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Lucram de zor la numerele 1-2 / 2015 ale revistei „Familia românã”, care are ca
temã principalã Festivalul Coral Internaþional „Liviu Borlan” de la Baia Mare. Prietenul meu Saºa Nicolici, cel care adunã ca o albinã cu mandat deplin „polen” pentru
finanþarea acestui „corpus editorial”, îmi solicitã sã scriu câteva rânduri „despre
Armonia”, deoarece se doreºte editarea unei cãrþi aniversative. Nu sunt cronicar, deci
dificultate! Nu sunt arhivar, deci altã dificultate! Nu sunt jurnalist – a treia dificultate! Dar ce sunt eu ca sã am „dreptul” sau „obligaþia” sã scriu despre Armonia?
Saºa nu mi-a precizat, aºa încât nu pot „juca” decât rolul de... prieten!
Da, asta este, între mine ºi inginerul geolog Alexandru Nicolici este o relaþie
armonioasã. Suntem amândoi îndrãgostiþi de Bine, Adevãr ºi Frumos vrem sã facem
„lucrurile” sã funcþioneze ºi ne bucurãm cã Dumnezeu ne-a dat acest mare har de a ne
putea cultiva sufletul, inclusiv vocaþiile ce pot deriva de aici. Ca sã poþi întemeia o
„instituþie”, trebuie sã fii capabil întâi de „proiectarea” modelului ideal, în interiorul
tãu. Deci trebuie sã ai armonie interioarã, sã nu fii un tip contradictoriu-în-sine,
indecis, impulsiv pânã la dezagregarea ideilor º.a.m.d. Ca sã poþi conduce aceastã
instituþie prin labirinturile vieþii (publice, culturale, artistice, sociale, economice etc.),
trebuie, de asemenea, sã posezi virtutea cultivãrii relaþiilor armonioase între oameni. E
foarte uºor, când „ai glas”, sã perseverezi ºi sã performezi, dar un COR, un sumum de
voci are nevoie de mult efort conjugat, de multe exerciþii, de multã „îndreptare”, de
ajustare la text, la idee, la ceea ce dirijorul doreºte sã fie. Aºa se obþin armoniile în acest
domeniu ºi munca aceasta este sisificã, este consumatoare de multe energii, inclusiv
dintre acelea care nu prea sunt specificate în tratate. Ajustarea diferenþelor vocale în
ceea ce priveºte gabaritul, altitudinea, fineþea, rezonanþa, reverberaþiile... Cultivarea
modulaþiilor, amplitudinilor, sublinierilor, accentuãrilor... Nuanþarea trãirilor, gesturilor, poziþiilor... Expresivitatea ritmurilor... Ponderarea asincronismelor inerþial-naturale...
ªi aºa, dintr-o relaþie ce s-a visat armonioasã între un iniþiator, un dirijor ºi un
ansamblu vocal, a apãrut un COR. Saºa Nicolici – Mihaela Bob Zãiceanu –
ARMONIA. Iar corul a vibrat tot mai bine ºi mai perseverent, mai solid ºi mai
expresiv, mai unit ºi mai... competitiv. Ajunºi aici, „cei chemaþi” spre armonii pãmânteºti au început a simþi cã acest „univers” este ceva mai mare. Au cântat tot mai
diversificat ºi au poftit a merge ºi mai departe decât pânã la sala de repetiþii sau la sala
de concerte. Pe unde au peregrinat în cântec sunt cronicari ºi jurnaliºti care au
consemnat ºi vor mai consemna... Eu rãmân sã numãr armoniile ce s-or mai fi nãscut pe
relaþia dintre Corala ARMONIA ºi aceastã LUME. Armonia diferitelor stiluri muzicale, armonia diferitelor culturi... Armonia dintre formaþii în festivaluri, armonizarea
relaþiilor oficiale ºi oficioase... Chemãri la armonii diverse, invitaþii diverse pentru
ARMONIA...
Marele înþelept, matematician ºi filosof Pitagora ne-a lãsat, prin discipolii sãi,
drept moºtenire, câteva aprecieri ºi despre muzicã. El spunea, printre altele, cã „pânã ºi
cerurile cântã”. Adicã, în termenii ºtiinþei moderne, universul a fost creat în stil
armonios ºi funcþioneazã în armonie deplinã cu legitãþile pe care le-a pus în operã

FAMILIA ROMÂNÃ

Dr. Teodor ARDELEAN

FESTIVALUL CORAL INTERNAÞIONAL „LIVIU BORLAN”

Despre armonie ºi ARMONIA...

FAMILIA ROMÂNÃ

FESTIVALUL CORAL INTERNAÞIONAL „LIVIU BORLAN”

4

IANUARIE-IUNIE 2015

creatorul acestuia. Stelele, planetele, cometele ºi celelalte corpuri cereºti se miºcã pe
orbite armonizate în chip deplin, muzica miºcãrii lor este certã, dar o pot simþi doar
aparatele ultrasensibile. „Universul nu face zgomot nici mãcar atunci când nouã ni se
pare cã unele corpuri cereºti explodeazã” – preciza un savant contemporan.
Existã o armonie perfectã în aºa-zisul „zgomot de fond” al creierului nostru, greu
detectabil, dar calculabil la ora actualã, prin tehnici ºtiinþifice sofisticate, spunea la Baia
Mare Barrie Gilbert, cel mai mare inventator american în viaþã. ªi ce frumos rostea
aceste lucruri marele savant, ºi ce mãgulitor-muzical preciza un prieten al sãu,
povestind despre cât de superb cântã la pian, despre câte instrumente muzicale a
adunat în casa-muzeu pe care „o locuieºte”...
Armonii... Armonii... Dar ºi armonii cu ARMONIA. Oamenii aceºtia care îºi
lasã comoditãþile acasã, problemele de sãnãtate prin registre medicale, grijile prin
cotloane de memorie ºi... cântã cu sârg, cu ambiþie, cu perseverenþã, cu fineþe, cu...
armonie. Sublimã împerechere între frumosul din oameni ºi frumosul din arta compoziþionalã, între aceste dimensiuni de frumos ºi frumosul moral, frumosul estetic,
frumosul cardinal. Nu ºtiu dacã verticalitatea esteticã þine de registrul antropotopismelor sau de evidenþele sferelor cereºti! Nu ºtiu dacã fãrã muzicã am putea vorbi
despre o creaþie divinã integralã! Nu ºtiu cum am putea înlocui vibraþiile sufleteºti cu
diferite „surogate”! Dar ºtiu cã viaþa are nevoie de armonie. Armonia dintre Om ºi
Dumnezeu, dintre om ºi om, dintre dimensiunile activitãþilor ºi gesturilor sale, dintre
expresiile sale de superbie, dintre necesitãþile ºi posibilitãþile sale...
ªi pentru cã pe aceºti oameni ai lui Saºa ºi ai Mihaelei îi cheamã atât de simplu, ca
pe orice om din acest popor, ºi pentru cã, totuºi, trebuiau sã poarte un singur nume, li
s-a spus ARMONIA. Nume de botez, dar ºi suflu de lucru artistic. Nume de identitate,
dar ºi expresie identitarã prestigioasã.
Acum, când se împlinesc zece ani cu ARMONIA, putem zice cu toþii „La mulþi
ani!” ºi ... „Vivat! Crescat! Floreat!”
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(1936-1994)
Simion VAIDA
Lotica VAIDA

A

u trecut mai bine de douã decenii de când Liviu Borlan scrie cu
pana veºniciei muzica sufletului sãu în concertul ºi lumina
astrelor. Este cel mai reprezentativ compozitor al Maramureºului
din a doua jumãtate a secolului al XX-lea ºi unul dintre importanþii
compozitori români, strãlucit dirijor ºi profesor.
PRIVIRE SPRE OBÂRªII
Locul venirii sale pe lume este satul, lu- sat, aveau o situaþie materialã bunã, realizatã cu
mea-monadã în care, potrivit încredinþãrii poe- pricepere, prin muncã ºi sacrificii. Vasile
tului Lucian Blaga, „s-a nãscut veºnicia”. A Cosma a plecat la lucru în America, aºa cum se
vãzut lumina zilei la data de 7 iulie 1936 în întâmpla cu mulþi români ardeleni la începutul
comuna Sanislãu din judeþul
secolului al XX-lea, iar la înSatu Mare, o aºezare româtoarcere a cumpãrat pãmânt,
neascã strãveche, de ºes, situbunul cel mai de preþ în care se
atã în nord-vestul þãrii, în
fãceau investiþiile: „Erau
Câmpia Tisei. Liviu-Emil a
înstãriþi, bine înstãriþi bunicii
fost unicul copil al soþilor Ana
lui Liviu. Nu-ºi lucrau singuri
Borlan, profesor de muzicã,
pãmântul, era dat în arendã.
fiicã a familiei Vasile ºi Iuliana
Mulþi oameni în vârstã erau în
Cosma, nãscutã Chereji, din
sat care fuseserã în America ºi
Sanislãu, ºi Emil-Alexandru
s-au întors cu bani mulþi, ºi aºa
Borlan, avocat, fiu al familiei
cumpãrau pãmânt”1, ne spune
Victor ºi Octavia Borlan, nãsprofesorul Gheorghe Fechete
cutã Birta, din Beiuº.
din Sanislãu. Vasile ºi Iuliana
Mediul familial – mama
Cosma au oferit fiicei lor, Ana
reputat pianist ºi profesor, iar
Cosma, ºansa de a urma
LIVIU BORLAN
tatãl, renumit avocat – a amGimnaziul Superior din Beiuº
prentat devenirea lui Liviu,
(liceul) ºi de a-ºi cultiva apticare ºi-a recunoscut cu mândrie, în timp, rã- tudinile muzicale prin studiu în particular, în
dãcinile rurale pe care ºi-a întemeiat crezul ar- casa familiei existând pian, ºi la Conservatorul
tistic („Eu am fost totdeauna în mijlocul fol- de Muzicã din Satu Mare pe care l-a absolvit în
clorului ºi pot sã spun cã-l cunosc în totalitatea 1929.
Activitatea de profesor de muzicã a Anei
lui. Unul dintre bunicii mei a fost þãran”). A
înþeles, de asemenea, cã puterea sa intelectivã ºi Borlan s-a desfãºurat între 1929 ºi 1948 la Beiuº.
marea forþã de reflecþie au fundamente în arbo- Aici l-a cunoscut pe avocatul Emil-Alexandru
rele genealogic al familiei tatãlui sãu, neamul de Borlan, cu care s-a cãsãtorit, cãsãtorie încunotorietate al Borlanilor din Beiuº, ºi în strãbunii, nunatã prin naºterea fiului Liviu-Emil. Botezul
preoþi ºi protopopi, ascendenþi din familia Birta. copilului a avut loc la data de 14 iulie 1936, în
Bunicii din Sanislãu, oameni de vazã în Biserica Româneascã cu hramul „Sfinþii Arhan1

Vaida, Simion, Vaida, Lotica, Polifonii. Liviu Borlan, Editura Eurotip, Baia Mare, 2011, p. 18.
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gheli Mihail ºi Gavriil” din Sanislãu. Chiar dacã
domiciliau ºi profesau la Beiuº, soþii Ana ºi
Emil-Alexandu Borlan pãstrau o strânsã legãturã cu sanislãuanii, cu pãrinþii, cu prietenii ºi cu
rudeniile de aici.

Decesul, în 8 decembrie 1947, a avocatului Emil-Alexandru Borlan, a determinat-o
pe soþia sa, Ana, sã revinã, împreunã cu fiul lor,
Liviu-Emil, la Sanislãu, apoi sã ocupe diferite
funcþii în Satu Mare.

