul din
Maramureş. Potrivit traducerii făcute de Cadar,
pe inel este înscris: „Rolistene îs. Născut Renea.
Tiltian este numele pământului pe care îl stăpânesc. Tot ce este dedesubt este viaţa mea”.

Hramul bisericii româneşti
din Jönköping
Romanian Global News, 6 octombrie,
www.rgnpress.ro

Preasfinţitul Episcop Macarie al Europei
de Nord, înconjurat de un sobor de preoţi şi
diaconi, a săvârşit sâmbătă, 4 octombrie 2014,
Taina Sfintei Liturghii pentru românii din oraşul
suedez Jönköping, cu prilejul sărbătoririi hramului bisericii româneşti „Acoperământul Maicii
Domnului” – scrie www.episcopiascandinavia.se, preluat de Romanian Global News. Preasfinţitul Macarie i-a îndemnat pe preoţi şi credincioşi să rămână în toată vremea sub
acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, urmând pilda şi cerând ocrotirea celei
pline de dar. Totodată, ierarhul şi-a exprimat
bucuria de a putea sluji de hram în noua biserică,
împodobită cu catapeteasma adusă recent din
România. Iconostasul a fost sculptat în stil brâncovenesc, în lemn de cireş, în atelierele Mănăstirii
Cozia, fiind donat de Arhiepiscopia Râmnicului.
Icoanele de pe catapeteasmă, care se vor picta tot
în stil brâncovenesc, vor fi oferite de enoriaşii
români din Jönköping şi împrejurimi.
Adrian Chiriţă, cartiromanesti.co.uk:
„Cărţile sunt puntea de legătură între
ţară şi comunitate” / Mircea Maer
Ziarul Românesc, 9 octombrie,
www.ziarulromanesc.net

„Cărţile sunt ca nişte corăbii încărcate călătorind pe vastul ocean al vremii”, spunea Sir
Francis Bacon, marele filosof născut în inima
Londrei. „Ca şi cărţile, oamenii călătoresc pe
vastul ocean al vremii, iar din timp în timp şi din
loc în loc, se întâlnesc. Eu veneam din «ţara» lui
Marin Sorescu, ea din locul care l-a dat lumii pe
marele Eminescu, din Botoşani. Astfel ne-am
întâlnit la Londra. Aşa ne-am cunoscut. Doi îndrăgostiţi de cărţi care s-au îndrăgostit unul de
celălalt”. Astfel descrie Adrian scânteia ce avea
să ducă la deschiderea primei librării virtuale
pentru românii din Marea Britanie. „Ne-am dat
seama că românii din Marea Britanie se găsesc
în faţa unei bariere culturale. Nu pot găsi cărţi
româneşti. Nici în librării, nici în bibliotecile de
aici. Astfel ne-a venit ideea acestui site. Să împărţim şi cu alţi oameni ceea ce avem noi mai
drag, cărţile. Ştim că nu vom fi singuri, că ni se
vor alătura şi alţii, iar cultura românească va
prinde rădăcini şi aici, departe de casă”, a
continuat el.
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Profesorul Stefan Hell, de la Institutul
„Max Planck“ pentru Chimie Biofizică din
Göttingen (Germania), a acordat un interviu publicaţiei Sued Deutsche, în care a vorbit şi despre
originile sale de şvab dunărean. Stefan Hell s-a
născut în oraşul Sântana, aflat la 22 de kilometri
de Arad. „Nu mă pot imagina altfel decât în acest
context. Provin dintr-un oraş mic din România.
Am venit în Germania la 15 ani. Înainte, am fost
la aceeaşi şcoală ca şi laureata premiului Nobel
pentru Literatură, Herta Muller. Ea era mai mare
ca mine”, a povestit Stefan Hell, care provine
dintr-o familie de intelectuali. Tatăl era inginer,
mama a fost învăţătoare. Stefan Hell a apucat să
înveţe două semestre la Liceul „Nikolaus
Lenau” din Timişoara, pentru că în 1978 a urmat
emigrarea în Germania. „A fost o mare eliberare
pentru noi. România era o ţară comunistă în care
nu se putea spune nimic. A fost minunat să
trăieşti într-o ţară în care limba maternă este şi
cea oficială. La noi acasă se vorbea în germană.
Iar eu mă simţeam un german”, a mai spus
chimistul.
Prima Parohie ortodoxă românească
din Malta
Romanian Global News, 10 octombrie,
www.rgnpress.ro