COPILÃRIA, ADOLESCENÞA, PREGÃTIREA ªCOLARÃ
Liviu a petrecut primii ani ai copilãriei ºi a
fãcut clasele I-V la Beiuº, iar vacanþele în satul
bunicilor de la Sanislãu, unde, împreunã cu mama ºi cu tatãl sãu, venea frecvent. Era un copil
precoce, cu visuri îndrãzneþe, ale cãrui aptitudini au fost stimulate ºi cultivate de pãrinþii
sãi: „La trei ani ºi jumãtate începusem studiul
pianului, la ºase ani voiam sã fiu inginer mecanic...” (Liviu Borlan).
Liviu manifestã de timpuriu aptitudini
muzicale deosebite, ceea ce o determinã pe
mama sa, Ana Borlan, sã-l iniþieze în studiul
pianului de la vârsta de 4 ani. Dupã ce a absolvit
clasa a V-a la Beiuº, a urmat ªcoala din Sanislãu
(clasele a VI-a, a VII-a), apoi a fost transferat la
Satu Mare (clasele a VIII-a ºi a XI-a), fiind
absolvent de liceu cu examenul de maturitate
promovat în 1954. În vremea gimnaziului ºi liceului, paralel cu învãþãmântul de culturã generalã, Liviu ºi-a continuat pregãtirea muzicalã
la Conservatorul Popular din Satu Mare, unde a
studiat pianul (cu profesoarele Angela Perianu
ºi Philomena Oºanu), teoria muzicii ºi solfegiul.
Dupã absolvirea liceului, în anul 1954, la
îndemnul familiei de a continua cariera juridicã

a tatãlui, a urmat Facultatea de Drept a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca,
obþinând Diploma de stat în 1959. În perioada
studenþiei la drept a fost mereu prezent la concertele Filarmonicii clujene, la spectacolele de
operã, la serile muzicale organizate la Casa de
Culturã a Studenþilor, unde a devenit membru ºi
chiar dirijor al unor formaþii muzicale. Dupã
absolvirea Facultãþii de Drept, ca o întoarcere la
iubirea dintâi, întrucât, dupã propria-i mãrturisire: „nu am încetat niciodatã sã scriu, sã cânt
ºi sã gândesc muzical” ºi „niciodatã nu am mai
deschis Codul Penal, dar logica lui de fier mã
ajutã ºi azi… în muzicã ºi în viaþã”, a dat admitere la Conservatorul de Muzicã, azi Academia de Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Facultatea de Compoziþie, Dirijat ºi
Pedagogie. Aici a avut renumiþi profesori, personalitãþi ale artei componistice ºi interpretative
naþionale: Sigismund Toduþã – compoziþie,
Cornel Þãranu – armonie, Dorin Pop – dirijat
cor, Tudor Jarda – aranjament coral, Ioan R.
Nicola ºi Traian Mârza – folclor, Vasile Herman
– forme muzicale, Max Eisikovits ºi Liviu Comes – contrapunct, Vilhelm Demian – orchestraþie, Gheorghe Meriºescu ºi Romeo Ghircoiaºiu – istoria muzicii, Szabo Gheza ºi Nina
Paniova Sebessi – pian. Examenul de diplomã
l-a promovat la Secþia dirijat ºi pedagogie, în
anul 1965, iar licenþa în compoziþie a obþinut-o
ulterior la Conservatorul din Bucureºti, Catedra de
muzicã coralã a doamnei Irina Odãgescu Þuþuianu.

Liviu Borlan, copil, alãturi
de pãrinþi ºi casa pãrinteascã
din Beiuº
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Ibidem, p. 49.

care se poate realiza aceasta. A urmãrit
realizarea acestora în activitatea de compozitor,
de libretist, de dirijor, de profesor ºi le-a abordat
teoretic în numeroasele articole publicate. Sub
raportul sãvârºirii actului educativ, implicit
muzical, considerã cã profesorul este „pãrinte
spiritual al artiºtilor de mâine”.
În anii de activitate la Baia Mare, a cercetat, s-a documentat pe teren, a conceput ºi a
realizat spectacole, a dirijat, a compus, a
instruit ºi a colaborat la instruirea ansamblurilor artistice folclorice din judeþ. A iubit formaþiile corale, socotind corul „instrument inegalabil ca expresie” ºi „oglinda dirijorului”. A
realizat înregistrãri la radio ºi televiziune, a
organizat în sala Teatrului Dramatic din Baia
Mare, mereu arhiplinã, excelente concerte-lecþii
în colaborare cu Filarmonica de Stat din Satu
Mare sau cu formaþiile Ansamblului de Cântece
ºi Dansuri din Baia Mare, corul ºi orchestra
simfonicã fiind dirijate atunci de neuitatul
maestru Gheorghe Velea. În perioada când a
activat ca iscusit dirijor al Orchestrei Ansamblului de Cântece ºi Dansuri „Maramureºul” din
Baia Mare, a compus muzica pentru numeroase
spectacole de anvergurã pentru care a scris ºi
librete: „Câtu-i Maramureºu’” (iulie 1967 –
libret de Liviu Borlan; muzica de Liviu Borlan
ºi Mircea Neagu); „Anotimpuri... anotimpuri”
(1968 – muzica de Liviu Borlan); „Cântã Iza,
cântã Mara” (1969); „Rapsodie maramureºeanã” (1969 – libret ºi muzicã de Liviu
Borlan); „Maramureº – viaþã nouã” (muzica
de Liviu Borlan ºi Adrian Roman); „Cu cât
cânt, atâta sunt” (libret ºi muzicã de Liviu
Borlan); „Sãrbãtoare-n Maramureº”. Aceste
spectacole s-au bucurat de reprezentaþii mult
apreciate de public, la sediu ºi în deplasãri, în
judeþ ºi în þarã, precum ºi de cronici elogioase.
Referitor la spectacolul „Câtu-i Maramureºu’”,
sub semnãtura lui Dorin Suru, se consemneazã:
„Conducerea muzicalã a spectacolului aparþine
compozitorului Liviu Borlan, a cãrui mânã
dirijoralã se simte permanent, atentã ºi sobrã.
De altfel, lui i se datoreazã punerea la punct a
acestei orchestre populare, redusã ca numãr, dar
nu ºi ca valoare”1. Liviu Borlan mãrturiseºte:
„Am încercat sã aduc cât mai multe din perlele
obiceiurilor strãmoºeºti, sã disting prea-frumo-
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Între 1964 ºi 1966 a activat ca dirijor al
Orchestrei de muzicã uºoarã a Casei de
Culturã a Studenþilor din centrul universitar
ardelean, ocupând ºi postul de maestru corepetitor la aceeaºi instituþie. Aici ºi-a lansat primele compoziþii de muzicã uºoarã. Ne amintim
cu plãcere ºi nostalgie de acei ani când tinerii
clujeni îi fredonau cântecele devenite ºlagãre:
„Nu mai sunt copil”, „Bunã seara, lunã”, „Ceas
târziu”, „Un cântec rãtãcit” – lansate în concerte, la radio ºi TV de surorile Sântu. S-a remarcat în rândul studenþimii clujene, compoziþiile sale au fost incluse în spectacole de
estradã studenþeascã, prezentate în Cluj-Napoca
ºi în alte centre cu instituþii de învãþãmânt superior, între care ºi Baia Mare, dar ºi în comune,
sate din judeþul Cluj ºi din alte judeþe: „Am jucat
adesea, pe vremea studenþiei mele, spectacole
de estradã la þarã, spectacole agreate, gustate,
comentate la obiect”. (Liviu Borlan)
Din septembrie 1966 a venit în Baia
Mare ºi a ocupat diferite funcþii: inspector la
secþia de culturã din cadrul Sfatului Popular Regional (septembrie 1966-februarie 1967), dirijor
al Ansamblului de Cântece ºi Dansuri „Maramureºul” (februarie 1967 – februarie 1970; septembrie 1970 – septembrie 1971), profesor de armonie, contrapunct, forme muzicale ºi esteticã
la Liceul de Artã din Baia Mare (februarie 1970
- septembrie 1970; septembrie 1972 – septembrie 1975). În perioada septembrie 1971 – septembrie 1972 a fost încadrat metodist la Consiliul Judeþean al Sindicatelor, iar între 1975 ºi
1990 a fost instructor al Centrului Judeþean de
Îndrumare a Creaþiei Populare Maramureº. În
aceastã perioadã a îndrumat ºi a condus diferite
formaþii artistice de amatori din municipiu ºi
judeþ – coruri, grupuri vocale, formaþii de muzicã popularã, de muzicã uºoarã, ansambluri
folclorice, soliºti vocali, ansambluri de estradã
etc. S-a dedicat cu toatã fiinþa revigorãrii miºcãrii artistico-muzicale, mai ales, în Maramureº.
Pentru Liviu Borlan erau preocupãri statornice,
chiar de la venirea în Baia Mare, teme precum:
intensificarea vieþii muzicale, linia ºi stilul în
structura spectacolului folcloric, adaptarea genurilor spectacolului la diversitatea publicului,
îmbunãtãþirea conþinutului repertoriilor tuturor
formaþiilor, educaþia muzicalã a copiilor, tinerilor, publicului de toate categoriile ºi cãile prin
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sul de frumos ºi sã caut sã le pun în luminã prin
mijloacele tehnicii culte”1.
O excepþionalã contribuþie a avut Liviu
Borlan ºi ca dirijor al spectacolului de balet cu
cor „Luceafãrul de ziuã”, pe un libret de Isidor
Râpã ºi Iosif Capocean ºi muzica creatã de
Tudor Jarda. Compozitorul clujean a dirijat la
premiera spectacolului, în 1970, dar, anterior,
pentru pregãtirea ºi punerea în scenã a spectacolului i-a încredinþat partitura, deci întreaga
responsabilitate muzicalã, fostului sãu student,
Liviu Borlan. Într-un interviu acordat de compozitorul Tudor Jarda redactorului Dumitru
Vârtic de la Radio Cluj, maestrul afirmã: „Am
toatã încrederea în talentul ºi pasiunea tânãrului
dirijor, Liviu Borlan, care mi-a fost elev la Cluj,
la Conservator. El va realiza o interpretare de
þinutã”. La avanpremierã, în cunoscutu-i stil jovial, maestrul Jarda ºi-a „apostrofat” discipolul:
„... ai scos-o mai bine decât aº fi fãcut-o eu!”
Sublimã apreciere, ilustrã recunoaºtere!