Cei aproape 500 de români care trăiesc în
Malta vor putea participa la slujbe oficiate în
limba maternă în propriul locaş de cult. Este
vorba despre o biserică cedată pe perioadă nedeterminată de Biserica Romano-Catolică pentru
Parohia Ortodoxă Românească „Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul” din capitala Valletta,
informează Trinitas TV, preluat de Romanian
Global News. Românii stabiliţi în Malta au avut
bucuria să participe pentru prima dată la slujbe la
sfârşitul anului 2013, de sărbătorile de iarnă. La
slujbele din biserica românească participă şi credincioşii basarabeni, dar şi greci şi sârbi. Parohia
Ortodoxă Românească din Malta a luat naştere
legal, cu binecuvântarea Episcopiei Ortodoxe
Române a Italiei, în aprilie 2014.
Despre campania internaţională „Uită
o carte undeva!”… / Lidia Patricia

Concert omagial Dimitrie Cantemir
la Bruxelles
Agerpres, 13 octombrie, www.agerpres.ro

Grupul Imago Mundi va susţine vineri, 17
octombrie, la Bruxelles un recital cu ocazia colocviului Dimitrie Cantemir organizat de Academia Regală a Belgiei, prin care omagiază personalitatea complexă a enciclopedistului român,
informează ICR Bruxelles. Ansamblul bucureştean Imago Mundi interpretează un repertoriu
mai puţin abordat şi cunoscut: muzică veche
românească şi compoziţii ale lui Dimitrie
Cantemir. Albumul Isvor (2012, Casa Radio/
Pilgrim Project) cuprinde interpretări contemporane ale unor creaţii muzicale vechi şi tradiţionale româneşti. Imago Mundi îmbină modernitatea cu tradiţia, prin armonizarea
instrumentelor specifice secolelor XVII-XVIII
cu cele moderne. „Pe lângă o sonoritate specifică, în care simplitatea melosului se îmbină cu
subtilitatea dispoziţiilor instrumentale, anumite
aranjamente reuşesc să creeze o mixtură originală între folclor oriental, sonorităţi renascentiste, ecouri africane şi minimalism american”,
descrie proiectul compozitorul şi profesorul universitar Dan Dediu.
Visul britanic: executor fiscal român,
devenit cofetar de succes în Anglia.
Femeia face torturi inedite /
Cristina Cîcău
Adevărul, 13 octombrie, www.adevarul.es

Elena Ceuca (48 de ani), originară din Satu
Mare, şi-a lăsat locul de muncă din România,
În perioada 8-14 septembrie a avut loc unde lucra ca executor fiscal, şi s-a mutat, în
campania internaţională de promovare a lecturii 2011, într-un orăşel din Marea Britanie. Aici a
Oublie un livre quelque part („Uită o carte un- pus pe picioare o afacere cu torturi unicat şi
Hyperliteratura.ro, 12 octombrie,
www.hyperliteratura.ro
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Adevărul, 9 octombrie, www.adevarul.es

deva!”), eveniment ce s-a desfăşurat în paralel în
mai multe ţări, printre care Luxemburg, Franţa,
Belgia, Elveţia, Maroc, Portugalia, Spania,
Tahiti, Brazilia, Germania, Albania, Canada,
România, Republica Moldova, Peru, Irlanda,
Algeria, India. Acest eveniment social de anvergură a pornit în Quebec, Canada, protagonistele campaniei fiind Julie Patenaude şi Kim
Vincent, dar care apoi a luat aripi în întreaga
lume. În total la campania aceasta au aderat
peste 62.000 participanţi şi au fost invitate peste
462.000 persoane, înscriindu-se astfel în şirul
altor activităţi de promovare a lecturii (cum ar fi
bookcrossing/livre voyageur, free library etc).
Este considerat ca fiind un fenomen social
original, dinamic şi chiar necesar pentru orice
societate pentru că astăzi, cu noile tehnologii
care ne inundă viaţa, avem tendinţa să citim din
ce în ce mai puţin.
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Laureatului premiului Nobel pentru
Chimie în 2014: „A fost o uşurare
imensă să plec din România” / Ştefan
Both
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produse tradiţionale româneşti. La aproape trei
luni de când s-a stabilit în oraşul Bradford din
nordul Angliei, Elena a făcut un tort ce reprezenta o poşetă şi un pantof cu orientare asiatică
şi, împreună cu fiul ei, student la universitatea
din localitate, a intrat în cel mai căutat local
pakistanez. A aşezat tortul pe masă şi a căutat
patronul. Când s-a întors la masă să ia tortul, nu
mai reuşea să ajungă la el, pentru că lumea se
îngrămădea să facă poze. Asta l-a încântat pe
patron, care, fără să stea prea mult pe gânduri, a
întrebat-o dacă nu vrea să lucreze pentru el, câţi
bani vrea şi când poate să înceapă munca. A
crezut că visează, că nu aude bine, nu era pregătită pentru aşa ceva. I-a sugerat patronului să
ducă tortul acasă, să-l guste şi să o sune a doua zi.
Româncă de geniu: O elevă de 17 ani a
inventat un sistem unic de salvat vieţile
militarilor plecaţi în război /
Bogdan Nistor
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Adevărul, 28 octombrie, www.adevarul.es

Printre cei peste 120 de inventatori, prezenţi la ultima ediţie a Salonului Ugal Invent de
la Galaţi, şi-a făcut loc şi Theodora Găiceanu, o
tânără elevă de 17 ani, care a reuşit să uimească
juriul cu o metodă de determinare a minelor
folosind o platformă autonomă. Theodora
Găiceanu, este elevă în clasa a zecea, la Colegiul
Naţional „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi. A
avut curajul să aplice la un Salon de Inventică
important din oraş şi până la urmă a ieşit cum nu
se poate mai bine pentru ea: a fost răsplătită de
juriul Salonului Ugal-Invent cu premiul pentru
„Cel mai tânăr inventator”. Theodora a participat în acest concurs cu un detector de mine
bazat pe o platformă autonomă. Povestea din
spatele acestui dispozitiv este una interesantă.
Iniţial, în clasa a noua, Theodora a participat la o
sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti, în
cadrul unei secţiuni dedicate elevilor, cu o platformă mobilă. Era vorba atunci despre un mic
vehicul electric ce se putea deplasa mai repede
sau mai încet, înainte şi înapoi, la închiderea
unui întrerupător. Ulterior, s-a gândit să îl facă
autonom, adică cu alimentare de la baterii.
Premiu internaţional de fotografie
obţinut de un student român în UK
Ziarul Românesc, 30 octombrie,
www.ziarulromanesc.net

Fotograful Alex Beldea, student al Universităţii din Huddersfield, a câştigat recunoaştere într-o competiţie internaţională de
prestigiu. Potrivit The Examiner, Beldea are 22
de ani şi este în ultimul an la cursul de fotografie

Miner din Valea Jiului fotografiat de Alex Beldea

al Universităţii Queensgate. El are deja experienţă în fotografia comercială, câştigată în
timpul unei colaborări de 12 luni cu o agenţie din
Leeds şi lucrează pe cont propriu. Tânărul este
din Petroşani, din Valea Jiului, zona minieră a
României ce se confruntă cu închiderea unor
mine. El cunoaşte problematica socială a acestei
regiuni în care oamenii au probleme în ceea ce
priveşte locurile de muncă, se mai arată în publicaţia britanică. Alex Beldea a fotografiat
minerii şi condiţiile lor de trai în peste 100 de
imagini ce arată sfârşitul mineritului în oraşele
Paroşeni, Petrila şi Uricani.
Un român plecat din România,
dezamăgit de sistem, manager de
succes într-un stat din Orientul
Mijlociu / Cristina Cîcău
Adevărul, 3 noiembrie, www.adevarul.es