Între anii 1979 ºi 1981, dupã plecarea în
eternitate a maestrului Gheorghe Velea, Liviu
Borlan a devenit îndrumãtor, de la pupitrul
dirijoral, al coriºtilor cu har din Corala „Prietenii muzicii” din Baia Mare, formaþie care
activa în cadrul ªcolii Populare de Artã, azi
ªcoala de Arte „Liviu Borlan”. Audiind formaþia coralã „Prietenii muzicii”, dirijatã de
Liviu Borlan, compozitorul Doru Popovici s-a
exprimat elogios, atât referitor la virtuþile vocale
ºi interpretative ale ansamblului, cât ºi la talentul dirijorului: „Interpretarea datã unor lucrãri de Tiberiu Brediceanu ºi Gheorghe Dumitrescu s-a ridicat la un înalt nivel artistic, mai
cu seamã sub raportul unor intensitãþi sonore de
1
2
3

Ibidem, p. 51.
Ibidem, p. 53-54.
Ibidem, p. 204.

un dramatism cu totul ieºit din comun. Apoi...
muzicienii ne-au oferit un recital cu coruri din
operele lui Verdi; se poate vorbi de o vitalitate
contaminantã. Parcã rãsuna toatã Italia secolului
trecut (al XIX-lea – n.n.) în luptã pentru libertate
ºi dreptate socialã, încât aveam impresia cã în
faþa ochilor noºtri se perindau, simbolic, figura
contelui de Cavour ºi a acelui nemurit de popor:
Garibaldi... Liviu Borlan este ºi un compozitor
de coruri foarte inspirate, continuând creator, pe
de o parte linia trasatã în madrigalul nostru de
maestrul Sigismund Toduþã, pe de altã parte,
acel melos modal transilvan, cultivat de Tudor
Jarda. Liviu Borlan este, fãrã exagerare, un muzician de elitã, care filtreazã discursul sonor ca
printr-un cris de sticlã”2.
Privitor la creaþiile dedicate formaþiilor
corale ºi la relaþia dirijor-compozitor, „surori
bune”, care „se deranjeazã reciproc, dar se ajutã
nemijlocit”, Liviu Borlan se confeseazã astfel:
„Muzica coralã, mã intereseazã în principal în
calitate de compozitor sau prelucrãtor de folclor
ºi numai în secundar în calitate de maestru de
cor (deºi am toate calificãrile necesare în acest
sens, îmi lipseºte ceva: vocea de cântãreþ!). Un
compozitor, însã, nu poate sã nu scrie ºi pentru
cor, acesta fiind la urma urmei un instrument
inegalabil ca expresie. Iar preocupãrile mele corale dateazã din Conservator, când, sub îndrumarea atentã a maestrului meu, dr. Sigismund
Toduþã, am scris „Tripticul maramureºean”, lucrare lansatã urgent de Radio ºi difuzatã de
nenumãrate ori”3.
Cunoscând succesele dirijorului ºi compozitorului Liviu Borlan, dar ºi „sudoarea ºi
risipa de energie ºi imaginaþie aºezate la baza
lor”, Augustin Cozmuþa, scriitor ºi critic de artã,
i-a solicitat o convorbire din care a consemnat
importante evaluãri ºi autoevaluãri ale maestrului privitoare la creaþia muzicalã româneascã
contemporanã, la diversele lucrãri proprii audiate în concerte sau înregistrate la radio, la o
posibilã stagiune muzicalã în Baia Mare: „Atât
viaþa muzicalã a þãrii, cât ºi creaþia muzicalã
româneascã se aflã într-o fazã de creºtere, de
ascensiune. Aº putea spune cã viaþa muzicalã
s-a rafinat, s-a intensificat, iar creaþia originalã
s-a înscris în circuit universal. Dacã pânã nu
demult creaþia muzicalã naþionalã era simbolizatã numai de numele lui Enescu, azi incontestabil se vorbeºte de o ºcoalã româneascã de
compoziþie, de un stil al muzicii româneºti.

„Prietenii muzicii” din Baia Mare. Natural, înregistrãrile radio sau televizate fac accesul rapid
la public al creaþiilor artistice actuale.
O stagiune consistentã presupune formaþii
permanente ºi ele însele consistente. Dublarea
coralei „Prietenii muzicii” cu o orchestrã de tip
semisimfonic ar asigura o mare diversitate de
producþie muzicalã. Dispunem, în acest sens, de
absolvenþi ai liceului de artã excelent pregãtiþi,
de numeroºi doritori nu mai puþin pricepuþi ºi,
mai ales, de o adevãratã sete de activitate artisticã de naturã sã prefigureze o instituþie muzicalã profesionistã. Am certitudinea cã în viitorul apropiat vom reuºi sã dãm Maramureºului
ceea ce meritã ºi în aceastã direcþie: o hranã
spiritualã pe mãsura aspiraþiei sale spre artã,
culturã ºi frumos”1.
Din 1990 ºi pânã în 1994, Liviu Borlan a
devenit dirijor al orchestrei Ansamblului Naþional „Transilvania” din Baia Mare, formaþie
cu care a întreprins turnee de succes în Ungaria
(1990), Grecia (1991), Republica Moldova
(1992) ºi Spania (1992), turnee ce s-au alãturat
celor întreprinse cu formaþii de amatori în Iugoslavia (1970), Polonia (1970), U.R.S.S.
(1975), Elveþia (1976), Franþa (1978) ºi S.U.A.
(1978). A realizat nenumãrate turnee cu Ansamblul Folcloric „Mara” al Casei de Culturã
din Sighetul Marmaþiei.
Personalitate prestigioasã în lumea muzicii, Liviu a marcat puternic amintirile tuturor
celor ce l-au cunoscut ori întâlnit, fie ºi pentru o
clipã. Era o fire romanticã, comunicativã, tumultuoasã ºi nonconformistã. Se remarca în
orice colectivitate, prin cultura ºi inteligenþa sa,
prin umorul fin, prin bonomie ºi generozitate
fãrã margini.

PROFESOR LA LICEUL DE MUZICÃ ªI ARTE PLASTICE
DIN BAIA MARE
Liviu Borlan s-a aureolat cu iubire ºi
admiraþie, slujind cu artã profesia de dascãl.
Avea sufletul înnobilat, mintea însetatã de a
lãrgi porþile facerii de bine, o inimã cuceritoare
pentru toþi cei lacomi de adevãr, de frumosul
etern ºi era predispus la dãruire fãrã a aºtepta
vreo rãsplatã. A activat în perioada 1970-1975
în colectivul didactic ºi artistic select al Liceului
de Muzicã ºi Arte Plastice din Baia Mare. A fost
încadrat pe catedra de armonie, contrapunct,
esteticã ºi forme muzicale. A colaborat cu toþi
1

Ibidem, p. 232-234.

colegii profesori, a scris lucrãri pentru cor, orchestrã semisimfonicã, pentru formaþii camerale
ºi a îndemnat sã se înfiinþeze o orchestrã de
camerã a elevilor, iar la apariþia ei – Orchestra
„Baroc”, dirijatã de prof. Aurel Ungureanu – a
salutat cu bucurie debutul acesteia.
S-a distins printr-un ceva ce doar el putea
dezvãlui elevilor sãi. I-a uimit, i-a captivat prin
lecþiile aºteptate cu drag, în care, cu artã, punea
conþinuturi instructive, educative ºi formative
cu un talent pedagogic rar. Acestea depãºeau
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Aceasta dovedeºte, atât apropierea compozitorilor noºtri de modul de gândire ºi scriere contemporan, cât ºi caracterul gen eral uman al
melosului românesc. În orice caz, muzica româneascã este cãutatã, gustatã ºi solicitatã în
toatã lumea. Baia Mare face eforturi de a învinge regretul cã viaþa muzicalã nu este încã
viguros reprezentatã pe tot cuprinsul patriei.
Compozitorii rãspund ºi ei unei comenzi
sociale. În cazul meu, solicitarea s-a îndreptat
spre lucrãrile vocale, corale sau coral-instrumentale de mari proporþii. Pe de o parte, bazatã
pe folclor, pe de alta, pe inspiraþie proprie, dar
cu un conþinut de idei generos, umanitar, patriotic. Suitele „Nunta oºeneascã”, „Legendã în
lemn”, „Am fo º-om si”, „Muncitorii de pãdure”, „Ad pacem” ºi altele se înscriu în ciclul
unor lucrãri de amploare, dificile, dar de efect.
Toate acestea mi-au adus satisfacþie ºi recunoaºtere, îndeosebi „Ad pacem” ºi cantata
„Moisei”. Actualmente ºi în perspectivã voi
continua, desigur, acest drum al lucrãrilor mari
corale, nãzuind însã ºi spre muzica instrumentalã. Încerc sã dau publicitãþii o antologie de
colinzi laice prelucrate coral ºi câteva cântece
patriotice pe care le vreau cantabile, originale,
frumoase.
Spre bucuria mea, difuzarea a luat o amploare dincolo de aºteptãri ºi nu pare sã scadã.
Aceasta, graþie unor interpretãri valoroase oferite de colective artistice ºi dirijori din toatã þara:
Bucureºti (corurile Radioteleviziunii, Ansamblului „Rapsodia Românã“), Iaºi, Braºov (corul
„Camerata infantis“). Dintre formaþiile de
amatori le amintesc pe cele din Arad, Piteºti,
Roºiori – Satu Mare, iar din judeþ: Finteuºul
Mare, Viºeul de Sus ºi, nu în ultimul rând, corala
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limitele de timp ale orei, ieºeau din perimetrul
ºcolii ºi îi însoþesc – prin timp ºi peste timp – pe
foºtii sãi elevi. În evocãrile pe care i le fac e
admiraþie, e mulþumirea de a-l fi avut dascãl,
profesor-diriginte ori cã, fie ºi numai într-o anumitã împrejurare, au beneficiat de harurile sale.
Inserãm aici câteva sugestive portrete ale unora
dintre elevii sãi de odinioarã.
„Mi-a fost profesor de esteticã la Liceul de
Muzicã ºi Arte plastice din Baia Mare – scrie
sculptorul dr. Ioan Marchiº, directorul Direcþiei
pentru Culturã ºi Patrimoniu Maramureº. Mi-a
îndesat în braþe cãrþi nemþeºti de filozofie ºi
esteticã. M-a ascultat, m-a ironizat, m-a sfãdit,
m-a sfidat, m-a provocat, fiindu-mi un model de
culturã elitistã, lipsitã de superficialitate. Era un
model, prea exigent cu el însuºi. Citea mereu,
studia, scria, preda, cânta, þinea prelegeri, cãlãtorea, trãia, se consuma cu o vitezã uluitoare...
Improviza la pian orice motiv muzical. În câteva
minute filtra un modul melodic prin toatã istoria
muzicii. Trecea cu uºurinþã genialã de la muzicã
la literaturã ºi artã plasticã. Glumea, râdea, se
rãsucea, avea stil, era fascinant, profesionist neîntrecut. Iubea oamenii simpli, ceteraºii geniali
din Maramureº”.
Într-un interviu pe care ni l-a acordat, în
2010, conferenþiarul dr. Dora Cojocaru, renumit
compozitor, ne-a mãrturisit: „A fost pentru mine
un prieten adevãrat ºi, desigur, un om ºi profesor
de excepþie. Îmi amintesc de orele când venea sã
suplineascã vreun profesor, la teoria muzicii.
Eram în clasele mici la care nu preda. Era o
sãrbãtoare! Efectiv, când apãrea în clasã, tuturor
ne creºtea inima, ne simþeam aºa de importanþi
cã ne bagã în seamã domnul Liviu Borlan. Iar
lecþiile erau atât de creative, cã ne captivau, ne
scotea din rutina cursului sãptãmânal. Ne îndemna sã compunem muzicã frumoasã. Mai târziu am lucrat tLte-B-tLte cu domnul Liviu Borlan
(ore particulare în vederea pregãtirii examenului de admitere la Conservator – n.n.) armonie,

contrapunct ºi chiar compoziþie... minunat dascãl, compozitor, dirijor”.
„Atât eu, cât ºi colegii ºi prietenii mei din
liceu ne putem considera fericiþi ºi, deopotrivã,
privilegiaþi pentru faptul cã am avut ºansa de a
trãi în acelaºi timp cu mari personalitãþi care au
fãcut cinste oraºului Baia Mare. Fac referire în
special la perioada anilor 1970-1974, când
m-am numãrat printre elevii Liceului de Artã al
oraºului meu natal, având profesori minunaþi pe
care-i port ºi azi în mintea ºi sufletul meu:
Ecaterina Vida ºi Nicolae Ionescu – directori,
Maria Szokoly – pian, Gheorghe Velea – orchestrã, Aurel Ungureanu – teorie ºi solfegii,
Liviu Borlan – diriginte... De altfel, dacã stau sã
mã gândesc, cel din urmã a fost (sau mai bine zis
ne-a fost) mai mult decât un diriginte pentru cei
care am absolvit clasa a XII-a A în anul 1974.
Cu siguranþã a avut un deosebit tact pedagogic.
Mulþi profesori posedã aceastã calitate, aºa cã
nu „ne-ar fi dat gata“ numai cu atât. Ceea ce
avea el în plus faþã de alþi profesori era un anume
ºarm dublat de un înalt profesionalism. Odatã cu
trecerea anilor realizez cã se purta cu noi ca ºi
cum ar fi fost un coleg mai mare. Era foarte
apropiat de noi. Îl iubeam – impunea un respect
deosebit – respect pe care noi toþi i l-am dat... Ce
ore de armonie ori de contrapunct fãceam la
clasã! Cu cât drag îmi amintesc cum, deseori,
temele mele de armonie se „transformau“, graþie
îndrumãtorului meu, în veritabile compoziþii.
De altfel, întâiul meu profesor de compoziþie
muzicalã a fost însuºi dirigintele meu, Liviu
Borlan. Orele de contrapunct ºi armonie erau
adevãrate cursuri de mãiestrie; pianistul, ºi-n
acelaºi timp improvizatorul, ne fascina; Liviu
Borlan era maestrul nostru, era omul care ne
înnobila sufletele. Avea o naturaleþe deosebitã,
atât în arta retoricii – nu pot uita orele noastre de
esteticã –, cât ºi în arta cântului la pian. Sonatele
de Mozart, Haydn, Beethoven deveneau prin
pianistica sa, adevãrate bijuterii; datoritã talen-