Sătmăreanul Bogdan Prunilă (35 de ani),
de meserie economist, a părăsit România în anul
2011 din cauza sistemului deficitar şi a devenit,
în doar trei ani, un manager de succes în Oman,
un stat arab din sud-vestul Asiei. „Pe aceasta
poziţie nu a fost uşor la început, dar treptat am
reuşit să ghidez compania către contracte mai
profitabile. Pot spune ca în trei ani, de când sunt
aici, am crescut vânzările cu 300%”, mărturiseşte Bogdan. Sătmăreanul a primit în urmă cu
trei ani o ofertă din Oman, prin intermediul unui
prieten de-al său care era deja acolo de o vreme
şi ocupa chiar o funcţie bună, commercial manager. Nu a trebuit să stea mult pe gânduri până
să ia decizia finală. Bogdan, împreună cu soţia,
s-au hotărât să plece din ţară în 2011, acceptând
provocarea de a face ceva mai mult pentru a avea
un viitor mai bun. „Sincer nu a fost greu să iau
această decizie, deoarece totul mergea pe dos,
din punctul meu de vedere şi nu erau foarte
multe speranţe de succes. Satu Mare e un oraş
mic, cu posibilităţi de afaceri puţine. Cu oraşele
mai mari din România aveam o problemă de
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Aramă, iar Cafeneua a strâns şi de această dată
aproximativ 30 de oameni de afaceri, profesionişti şi activişti ai fundaţiilor comunitare româneşti din Londra. Cea de-a treia ediţie a
Cafenelei Oamenilor de Afaceri s-a desfăşurat
într-un alt spaţiu decât cel de până acum, la
Ziare.com, 10 noiembrie, www.ziare.com
Restaurantul „Plaiuri Bucovinene”. Mulţumim
O româncă predă chimie pentru studenţii
pe această cale lui Viorel Popovici, patronul
de la Universitatea Carnegie Mellon (CMU) din
localului, care a fost o gazdă extraordinară.
Pittsburgh. Face parte din primul val de imiInvenţie – Inventatorul Ionuţ
granţi de după Revoluţie şi povestea ei de succes
Budişteanu prezintă la Bruxelles un
a fost remarcată de presa locală. Ca profesoară
dispozitiv electronic de prindere a
de chimie, când simte că studenţii săi au o cuspărgătorilor de bancomate
riozitate specifică, Cătălina Achim elimină rapid
din discuţii orice subiect despre Dracula. „Le
eMM, 15 noiembrie,
www.emaramures.ro
arăt unde e Transilvania pe harta şi unde e
România, şi le spun că plantez usturoi în grădina
Tânărul inventator vâlcean Ionuţ Bumea”, spune ea, potrivit Pittsburgh Post- Ga- dişteanu va prezenta la Salonul de Invenţii de la
zette. România este cunoscută cel mai bine ca Bruxelles un dispozitiv care poate recunoaşte un
loc de naştere al miturilor cu vampiri, dar şi infractor care poartă cagulă, în timp ce acesta
pentru greutăţile îndurate de oameni sub con- încearcă să spargă un bancomat. „Am fost
ducerea comunistă între 1947 şi 1989.
calificat să reprezint România cu o invenţie la
A treia ediţie a Cafenelei Oamenilor
Salonul Internaţional de Invenţii de la Bruxelles,
de Afaceri, organizată
alături de alte echipe din ţară. Eu voi prezenta un
de Ziarul Românesc
dispozitiv electronic care încearcă să recunoască
Ziarul Românesc, 13 noiembrie,
persoanele care poartă cagulă şi jefuiesc un banwww.ziarulromanesc.net
comat, cu un flex sau polidisc. Ideea mi-a venit
Cu două zile înaintea primului tur de scru- după ce am văzut mai multe ştiri care prezentau
tin al alegerilor prezidenţiale, Ziarul Românesc astfel de jafuri, ştiu că şi la Râmnicu-Vâlcea a fost
a organizat cea de-a treia ediţie a Cafenelei Oa- un astfel de caz, iar poliţia a pierdut mult timp
menilor de Afaceri. Ideea întâlnirii aparţine di- până a reuşit să-i identifice pe infractori”, a derectorului de marketing al publicaţiei, Larisa clarat Ionuţ Budişteanu.