Cu colegi profesori la Liceul de Artã din Baia Mare
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Ibidem, p. 210.

uriaºe ºi expresive dãdeau impresia cã sunt ale
unui dirijor care îºi corela interpreþii: Platon,
Aristotel, Gorgias, Plotin, Sf. Augustin ºi alþi
soliºti într-o orchestrã universalã, atemporalã ºi
virtualã, dirijatã de maestrul Borlan. Avea o
carismã unicã. Îi sorbeai fiecare cuvânt, fiecare
idee. Era prototipul eroului boem ºi romantic.
Figura lui era memorabilã. Mai ales atunci când
îºi interpreta la pian propriile compoziþii. Era ca
un fel de vrãjitor majestuos. Te fermeca, atât
ceea ce cânta, cât ºi modul în care cânta”. Sunt
proiecþii ale unor secvenþe din viaþa profesorului
Liviu Borlan realizate de renumitul regizor de
film Sorin Ilieºiu.
Într-o convorbire cu poetul Vasile Radu
Ghenceanu, venind vorba despre faptul cã mai
toþi marii muzicieni au fost ºi profesori, Liviu
Borlan dezvãluie gânduri ºi principii definitorii
pentru activitatea unui dascãl, care „nu trebuie
sã uite cã ºi profesoratul este o artã, o creaþie

Profesorul Liviu Borlan cu elevii sãi

continuã, care trebuie fãcutã cu dãruire, cu spirit
de sacrificiu ºi cu cât mai multã competenþã.
Mai ales în muzicã – artã în care se aratã pentru
prima datã precocitatea omului – vorba compozitorului francez Vincent d’Indy, „în artã fiecare e fiul cuiva”. Eu vreau sã mã mândresc
cândva cã mã voi numãra printre pãrinþii spirituali ai artiºtilor de mâine. De altfel, toþi avem o
creanþã de plãtit pentru meseria învãþatã. ªi nu o
putem plãti decât celor care vin dupã noi. Eu am
fost ajutat mult ºi þin s-o fac la rândul meu”1.
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tului sãu nemãrginit intrai la un moment dat
într-un univers pe care el – Liviu Borlan – îl
deschidea ºi apoi, într-un alt moment, rãmâneai
singur... dar o singurãtate încãrcatã de energii
care te determinau sã mergi mai departe, sã
descoperi, sau, mai bine zis, sã te descoperi pe
tine... Este fascinant chiar ºi acum, la aducere-aminte, ce reuºea sã facã cu noi acest om.
Avea o putere de înþelegere ieºitã din comun;
cred cã pe fiecare dintre noi ne „citea” din prima, ne simþea bucuriile sau necazurile, simþea
chiar ºi iubirile noastre adolescentine, care
acum, când privesc în urmã, realizez cât de pure
ºi frumoase au fost. Nu pot uita acele ore unice
de sâmbãtã seara de la 5, când dirigintele nostru,
Liviu Borlan, fãcea acele audiþii-comentarii la
multe dintre capodoperele muzicii universale.
Se ºtia ora de începere a acestor „ºedinþe” de
muzicã, dar niciodatã când se terminau... ºi apoi,
la aceste „oaze“ de muzicã participau uneori ºi
colegii noºtri de la arte plastice... Ce
îmbinare de pãreri... totul era deschis,
nimic îngrãdit... Cert este cã, în tot ceea
ce fãcea, simþeai la Liviu Borlan mãiestria cu care mânuia cuvintele, sunetele pe clapele pianului ori notele
aºternute pe portativ. Austeritatea în
compoziþie a însuºit-o de la Maestrul
sãu Sigismund Toduþã, rigoarea – de la
ºcoala clujeanã, însã lejeritatea ºi nobleþea cu care a scris muzica sa au venit,
cu siguranþã, de pe pãmântul din care
s-a nãscut ºi cãruia i-a dãruit minunata
„Mioriþã maramureºeanã”. Este evocarea maestrului Gheorghe Costin, dirijorul Orchestrei Filarmonicii „Banatul”
din Timiºoara.
„În 1973-’74, pe vremea când eram elev în
clasa a XII-a la Liceul de Artã din Baia Mare,
regretatul Liviu Borlan mi-a fost diriginte ºi
profesor de esteticã. Cred cã ºi la orele de dirigenþie fãceam tot esteticã. Pãstrez ºi azi caietul
de esteticã care era ºi „manual”. Nu exista manual.
Aveam senzaþia cã asistam ºi participam la
naºterea esteticii. Notam cât puteam. Regretam
cã trebuia sã stau mai mult cu ochii pe caiet
decât sã asist la spectacolul fascinant al celui
care ne preda estetica. Gesturile mâinilor lui
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COMPOZITORUL ªI CREAÞIA SA
Liviu Borlan a abordat aproape toate genurile muzicale: muzicã simfonicã, muzicã de
camerã, muzicã de fanfarã, vocal-instrumentalã,
coralã – laicã ºi religioasã –, instrumentalã, cântece pentru copii, muzicã uºoarã, orchestraþii
pentru formaþii instrumentale ºi ansambluri vocal-instrumentale.
Din anul 1970, datoritã activitãþii sale prodigioase în domeniul creaþiei muzicale, a devenit membru al Uniunii Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România. Este autorul a numeroase lucrãri dintre care, prima oarã, gãsim
un numãr important de titluri publicate, în 1989,
în prestigiosul Lexicon biobibliografic „Muzicieni din România” de Viorel Cosma, clasificate pe genuri, astfel: muzicã simfonicã, muzicã
de fanfarã, muzicã de camerã, muzicã coralã,

Cu „Prietenii muzicii” la
Festivalul coral „Bela Bartok ”
din Debrecen, Ungaria, 1980

cântece pentru copii, muzicã uºoarã. În „Prefaþã”, muzicologul Viorel Cosma, autorul, precizeazã cã lucrarea sa nu face o „ierarhizare a
valorilor artistice”, dar se „impunea reliefarea
personalitãþilor de seamã ale ºcolii noastre naþionale de compoziþie. În acest scop am introdus
caracterizãri estetice ºi aprecieri asupra contribuþiei ºtiinþifice ºi artistice a muzicienilor reprezentativi, criteriile de selectare nominalã
fiind cele impuse de normele ºi practica lexicograficã internaþionalã (lucrãri originale de referinþã în formele mari, simfonice, vocal-simfonice, lirico-dramatice, prestigiul naþional ºi
universal al autorilor, vârsta de peste 50 de ani la
muzicienii în viaþã, spre a evita consideraþii
echivoce înainte de atingerea maturitãþii profesionale, a dobândirii stilului personal º.a.)”1.
1
2

Aºadar, selectat ºi inclus în lucrarea amplã a
eminentului muzicolog, în baza criteriilor impuse, Liviu Borlan este situat în 1989 în rândul
personalitãþilor de seamã ale ºcolii noastre naþionale de compoziþie. Aceastã încadrare se face
având în vedere compoziþiile lui Liviu Borlan,
nominalizate în „Lexicon”, unde ultima datare a
unei lucrãri inserate este 1987 („Doina din
Ardeal”, pentru cor mixt, versuri de Liviu
Borlan), iar primele lucrãri sunt datate 1963
(„Triptic coral maramureºean”, pentru cor mixt
ºi „Nu mai sînt copil”, pentru voce ºi pian).
Activitatea de creaþie a compozitorului
Liviu Borlan s-a desfãºurat între anii 19631994, o perioadã de 31 de ani, începând cu anii
studenþiei. Dacã lucrãrile din primii ani au fost
realizate sub auspiciile riguroase ale maeºtrilorprofesori Sigismund Toduþã ºi
Tudor Jarda de la Academia de
Muzicã „Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca, începând cu anii
‘70, compozitorul Liviu Borlan
s-a aflat pe un drum propriu.
Talentul, originalitatea stilului, înaltul profesionalism ºi
tehnica componisticã îl aºazã
în rândul valorilor naþionale,
fiind cel mai mare dintre compozitorii maramureºeni din
toate timpurile. ªi-a evaluat
permanent însuºirile native, ºi
le-a valorificat cu exigenþã ºi
competenþã: „Eu nu concep, în
niciun domeniu artistic, existenþa unui talent considerabil care sã nu fie
dublat de o tehnicã cel puþin de zece ori mai
mare decât talentul. Tehnica nu naºte talent, dar
îl creºte. Dupã pãrerea mea, tehnica ºi talentul
formeazã o unitate de contrarii în care predominã totuºi... talentul”2.
Cunoscãtoare a creaþiei borlaniene, ca discipol, interpret ºi excelent muzician ºi dascãl,
Cristina Nemeº-Bota apreciazã: „Rãdãcinile solide, bine înfipte în folclorul românesc, conferã
lucrãrilor sale originalitatea atât de râvnitã de
orice creator.
Liviu Borlan nu a agreat tiparele impuse
nici ca om nici ca ºi creator. El ºi-a construit
propriile tipare muzicale, piesele sale fiind astfel uºor recognoscibile. Apeleazã la o armonie

Cosma, Viorel, Muzicieni din România. Lexicon biobibliografic, volumul I (A-C), p. 6
Ibidem, p. 209.

1
2

Însuºi Liviu Borlan reliefa marea însemnãtate a
valorilor muzicale ale poporului nostru pentru
un compozitor astfel: „Folclorul muzical e,
pentru noi, ceea ce este limba maternã pentru un
poet. Folclorul trebuie cunoscut în toate dialectele ºi subdialectele sale, cât mai în amãnunt.
Un compozitor nu se poate ridica nici la valoare
naþionalã, nici la valoare universalã decât exprimându-se în acest limbaj cizelat de secole, pe
care e chemat sã-l restructureze prin prisma
ºtiinþei muzicale multiseculare, îmbinând cuceririle artistice ale poporului cu tehnica artisticã a
unei omeniri”.
Apropiaþii compozitorului dau mãrturie
despre grija cu care îºi orânduia lucrãrile, le
þinea evidenþa, era pregãtit a-ºi prezenta „producþiile”, le oferea spre interpretare cu drag ºi cu
interesul de a le asculta el însuºi ºi de a le
expune exigenþelor auditoriului ºi pretenþiilor
interpreþilor, dirijorilor, criticii: „Obligaþia mea
este aceea de a scrie ºi a da tuturora” – spunea
Liviu Borlan în 1971.
Un document din martie 1989, corespondenþã cu Mihai Popescu (scrisoare ºi rãspuns),
aratã preocuparea lui Liviu Borlan pentru prezentarea compoziþiilor sale în volumul al III-lea
al lucrãrii „Repertoriul general al creaþiei muzicale româneºti”. Apãruserã la Editura Muzicalã volumul I, în 1979 ºi, cu acelaºi titlu, în
1981, un nou volum cuprinzând muzicã de camerã – instrumentalã ºi vocalã. În aceastã lucrare, Mihai Popescu, cercetãtor, documentarist
la Biblioteca Muzicalã a Uniunii Compozitorilor ºi cântãreþ în Corala Patriarhiei Ortodoxe
Române, ar fi dorit sã includã muzica coralã
româneascã de la începuturi pânã la 1989. Fiºa
personalã cerutã, pe care urma sã o întocmeascã
Liviu Borlan în 2-3 sãptãmâni aratã nivelul exigenþelor pe care trebuia sã le îndeplineascã lucrãrile unui autor pentru a fi selectate ºi incluse.
Lucrarea lui Mihai Popescu nu s-a mai finalizat.
Dar în 1987 a apãrut „Repertoriul general al
creaþiei muzicale româneºti. Completãri”, în
care lui Liviu Borlan îi sunt inserate titlurile a
douã lucrãri pentru fanfarã: „Rapsodie lãpuºeanã” (1983) ºi „Rapsodia a II-a pe teme din
Chioar” (1985). Fãrã îndoialã, interesul pentru
includerea creaþiilor compozitorului Liviu
Borlan în astfel de lucrãri de sintezã evidenþiazã
contribuþiile sale la înnoirea limbajului sonor, a
formelor ºi genurilor muzicale, faptul cã putea
oferi o listã completã de titluri, aºa cum i se

Borlan, Liviu, Piese corale, vol. II, Editura Boema, Turda, 2013, p. 7.
Vaida, Simion, Vaida, Lotica, op. cit., p. 79.
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modalã sau tonalã „caldã”, curgãtoare, cu dezvoltãri motivice aparte; melodicitatea este
coloratã, deseori ancoratã în folclorul românesc,
suprapusã pe un polimodalism ºi o poliritmie cu
metricã simetricã sau asimetricã, sugerând, fie
vigoarea dansului popular, fie duioºia cântecului de leagãn”1.
Spaþiul cel mai vast în creaþia sa îl ocupã
lucrãrile corale – pentru coruri mixte, coruri de
bãrbaþi, coruri de femei ºi coruri de copii, majoritatea legate de izvorul limpede al muzicii
tradiþionale din Maramureº ºi Oaº. Ca angajat al
Centrului Judeþean pentru Promovarea ºi Conservarea Artei Populare, apoi ca instructor la
Comitetul de Culturã al judeþului ºi ca dirijor al
Orchestrei Ansamblului de Cântece ºi Dansuri
„Maramureºul” (cu toate denominaþiile), a fost
în legãturã permanentã cu muzica popularã –
vocalã ºi instrumentalã – cãreia i-a dat strãlucire
prin talentul sãu.
Referindu-se la valorificarea folclorului
în creaþia muzicalã cultã, Tudor Jarda aprecia:
„Eu sunt sincer invidios pe creaþia lui Liviu
Borlan. Ce lucrãri frumoase scoate din tradiþia
muzicalã a locului! ªi mie mi-ar face mare plãcere sã scriu pe teme ale folclorului din
Maramureº”2. De asemenea, dirijorul Valentin
Bãinþan remarca, în 1974, faptul cã formaþiile
corale maramureºene ºi ale þãrii, în general, au
în persoana profesorului Liviu Borlan un compozitor talentat, lucrãrile sale pretenþioase constituind pietre de încercare pentru orice cor.
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cerea, toate acestea fiind însemne ale forþei ºi
capacitãþii sale creatoare.
Istoria ºi critica muzicalã pot ilumina teoretic „câmpurile” de frumuseþe ºi originalitate.
Totuºi numai bucuria audierii sau interpretarea lucrãrilor unui compozitor sunt vehiculul spre destinatarul ei, cel care le poate garanta calitatea, frumuseþea, viaþa ºi longevitatea.
Vom pune, în aceste pagini, cea mai completã
listã de titluri cu lucrãri din opera lui Liviu
Borlan, clasificate pe genuri, listã cãreia strã-

daniile noastre, de pânã la aceastã datã, au putut
sã-i dea conþinut. Cãutãrile continuã. Titlurile
lucrãrilor care nu se gãsesc în Lexiconul muzicologului Viorel Cosma le-am evidenþiat prin
scrierea cu alt caracter de literã ºi asterisc (*).
Le-am identificat în diverse culegeri de cântece,
în colecþii particulare, în presã, la colaboratori ai
noºtri, binevoitori. Pentru muzica coralã am realizat subdiviziuni, având în vedere categoria/tipul de cor cãruia îi sunt destinate ºi provenienþa
textelor.

I. MUZICA CORALÃ
1. PENTRU COR MIXT
A. Prelucrãri de folclor (melodie ºi versuri populare)
„Triptic coral maramureºean” – 1963; „Muncitorii de pãdure” – 1976; „Prin Maramureº pe
urmele lui Bartók”, pentru soliºti, cor mixt ºi percuþie – 1980; „Suita olteneascã” – 1983; „Judecata
lui Pintea” – 1983; „Suita olteneascã II” – 1984; „Prin Þara Loviºtei”, pentru recitator, cor mixt ºi
instrumente de percuþie – 1985; „Suita transilvanã nr.1”, pentru solo bariton ºi cor mixt – 1986;
„Nunta oºeneascã”* – 1977, publicatã în volumul „Glasuri din Sãtmar”*, 1977, Centrul Judeþean
al Creaþiei populare, Satu Mare; „Cântec din Chioar”*; „Ce stai bãdiþã-n cãrare”*; „Bun-rãmasul
miresii”* ºi „Lasã, mândrã, cã-i vedea”* publicate în volumul „Ani de Aur” editat de Centrul
judeþean de Îndrumare a Creaþiei Populare Maramureº, 1974; „Ceteruicã din tri lemne”*; „Trece
badea”*; „Cântec de haiducie”*; „Alunuþ cu creanga verde”*; „Két magyar népdal”* (Douã
câtece populare maghiare) – 1974; „Mândruþul care te lasã”*
B. Lucrãri corale pe versuri proprii
„Slavã þie, Românie” – 1964; „Un veac de cântec românesc” – 1973; „Serenadã madrigal” –
1974; „Cântec de 1 Mai” – 1974; „Sunt miner”; „Vom apãra” – 1974; „Pãmânt al visurilor noastre”
– 1974; „Cântec pentru Vasile Lucaciu” – 1975; „Balada Chioarului” – 1975; „De drag ºi de dor” –
1977; „Epopeea someºeanã” – 1977, tipãritã în volumul „Glasuri din Sãtmar” – 1977, Centrul
judeþean al creaþiei populare; „Un veac de cântec românesc” – 1977; „Legãmânt” * – 1981;
„Doina” – 1984, pentru cor, solo sopranã ºi oboi; „Doina din Ardeal” – 1987; „Cei cu inima
românã” – 1983; „De ziua ta, Republicã iubitã!”* – 1967; „Balada Chioarului”* – 1973; „Cantata”* – 1978; „Veneau ostaºii de pe front”* – 1985; „Viitorii absolvenþi”* – 1986; „Imn nupþial”*
– 1988; „Forþa noastrã”* – 1989;
C. Lucrãri corale pe versuri ale poeþilor români clasici ºi contemporani
„O, þara mea” – 1975, versuri de Alexandru Bãlãnescu; „Moisei”, pentru douã coruri mixte,
cor mare ºi cor mic, ºi instrumente de percuþie – timpan (La), toacã ºi campani - Fa#, Mi – 1978,
versuri de Ion Brad; „Demnitate” – 1980, versuri de Sebastian Popescu; „Din iubire pentru þarã” –
1983, versuri de Anghel Pop; „Casa strãmoºeascã” – 1981, versuri de Sebastian Popescu;
„Legãmânt” – 1981, versuri de Sebastian Popescu; „Cãmara zânelor” – 1981, versuri de Ioan
Vãdan; „Un cântec pentru România” – 1982, versuri de Sebastian Popescu; „Horea lui Ionaº” –
1982, versuri de Gavril Bledea; „Acum ori niciodatã pace” – 1983, versuri de Anghel Pop;
„Legendã în lemn”* – 1973, pe versuri de Vasile Radu Ghenceanu, publicatã în volumul „Ani de
aur”, 1974, Baia Mare. „O mie de flori”*, scrisã pe versurile poetului bãimãrean Mircea Pop, a fost
compusã cu prilejul sãrbãtoririi unui mileniu de atestare documentarã a municipiului Satu Mare ºi a
fost tipãritã în volumul „Glasuri din Sãtmar” – 1977; „Doina lui Lucaciu”*, pe versuri de George
Bocu; „Am fo’ º-om si!...”* pentru cor mixt, oboi, corn în Fa, tobã mare ºi steag oºenesc pe versuri
de Ion Popdan, publicatã în volumul „Glasuri din Sãtmar”, 1977.
D. Lucrãri liturgice ºi religioase
Ecteniile* („Doamne, miluieºte” ºi „Þie, Doamne”); „Sfinte Dumnezeule”, publicatã în
culegerea „Veniþi sã ne bucurãm Domnului”, autori Simion Vaida ºi Lotica Vaida, apãrutã la
Editura „Ariadna”, Baia Mare, 2001; „Fericirile”* ºi „Sfânt, sfânt”*. A realizat armonizarea