VARIA

acomodare. În plus, salariile nu erau foarte
atractive”, explică Bogdan.
Povestea unei profesoare, care a plecat
din România după Revoluţie, în presa
de peste Ocean / Alex Vărzaru
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VARIA

OCTOMBRIE
1 oct. – Ziua Internaţională a Muzicii
2 oct. – Ziua Internaţională a Persoanelor în
Vârstă
3 oct. – 60 de ani de la naşterea scriitorului
maramureşean Ioan Groşan (1954)
3 oct. – 175 de ani de la naşterea
folcloristului, etnografului şi
muzicologului Teodor T. Burada.
(1839). A fost membru corespondent
al Academiei Române. În anul 1884,
a descoperit fragmente de ceramică
şi figurine de teracotă în apropierea
satului Cucuteni din judeţul Iaşi, fapt
care a dus la descoperirea culturii
Cucuteni, o cultură neolitică
importantă a Europei între 5000 Î.Hr.
şi 2750 î.Hr
4 oct. – 80 de ani de la naşterea actorului
Mircea Albulescu (1934). Profesor
universitar (Doctor în Arte), publicist, poet, prozator, membru al
Uniunii Scriitorilor.
5 oct. – Ziua Mondială a Profesorilor
5 oct. – 20 de ani de la moartea
compozitorului şi profesorului
maramureşean Liviu Borlan (1994)
10 oct. – 100 de ani de la moartea regelui
Carol I al României (1914). A fost
domnitorul, apoi regele României,
care a condus Principatele Române şi
apoi România după abdicarea forţată
de o lovitură de stat a lui Alexandru
Ioan Cuza. Din 1867 a devenit

membru de onoare al Academiei
Române, iar între 1879 şi 1914 a fost
protector şi preşedinte de onoare al
aceleiaşi instituţii.
11 oct. – 85 de ani de la naşterea actriţei
Olga Tudorache (1929)
12 oct. – Ziua Hispanităţii
24 oct. – Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite
(Instituită de ONU 24 octombrie în
1947, prin Rezoluţia 168. Marchează
data intrării în vigoare a Cartei
Naţiunilor Unite (1945) şi urmăreşte
promovarea în întreaga lume a
scopurilor şi realizărilor ONU)
24 oct. – 120 de ani de la moartea pictorului
George Tătărescu (1894)
25 oct. – Ziua Armatei Române
26 oct. – 390 de ani de la naşterea
cărturarului, poetului, traducătorului,
teologului Dosoftei, Mitropolit al
Moldovei (1624)
26 oct. – 65 de ani de la naşterea poetei,
eseistei, traducătoarei, scriitoarei,
activistă om politic şi militantă
pentru reunirea Basarabiei cu
România Lari Leonida (1949)
28 oct. – 80 de ani de la naşterea poetului şi
folcloristului maramureşean
Vasile Latiş (1934)
30 oct. – 225 de ani de la naşterea pianistei,
cântăreţei şi compozitoarei Elena
Asachi (1789)

NOIEMBRIE
1 nov. – Ziua Radiodifuziunii Române
2 nov. – 260 de ani de la naşterea istoricului,
filologului, traducătorului şi scriito2 nov. – 145 de ani de la naşterea poetei
rului român, reprezentant al Şcolii
Hasdeu Iulia (1869). Fiica
Ardelene Gheorghe Şincai (1754)
savantului Bogdan Petriceicu
Hasdeu.
3 nov. – 90 de ani de la naşterea istoricului
literar, criticului şi teoreticianului
2 nov. – 160 de ani de la moartea poetului şi
literar român de etnie evreiască
folcloristului Anton Pann (1854).
Paul Cornea (1924)
Compozitor de muzică religioasă,
profesor de muzică religioasă, literat,
6 nov. – 100 de ani de la naşterea
publicist, compozitor al muzicii
prozatorului, autorului de literatură
imnului naţional al României.
pentru copii Alexandru Mitru (1914)

DECEMBRIE 2014
27 nov. – 90 de ani de la naşterea poetei
Nina Cassian (1924)

Nina Cassian
(27 nov. 1924 - 15 apr. 2014)

27 nov. – 75 de ani de la naşterea criticului,
istoricului literar român, cronicar
literar şi profesor universitar,
membru titular al Academiei
Române (din 2013) Nicolae
Manolescu (1939). Ambasador al
României la UNESCO şi
preşedintele Uniunii Scriitorilor din
România (pentru al doilea mandat).

29 nov. – 25 de ani de la moartea regizorului
Ion-Popescu Gopo (1989)

DECEMBRIE
1 dec. – Ziua Naţională a României
21 dec. – 90 de ani de la naşterea dirijorului
Valentin Băinţan (1924)
5 dec. – Ziua Internaţională a Voluntariatului
5 dec. – 40 de ani de la moartea poetului,
24 dec. – 125 de ani de la naşterea scriitorului
prozatorului, romancierului Zaharia
şi publicistului Nichifor Crainic
Stancu (1974). A fost director de
(1889). A fost un teolog român, poet,
teatru, jurnalist şi publicist, academiziarist, politician, editor, filosof
cian, laureat al Premiului Herder.
(creator al curentului gândirist) şi
profesor universitar la Seminarul
10 dec. – Ziua Internaţională a Drepturilor
Teologic din Bucureşti şi Facultatea
Omului
de Teologie din Chişinău.
10 dec. – 80 de ani de la naşterea actriţei
Leopoldina Bălănuţă (1934)
31 dec. – 125 de ani de la moartea scriitorului
Ion Creangă (1889). Recunoscut
20 dec. – 70 de ani de la moartea istoricului
datorită măiestriei basmelor,
literar, academicianului, autorului,
poveştilor şi povestirilor sale, Ion
biografului, cercetătorului literar,
Creangă este considerat a fi unul
pedagogului şi publicistului român
dintre clasicii literaturii române.
Nicolae Cartojan (1944).
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28 nov. – 25 de ani de la moartea teologului,
artistului plastic (muralist) ortodox
român Arsenie Boca (1989)

FAMILIA ROMÂNĂ

10 nov. – 15 ani de la moartea etnologului
Romulus Vulcănescu (1999). A fost
membru de onoare (1993) al
Academiei Române.
10 nov. – 5 ani de la moartea actorului
Gheorghe Dinică (2009)
12 nov. – 145 de ani de la moartea poetului,
prozatorului şi dramaturgului român
Gheorghe Asachi (1869). Precursor
al generaţiei paşoptiste, Gheorghe
Asachi a fost unul dintre
întemeietorii nuvelei istorice la noi,
îndrumător şi animator al vieţii
artistice şi culturale, organizator al
şcolilor naţionale din Moldova, unul
dintre pionierii picturii româneşti.
13 nov. – 100 de ani de la moartea scriitorului
Dimitrie Anghel (1914)
15 nov. – Ziua Internaţională a Scriitorilor
Întemniţaţi
19 nov. – 95 de ani de la moartea scriitorului
Alexandru Vlahuţă (1919). Una
dintre cele mai cunoscute cărţi ale
sale fiind România Pitorească,
despre care Dumitru Micu spune că
este un „atlas geografic comentat,
traversat de o caldă iubire de ţară”.
27 nov. – 130 de ani de la naşterea scriitorului
Vasile Voiculescu (1884). A fost
scriitor şi medic român. În domeniul
literar s-a distins în principal ca poet
şi prozator (a fost şi dramaturg).
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