pricesnei din muzica bizantinã, „Taina creºtinãtãþii”*, publicatã în culegerea „Veniþi sã ne
bucurãm Domnului”. A compus lucrarea religioasã pe versuri proprii „La altarul credinþei strãbune”*, care este publicatã în volumul „Popor al lui Traian”, editat de Centrul Judeþean al Creaþiei
Populare Maramureº, 2003, volum de a cãrui editare s-a ocupat profesorul ºi dirijorul Valentin
Bãinþan.
E. Colinde, cântece de Crãciun
„Da greu, gazd-ai adormitu” – 1982; „Colind de fatã”* – 1976; „Bunã seara la fereastrã”* –
1979; „Colinda gospodarului”*; „Fluierul cel pãstoresc”*; „Somnul lui Iisus”* (dupã Paul
Gevaert); „Mândru-ºi cânt-un cerb în codru”*.
2. LUCRÃRI CORALE PE VOCI EGALE
A. Prelucrãri de folclor
„Batã-te dorul Gutâi”, publicatã în volumul „Ecoul patriei”, Editura Institutul de Cercetãri
Etnologice ºi Dialectologice (I.C.E.D.), Bucureºti, 1981: „Cântec de nuntã din Vad”, 1982,
publicatã în volumul „Floare mândrã din grãdinã”, Editura I.C.E.D., Bucureºti, 1982. „Maramureº,
þarã veche”* [1969]; „Codrule, cetinule”* [1972] ºi „Codrule, face-te-ai nor”* [1974] – publicate
în volumul „Ani de aur”, Baia Mare, 1974; „Cântec de leagãn (Haia, haia)”*, „Suitã de vechi
cântece maramureºene”*; „De dor moroºenesc”*.
B. Pentru cor de bãrbaþi
„Pânã când o inimã mai bate”, 1980; „În frunte cu partidul”, 1981; „Dorinþa” – 1982, versuri
de Octavian Goga; „Maramureº de legendã”, 1983; „Flori de minã”, 1983, pe versuri populare,
versuri de Ion ªugariu ºi de Liviu Borlan; „Balada întemeietorilor de þarã”, 1983, versuri de
Gheorghe Chivu; „Triptic la Þebea”, pentru tenor, recitator ºi cor bãrbãtesc, versuri de Ioan
Meiþoiu, 1983; „Crezul suprem”, 1986, versuri de Vasile Gaftone; „Hora nouã”* – 1975, „Eroii de
pe Someº”* – 1976, baladã pentru percuþie, recitator ºi cor bãrbãtesc, pe versuri de Dumitru
Mureºan; „Marºul veteranilor din 1877”* (armonizare); „Cântarea pãtimirii noastre”*, pentru
solo tenor ºi cor bãrbãtesc, pe versuri de Octavian Goga (titlul poeziei lui Octavian Goga este
„Rugãciune”) – 1977; „Dacii sunt strãmoºii noºtri”*, [1980]; „Cântec de lãsare la vatrã”* [1981];
„Vatra satului”*, pentru cor de bãrbaþi, doi soliºti, recitator ºi orchestrã de camerã – 1987;
„Florile-a florilor” * (colindã).
C. Pentru cor de femei
„Cântec nou de leagãn ºi de pace”, 1980, pentru sopranã ºi cor de femei; „Flori dalbe de
pace”, 1982; „Plaiuri ardelene”, 1985, versuri Doina Mândraº; „Cu cât cânt, atâta sunt”*,
publicatã în „Pentru socialism”, 1968; „Ad pacem”*, 1975; „Drapelul muncii”*, 1977, pe versuri
de Ion Tomoioagã Maramureºeanu, publicatã în „Maramureº”, supliment al ziarului „Pentru socialism”; „Drum din Nord”*, folk coral, pe versuri de George Boitor, cu acompaniament instrumental – blockflöte, vioarã, chitarã, trianglu, tamburinã, toacã, bongos – 1978; „Imn”*, 1981, pe
versuri de V. R. Ghenceanu; „Pe râtuþu cel cu rouã” (colindã)*; „Þara”*, pentru solo sopran, cor
de femei ºi pian – [1981]; „Ani de pace”* – 1985.
D. Pentru cor de copii
„Întâia zi de ºcoalã” – 1974, pe versuri de Mircea Pop, lucrare publicatã în antologia
„Cântecele noastre”, vol. II, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1974; „Sâmbra copiilor” –
1978, pe versuri de Mircea Pop; „Masa tãcerii” – 1979; „Viaþa, pacea” – 1980; „Mâine, când voi fi
mare” – 1984, prezentat în primã audiþie la Festivalul de Muzicã Uºoarã „Ursuleþul de Aur”, Baia
Mare, 1984.
II. MUZICÃ VOCAL-INSTRUMENTALÃ
„Cântec despre cântec”*, pe versuri proprii, lucrare pentru solo sopranã ºi grup instrumental
(pian, flaut, oboi ºi vioarã); „Transilvania”*, baladã pentru solo bariton ºi orchestrã, pe versuri de
Dragoº Vicol, 1993.
III. MUZICA SIMFONICÃ
„Rapsodie someºeanã” – 1975; „Romantism XX”, trei miºcãri simfonice pentru pian ºi
orchestrã – 1976; Uvertura „Sãtmar 1000” – 1977; „Concertino pentru violã ºi orchestrã de coarde”
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– 1979; „Concertino pentru orchestrã simfonicã” – 1980; „Serenada pentru vioarã ºi orchestrã de
coarde” – 1982.
IV. MUZICÃ DE CAMERÃ
„Cântec de leagãn din Maramureº”*, pentru vioarã ºi pian, 1984, ulterior orchestratã pentru
formaþia de camerã „Baroc”, dirijatã de profesorul Aurel Ungureanu; „Monosonata”*, pentru
vioarã ºi pian, 1984; „Ecouri de colindã”*, pentru douã piane, xilofon, tamburinã, trianglu ºi toacã,
1986; „Ciaccona”*, pentru vioarã solo, 1989; „Înserare”* (lied); „Cvartet”*, pentru 2 trompeþi,
corn ºi tubã.
V. LUCRÃRI PENTRU PIAN
„Ritmuri moroºeneºti”*, pentru douã piane – 1982; „Toccata maramureºeanã”*, pentru
pian solo – 1985; „Joc maramureºean”*, pentru pian solo – 1988; „Preludiu modal”*, pentru pian
solo – 1988; „Piccolo pasacaglia”*, pentru douã piane la patru mâini – 1988; „Fanfara ºcolii”*.
VI. MUZICÃ PENTRU FANFARÃ
„Rapsodie” – 1984; „Cinci dansuri din Oaº” – 1986; „Rapsodie lãpuºeanã”* – 1983;
„Rapsodia a II-a pe teme din Chioar”* – 1985; „Vals de promenadã”* – 1989; „Uvertura Pintea
Viteazul”*.
VII. MUZICÃ UªOARÃ
„Nu mai sunt copil”, pentru voce ºi pian – 1963; „Un cântec rãtãcit”, pentru voce ºi pian, –
1967; „Ceas târziu”, pentru voce ºi pian – 1967; „Bunã seara, lunã”* – 1965; „Ce dragã-mi eºti,
Baia Mare”*, pentru voce ºi pian – 1967; „N-am ºtiut sã te pãstrez”* – 1967; „Celei mai scumpe
iubiri”* (romanþã).
VIII. MUZICÃ PENTRU SPECTACOLE
DE TEATRU ªI FOLCLORICE
1. MUZICÃ PENTRU SPECTACOLE DE TEATRU
„Sweik în al Doilea Rãzboi Mondial”* de Bertholt Brecht – 1975 ºi „Un milion pentru un
surâs”* de Anatoli Sofronov, la Teatrul Municipal Baia Mare; „Punguþa cu doi bani”* dupã Ion
Creangã, la Teatrul de Pãpuºi Baia Mare.
2. PENTRU SPECTACOLE FOLCLORICE
„Câtu-i Maramureºu”* – autor al libretului, muzica în colaborare cu compozitorul Mircea
Neagu; „Cu cât cânt, atâta sunt”* – libretul ºi muzica; „Anotimpuri... anotimpuri”* – 1968 – autor
al muzicii; „Rapsodie maramureºeanã”* – 1969 – libretul ºi muzica; „Maramureº, viaþã nouã”* –
muzica de Liviu Borlan ºi Adrian Roman – toate spectacole puse în scenã la Ansamblul de Cântece
ºi Dansuri „Maramureºul” Baia Mare.

PUBLICISTICÃ
A scris numeroase studii, articole, interviuri, cronici muzicale referitoare la artist, la
arta spectacolului, la educaþia muzicalã a spectatorului, despre compozitori, creaþii muzicale,
folclor etc.:
Pagini de muzicologie: 90 de ani de la
naºterea lui George Enescu. Maestrul nostru;
200 de ani de la naºterea lui Ludwig van Beethoven. Simfonia destinului; Béla Bartok ºi folclorul românesc; Pe aripile jazzului; O imagine
a omului Mozart în societate; Centenar Enescu
(10 pãrþi); Un veac de cântec românesc.
Cronici muzicale: Promisiunile unei stagiuni, O formulã îmbogãþitã de exprimare,

ªcoala Popularã de Artã din Baia Mare la ora
consacrãrii; Sub flamura satirei; Rezonanþe sighetene; Mesagerii perfecþiunii; Ecouri camerale; Pe treptele afirmãrii; Concertul speranþelor; Schimburile de spectacole – acte de
culturã; Bilanþ ºi perspective muzicale; Întâlnirea corurilor camerale.
Studii, articole, interviuri: Teoria ºi
practica grupurilor vocale (7 pãrþi); Cãile educaþiei muzicale (6 pãrþi);Linie ºi stil în structura
spectacolului folcloric; Intensificarea vieþii muzicale – necesitate acutã a judeþului nostru;
Pledoarie pentru educaþia muzicalã a copiilor
în familie; Structura muzicalã a publicului

Reuniunile corale – forme de educaþie artisticã
ºi patrioticã; Folclorul muzical maramureºean
ºi obligaþiile noastre faþã de el; Corul – sintezã
a generaþiilor; Drumul muzicii spre opere durabile. A susþinut concerte – lecþii ºi conferinþe
pe teme muzicale.

FORMAÞII CORALE CARE AU INTERPRETAT
CREAÞII ALE COMPOZITORULUI LIVIU BORLAN
Într-o convorbire pe teme corale, consem- interpretative: „De când aºtept eu niºte înrenatã, în anul 1971 de scriitorul ªtefan Bellu, gistrãri cu Ardusatul, Hideaga, Viºeul etc., dar
Liviu Borlan relevã câteva aspecte privitoare la se pare cã legãtura cu Radioul nu este satisdifuzarea creaþiilor sale: „Tripticul maramure- fãcãtoare. Cãci, incontestabil, repertoriu existã
ºean”, lucrare lansatã la Radio, imprimatã cu ºi încã valoros”1. Cu regret, noi, azi, constatãm
Corul Radioteleviziunii condus de Aurel Gri- cã doar repertoriul, dar într-un fond pasiv, a mai
goraº; „Mândruþul care te lasã” ºi „Trecui dealul rezistat vremurilor. Corurile maramureºene
la Bãiuþ” – imprimate ºi lansate cu Corul Fila- amintite – etalon în miºcarea coralã a vremii...
monicii „Oltenia” din Craiova dirijat de Ale- sunt amintiri. Cu atât mai de preþ se aratã, iatã,
xandru Racu; 4 lucrãri în curs de imprimare cu acum, gestul inegalat, de mare valoare, integraCorul Ansamblului Artistic „Rapsodia româ- tor, pe care ni-l dãruieºte Asociaþia „Prietenii
nã”; 10 coruri – inspirate din folclorul oºenesc, Armoniei” ºi Corala „Armonia” din Baia Mare,
codrenesc ºi someºean, pregãtite pentru impri- sub „mecenatul” inginerului Alexandru
mare ºi pentru editare la Casa Creaþiei Populare Nicolici, director executiv, organizând Festia Judeþului Satu Mare. Atunci, puþin optimist, valul Coral Internaþional „Liviu Borlan”,
ºi-a exprimat insatisfacþia pentru faptul cã for- anual din 2011 pânã în prezent. Ni se oferã
maþii corale maramureºene foarte apreciate ºi astfel perspectiva aducerii în luminã ºi bucuvaloroase, la acea vreme, nu beneficiau de posi- ria de a constata, pe viu, excelenþa creaþiei
bilitatea de a fi înregistrate pe mãsura artei lor borlaniene.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

1

Corul Radioteleviziunii Române, dirijor Aurel Grigoraº: „Triptic maramureºean”
Corul Ansamblului „Rapsodia Românã”
Corul Filarmonicii „Oltenia”, Craiova, dirijor Alexandru Racu: „Mândruþul care te lasã”,
„Trecui dealu la Bãiuþ”
Corala „Prietenii muzicii” Baia Mare, dirijor Liviu Borlan (1978-1981): „Doina” – cantatã,
„Két magyar népdal”, „Colinda gospodarului”; dirijor Ion Sãcãleanu (1981-1996):
„Legenda în lemn”, „Ad pacem”, „Dacia Felix”, „Cântec pentru Vasile Lucaciu”, „Lasã,
mândrã, cã-i vedea”; Colinde
Corul Liceului Pedagogic de Educatoare Baia Mare, dirijor Ion Sãcãleanu: „Imn” pe
versuri de V. R. Ghenceanu ºi „Doina” pentru cor de femei, solo sopran ºi oboi
Corul „Capella Rivulina” Baia Mare, dirijor Gheorghe Paraºcineþ: „Ceteruicã din tri
lemne”, „Taina creºtinãtãþii”
Corul „Madrigal” al Liceului de Artã Baia Mare, dirijor Gheorghe Paraºcineþ: „Suitã de
vechi cântece maramureºene”, „Mioriþa maramureºeanã, „Ad pacem”, „Lira ºi trubadurul”
(serenadã madrigal)
Corul „Madrigaletto” al Liceului de Artã Baia Mare, dirijor Gheorghe Paraºcineþ:
„Ceteruicã din tri lemne”
Corul Cãminului Cultural din Ardusat, dirijor Valentin Bãinþan: „Legendã în lemn”,
„Trece badea”, Vom apãra”, „Un veac de cântec românesc”
Corul bãrbãtesc din Finteuºul Mare, dirijor Valentin Bãinþan: „Marºul veteranilor din’77”,
„Eroii de pe Someº”, „Dacii ºi noi”, Forþa noastrã”, „Pânã când o inimã mai bate”,
„Florile-a florilor”, „Doina lui Lucaciu”
Corul Cãminului Cultural din Moisei, dirijor Maria Stoica: „Haia, haia...” – cântec de
leagãn, „Pe râtuþu cel cu rouã”, „Codrule, cetinule”

Ibidem, p. 205-206.
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Paginã de manuscris din lucrarea „Transilvania”
– cântec pentru voce ºi orchestrã a compozitorului Liviu Borlan
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Corul de femei al Casei Orãºeneºti de Culturã Viºeul de Sus, dirijor Maria Mihalca: „Haia,
haia...” – cântec de leagãn, „Codrule, cetinule”, „Suitã de vechi cântece din Maramureº”,
„Mioriþa maramureºeanã”, „Þara”
Corul Cãminului Cultural din ªomcuta Mare, dirijat de Gh. Pop ºi Liviu Borlan: „Balada
Chioarului”
Corul „Armonia Chioarului”, dirijor Eugen Indre: „Lasã, mândrã, cã-i vedea”
Corul Casei de Culturã Sighetul Marmaþiei, dirijor Teodor Borca: „Lasã, mândrã, cã-i
vedea”
Corul „Hollosy Simon” din Sighetul Marmaþiei, dirijor Ileana Váradi: „Trece badea”
Corul Liceului Ucrainean „Taras Sevcenko” din Sighetul Marmaþiei, dirijor Teodor
Popovici: „Batã-te dorul, Gutâi”, „Maramureº, þarã veche”
Corul Cãminului Cultural Seini, dirijor Viorel Tarþa: „Trece badea”
Corul ªcolii Generale nr.1 Seini, dirijor Viorel Tarþa: „Maramureº, þarã veche”
Corul Casei de Culturã a Sindicatelor Baia Mare, dirijor Eleonora Pop: „Haia, haia...”,
„Trecui dealu la Bãiuþ”, „Lasã, mândrã, cã-i vedea”
Corul Cãminului Cultural din Ulmeni, dirijor Eleonora Pop: „Lasã, mândrã, cã-i vedea”
Corul Cãminului Cultural din Bãseºti, dirijor Valentin Bãinþan ºi Ambrozie Pop: „Trece
badea”
Corul Bisericii „Sfântul Nicolae”, Baia Mare, dirijor Simion Vaida: „Taina creºtinãtãþii”,
„Sfinte Dumnezeule”, „Somnul lui Iisus”, „Fluierul cel pãstoresc”
Corul Bisericii „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, Baia Mare, dirijor Rodica Fage: „La
altarul credinþei strãbune”, „Lasã, mândrã, cã-i vedea”
Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal „Sf. Iosif Mãrturisitorul”, Baia Mare,
dirijor Iustin Podãreanu: „Batã-te dorul, Gutâi”
Corul Universitãþii din Oradea, dirijor Iustin Podãreanu: „Batã-te dorul, Gutâi”
Corul „Cantata melodica” din Cluj-Napoca, dirijor Vlad Ceteraº: „Maramureº, þarã veche”
Corul „Camerata Academica Porolissensis” din Zalãu, dirijor Ioan Chezan: „Patrie,
frumoasa mea poveste”
Corul „Clasic” din Piteºti, dirijor Magdalena Ion: „Alunuþ cu creanga verde”
Corul Bisericii Ortodoxe din Ilba, dirijor Lotica Vaida: „Ceteruicã din tri lemne”
Corul Bisericii Ortodoxe din Cicârlãu, dirijor Mihaela Bob Zãiceanu: „Trece badea”
Grupul coral „Coralis” al Casei de Culturã din Târgu-Lãpuº, dirijor Grigore Leºe: „Haia,
haia... (cântec de leagãn)”
Corul ªcolii cu Clasele I-VIII Nr. 12 „Dr. Victor Babeº” din Baia Mare, dirijor Elena
Bâtea: „Sâmbra copiilor”
Corul ªcolii cu Clasele I-VIII Satulung, dirijor Eugen Indre: „Maramureº, þarã veche”
Corul ªcolii cu Clasele I-VIII nr.19 Baia Mare, dirijor ªtefania Atzberger: „Sâmbra
copiilor”
Corala „Armonia”, dirijor Mihaela Bob Zãiceanu: „Cântec de haiducie”, „Cântec din
Chioar”, „Ceteruicã din tri lemne”, „Haia, haia...” (cântec de leagãn), „Lasã, mândrã, cã-i
vedea”, „Trece badea”
Camerata „Infantis”, Braºov, dirijor Nicolae Bica: „Ad pacem”
Corul „Orfeu”, Curtea de Argeº, dirijor Alexandru Ionescu: „Haia, haia...” (cântec de
leagãn), „Lasã, mândrã, cã-i vedea”
Corul „Doxologia”, Baia Mare, dirijor Petricã-Aurelian Covaciu: „Ceteruicã din tri lemne”
Corul Sargeþia”, Deva, dirijor Nicolae Icobescu: „Cântec de haiducie”, „Haia, haia...”
(cântec de leagãn)
Corul „Accoustic”, Bucureºti, dirijor Daniel Jinga: „Cântec de haiducie”
Corul „Doiniþa”, ªireþi, Republica Moldova, dirijor Svetlana Rebeja-Ion: „Haia, haia...”
(cântec de leagãn)
Corul „Anastasis” al Catedralei Ortodoxe Sfântul Nicolae”, Deva, dirijor Dorin-Caius
Kladni: „Lasã, mândrã, cã-i vedea”, „Haia, haia...” (cântec de leagãn)
Corul „Speranþa” Solotvino, Ucraina, dirijor Olena ªiman: „La altarul credinþei strãbune”
Corul „Artos”, Lviv, Ucraina, dirijor Nataliya Ivashkiv: „Ceteruicã din tri lemne”
Corul „Anche Musica”, Ploieºti, dirijor Amalia Secreþianu: „Ceteruicã din tri lemne”
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Corul „Voces”, Oradea, dirijori Dorina Dumitrescu ºi Arnold Schneider: „Legendã în lemn”
Corul „Musica divina”, Deva, dirijor Gelu Onþanu-Crãciun: „Legendã în lemn”
Corul „Appassionato”, Târgoviºte, dirijor Florin-Emil-Nicolae Badea: „Haia, haia...”
(cântec de leagãn)
Corul „Cantica Collegium Musicum”, Martin, Slovacia, dirijor Štefan Sedlicky: „Cântec
din Chioar”
Corul „Sfânta Treime”, Alba Iulia, dirijor Iosif Fiþ: „La altarul credinþei strãbune”
Corul „Alla Breve”, Odorheiu Secuiesc, dirijor László Kovács: „Legendã în lemn”
Corul „Cantores amicitiae”, Iaºi, dirijor Nicolae Gâscã: „Legendã în lemn”
Corul „Erkel Ferenc”, Budapesta, Ungaria, dirijor Zsófia Cseri: „Haia, haia...” (cântec de
leagãn)
„Madrigálkórus”, Szekszárd, Ungaria, dirijor Valér Jobbágy: „Cântec de haiducie”
Corul „Odmev”, Kamnik, Slovacia, dirijor Ana Smrtnik: „Lasã, mândrã, cã-i vedea”
Corul „Tempus”, Baldone, Letonia, dirijor Baiba Urka,: „Haia, haia...” (cântec de leagãn)
Corul „Vivace”, Mezötúr, Ungaria, dirijor Magdolna Csizi: „La altarul credinþei strãbune”
Corul „Vox caelestis”, Budapesta, Ungaria, dirijor Valeria Szebelledi: „Cântec din Chioar”

ÎNSEMNE ALE DÃINUIRII
Festivalul interjudeþean de interpretare
vocalã ºi instrumentalã, trei ediþii: 1995, 1996,
1997, organizator Inspectoratul Judeþean pentru
Culturã Maramureº ºi Liceul de Artã din Baia
Mare, coordonatorul manifestãrilor, profesorul
Gheorghe Paraºcineþ Efigia în bronz „Liviu
Borlan”, realizatã de sculptorul Ioan Marchiº,
montatã pe frontispiciul ªcolii de Arte din Baia
Mare, 1995 Atribuirea numelui „Liviu Borlan”
ªcolii de Arte din Baia Mare, 1995, la iniþiativa
profesorului Vasile Petruþiu, Placã omagialã
pe frontispiciul Colegiului Naþional „Mihai
Eminescu” din Satu Mare, fixatã în 2004, la
întâlnirea de 50 de ani de la absolvire a colegilor
compozitorului Liviu Borlan, iniþiatori profe-

sorii Nicolae Codreanu ºi Ioan Pop Festivalul
coral internaþional „Liviu Borlan” în organizarea Asociaþiei „Prietenii Armoniei”, anual din
2011. Editarea cu sprijinul financiar al Asociaþiei „Prietenii Armoniei”, director executiv
Alexandru Nicolici, a lucrãrilor: Polifonii. Liviu
Borlan, publicatã în 2011 la Editura „Eurotip”
Baia Mare, autori profesorii Simion Vaida ºi
Lotica Vaida, ºi Liviu Borlan, Piese corale, vol.
I, Editura „Boema”, Turda, 2012, Liviu Borlan,
Piese corale, vol. II, Editura „Boema”, Turda,
2013, Liviu Borlan, Piese instrumentale,
Editura „Boema”, Turda, 2014; ediþii alcãtuite
ºi îngrijite de profesorii Simion Vaida ºi Lotica
Vaida.
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„...Muzica mã îndeamnã sã mi-i închipui pe daci simpli, curaþi, deschiºi, conturaþi
dintr-o singurã linie. În Maramureº se întâlnesc multe straturi folclorice. Deºi
folclorul muzical maramureºean s-a impus atenþiei þãrii ºi, am zice, lumii, el ne rezervã
încã multe necunoscute, care nu vor fi explorate nici într-o sutã de ani. Pentru cã acest
folclor e viu, regenereazã ºi n-a fost înlocuit nici cu muzica urbanã ºi nici cu cântecul
altor zone”. Liviu Borlan

Cântecul – oglinda sufletului
Ca sã vorbeºti despre Festivalul Internaþional Coral „Liviu Borlan” trebuie mai întâi sã
vorbeºti despre Corala ARMONIA. Fiindcã
Festivalul care se desfãºoarã de cinci ani la Baia
Mare ºi-a propus sã facã cunoscutã muzica lui
Liviu Borlan. Este argumentul ARMONIEI de
a-ºi gãsi rãdãcinile.
Era prin 1620, când Martin Opitz, umblat
prin lume, spunea: „Când aud un cântec românesc, îmi vine sã cred cã muzica e anume
creatã pentru român ºi românul pentru muzicã...”.
Omul de culturã ºi demnitarul german a
înþeles exact cã pentru român, fie el de odinioarã, sau contemporanul nostru, muzica s-a
împletit ºi se împleteºte cu însãºi viaþa. ªi are
valoare sacrã, prin cântec românul mãrturisindu-ºi cele mai profunde trãiri.
Am noroc cã ºtiu cânta,/ Cã-mi astâmpãr
inima./ Horile-s de stâmpãrare/ La omu’ cu supãrare... Dar românii nu cântã doar la supãrare.
Ei cântã ori de câte ori simt nevoia s-o facã. Iar
când cântã, o fac cu toatã fiinþa.
Pânã nu m-am întâlnit cu corala ARMONIA,
m-am întrebat adesea de ce cântã oamenii? ªi
am încercat o sumedenie de rãspunsuri. La cele
mai multe am primit rãspuns de la ARMONIA.
ªi de la oamenii ei.

Cu Corala ARMONIA am învãþat, în cei
aproape 15 ani care s-au scurs de la primul concert dat, cã el, cântecul, nu e altceva decât
oglinda sufletului. Parcã era ieri, când scriam
prima ºtire în care spuneam cã undeva în
Europa, undeva în România, mai precis la Baia
Mare, s-a nãscut Corala ARMONIA. Din iubirea de oameni. Din dragostea unor oameni
pentru muzicã. Din plãcerea de a cânta. Din
dorinþa de a transmite ºi altora nestematele muzicii corale ºi ale folclorului românesc. Din drag
de România, la ea acasã, dar mai ales dincolo de
graniþele sale.
O fac atât de bine ºi cu atâta sinceritate,
încât nu-i de mirare cã s-au bucurat de succes
foarte repede. Dincolo de muzica pe care o
cântã, promoveazã ecumenismul. Sunt oameni
care cântã ºi rezoneazã extraordinar cu alte culturi, cu alte credinþe.
Au început sã cânte mai întâi pentru ei,
apoi pentru ceilalþi, în lãcaºuri de culturã, în
bisericile noastre, iar mai apoi în bisericile altora. Au trecut graniþa Maramureºului, s-au aventurat prin România, apoi mai departe, prin
Europa, apoi tot mai departe…
I-am însoþit în periplul lor prin lume, am
scris în carnetul de reporter atâtea lucruri care,
adunate, au alcãtuit un frumos poem închinat
muzicii, oamenilor care cântã, ARMONIEI, lo-
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curilor pe care le-am vãzut ºi care alcãtuiesc
cartea Meridianele ARMONIEI. Un argument
pentru viitor. Fiindcã lucrurile durabile ºi amintirile frumoase trebuie întreþinute pentru a nu
intra în uitare. Timpul nu se opreºte în loc ºi nu
trebuie sã punã distanþã între prezent ºi viitor.
Privind în urmã ºi analizând ceea ce s-a
întâmplat în toþi aceºti ani, le dãm dreptate celor
care afirmã cã ARMONIA este un fenomen. Am
auzit-o cel mai recent în februarie 2015, la Opera
Naþionalã din capitala Ardealului, când de pe
imensa scenã a operei clujene, ARMONIA concerta pentru elitele Clujului.

Paºi în devenirea ARMONIEI
Nimic n-a fost forþat în devenirea
ARMONIEI. Aºa cum îi place sã spunã lui
Alexandru Nicolici, directorul executiv al Asociaþiei „Prietenii Armoniei”, ARMONIA n-a început, a continuat. Fiindcã dintotdeauna aici în
zonã s-a cântat. Aici au fost „Prietenii muzicii”,
„Capela Rivulina”, au fost corurile lui Valentin
Bãinþan, un adevãrat motor de corale.
Cântecul coral este o tradiþie veche în
Maramureº. Toþi oamenii cântã, trebuie numai
sã-i laºi sã cânte ºi sã se manifeste. Privind în
urmã, vedem cinci etape importante în evoluþia
ARMONIEI. Planificate din doi în doi ani.
2003, Suedia. Turneu într-o þarã care are
una dintre cele mai importante miºcãri corale
din lume. 100 000 de coruri la 8 milioane de
locuitori. Acolo, ARMONIA a spart orice tip de
bariere. ªi de culturã ºi de mentalitãþi.
2005. ARMONIA a mai fãcut un pas. Asta
a însemnat Brazilia. Iar dacã într-o catedralã
imensã, un preot catolic spune în faþa a 1000 de
catolici: „Cine cântã ca voi se roagã de douã ori”
ºi mulþimea cântã „Amigos para siempre”, deja
ai atins nu un scop, ci un vârf de trãire.

2007. Dacã tot vorbim de spirit, ARMONIA
a pornit spre cea mai spiritualã þarã. În Israel, pe
tãrâmurile sfinte, n-au mers sã dea concerte, ci
sã-ºi umple sufletele. ªi le-au umplut ºi pe ale lor
ºi pe ale celor care i-au auzit cântând. La sfârºit,
ºi coriºti ºi spectatori, s-au declarat cetãþeni ai
ARMONIEI.
2009. Cea de-a patra etapã în devenirea
ARMONIEI. A fost China. Iar dacã ajungi sã
cânþi în Oraºul Interzis, la Templul Cerului sau
pe Marele Zid chinezesc, cuvintele sunt de prisos în a explica starea de spirit. La un anumit
nivel, între civilizaþii nici nu existã bariere.
Acolo, într-o civilizaþie de mii de ani, a apãrut
mulþumirea care îþi aduce liniºtea. ªi mulþumirea sufleteascã.
2011. Etapa a cincea. Peste tot pe unde au
concertat, starea de spirit ºi bucuria de a cânta au
avut rezonanþã. În drumul acesta mereu ascendent, ºi-au propus ca atunci când ARMONIA va
împlini 10 ani de existenþã, sã aducã un omagiu
folclorului românesc, sursa care îi face sã se
simtã cel mai bine. ªi care le-a adus cel mai
mare succes.

Un gest care se lãsa
demult aºteptat
Aºa a apãrut Festivalul Internaþional
Coral „Liviu Borlan”. Un gest care se lãsa de
mult timp aºteptat. În septembrie 2011, Corala
ARMONIA din Baia Mare (dirijor prof.
Mihaela Bob Zãiceanu) ºi Asociaþia Prietenii
ARMONIEI fac acest gest.
Deloc întâmplãtor, Festivalul Internaþional Coral „Liviu Borlan” a debutat la 75 de ani
de la naºterea compozitorului. Sã nu uitãm cã
Liviu Borlan, care a abordat aproape toate genurile muzicale: de la muzicã simfonicã, la mu-

Corala „Armonia” Baia Mare

Recunoaºterea valorii
Prestigiul acestui eveniment muzical este
dat de personalitãþile incontestabile ale muzicii
corale, care au acceptat sã jurizeze corurile
înscrise în festival: reprezentanþii academiilor
de muzicã din Bucureºti, Cluj-Napoca ºi Iaºi, ai
ºcolilor de muzicã din Budapesta, Bratislava,
Praga, Chiºinãu, ai ºcolii bãimãrene de muzicã.
La prima ediþie a Festivalului au fãcut
parte din juriu: Voicu Enãchescu, preºedintele
Asociaþiei Naþionale Corale din România, dirijorul corului „Preludiu”, preºedintele juriului;
Mihaela Bob Zãiceanu, profesor de canto clasic

ºi folcloric, dirijorul Coralei ARMONIA,
Mihály Duffek, decan al Conservatorului din
Debrecen; Nicolae Gîscã, rector al Universitãþii
de Arte „George Enescu” din Iaºi; Ioan Golcea,
vicepreºedinte al Asociaþiei Naþionale Corale
din Romania; Robert Houlihan, dirijor al Orchestrei Simfonice Irlandeze RTE; Cristina
Nemeº-Bota, compozitor, profesor; Ciprian Para,
profesor la Academia de Muzicã „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca.
Observatori internaþionali, Michael Scheck
(Asociaþia Europeanã Coralã „Europa Cantat”)
ºi Andrea Angelini (Federaþia Internaþionalã
Coralã).
În 2011, s-a dat startul unui eveniment
muzical remarcabil prin organizare, prin sistemul de jurizare, prin componenþa juriului. Au
intrat în concurs corurile: „Acustic”, Bucureºti;
„Doxologia”, Baia Mare; „Orfeu”, Curtea de
Argeº; „Sargeþia”, Deva.
Trofeul „Liviu Borlan”, acordat formaþiei
care interpreteazã cel mai bine o compoziþie
semnatã de Liviu Borlan, a revenit corului
„Acustic”, din Bucureºti.

O nouã întâlnire
cu muzica coralã
Septembrie 2012. O nouã întâlnire cu
muzica coralã. Un eveniment muzical care sã nu
lase ca lucrurile durabile sã intre în uitare. Iar
trecerea timpului sã nu punã distanþã între trecut, prezent ºi mai ales viitor.
Cea de-a doua ediþie a Festivalului Internaþional Coral „Liviu Borlan” aducea la Baia
Mare nu doar corurile înscrise în concurs, ci ºi
membrii Asociaþiei Naþionale Corale din
România, care-ºi þinea adunarea general în capitala Maramureºului.
Faptul cã de la cea de-a doua ediþie, director artistic al festivalului este italianul Andrea
Angelini, care este ºi observator din partea Federaþiei Internaþionale de Muzicã Coralã, vorbeºte deja de recunoaºterea internaþionalã a valorii festivalului.
Preºedintele juriului a fost tot maestrul
Voicu Enãchescu, preºedintele Asociaþiei Naþionale Corale din România, dirijorul corului
„Preludiu”. Alãturi de el au jurizat prof. univ.
Eva Kollar, profesor la Facultatea de Muzicã ºi
Dirijat Coral a Academiei de Muzicã „Liszt
Ferenc” – Universitate de Stat, Preºedintele
Asociaþiei de Coruri ºi Orchestre din Ungaria,
dr. Milan Kolena, dirijor al Coralei „Apollo” ºi
al Coralei „Schola Gregoriana Bratislavensis”,
Slovacia, prof. univ. dr. Nicolae Gîscã, fost rec-
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zicã de camerã, de la muzicã de fanfarã, la cea
vocal-instrumentalã, coralã – laicã ºi religioasã,
pânã la cântece pentru copii, muzicã uºoarã, sau
orchestraþii pentru formaþii instrumentale ºi ansambluri vocal-instrumentale.
În septembrie 2011, la Baia Mare, debuta
un festival internaþional pentru recunoaºterea
valorii lui Liviu Borlan. O manifestare menitã sã
ºteargã colbul ºi sã aducã la luminã frumuseþea
muzicii compuse de Liviu Borlan. E trist sã vezi
cã o parte din opera lui, într-un mod absurd, a
ajuns prada distrugerii sau uitãrii. Poate o parte
din ea zace acoperitã de molozul casei în care
s-a nãscut. Dar casa a fost reconstruitã. Aºa
trebuia sã se întâmple ºi cu opera acestui om, cu
un destin nu prea fericit.
ªi tot Asociaþia „Prietenii Armoniei” are
orgoliul de a spune cã fiecare ediþie a Festivalului a fost însoþitã de lansarea unei cãrþi cu
lucrãrile lui Liviu Borlan. O muncã tenace, fãcutã cu pasiune de doi îndrãgostiþi de muzicã,
profesorii Lotica ºi Simion Vaida.
Nu este uºor sã organizezi un eveniment
de amploare, la standarde europene. Dar Baia
Mare, Maramureºul ºi Liviu Borlan meritã. Sã
nu uitãm cã proiectul Festivalului „Liviu
Borlan” are parteneri serioºi: Primãria ºi Consiliul local Baia Mare, Consiliul Judeþean Maramureº, Ansamblul Folcloric Naþional „Transilvania”, ªcoala Popularã de Artã „Liviu Borlan”,
Biblioteca judeþeanã „Petre Dulfu”, Camera de
Comerþ ºi Industrie Maramureº, Centrul Judeþean pentru Promovarea ºi Conservarea Culturii
Tradiþionale Maramureº, Clubul Rotary Baia
Mare, Asociaþia coralã europeanã „Europa Cantat”, Asociaþia Naþionalã Coralã din România,
prietenii ARMONIEI, care nu sunt puþini. La
fiecare ediþie, membrii Coralei ARMONIA au
sarcini precise, astfel ca derularea evenimentului sã aibã loc în cele mai bune condiþii. Totul
funcþioneazã ca un ceas elveþian.
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tor al Universitãþii de Arte „George Enescu”
Iaºi, lector univ. Ioan Pop, Academia de muzicã
„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, conf. univ. dr.
Gabriel Popescu, Universitatea Naþionalã de
Muzicã Bucureºti, prof. Mariana Tilca, Liceul
de Artã Baia Mare ºi Mihaela Bob Zãiceanu,
dirijorul Coralei „Armonia”.

A doua scrisoare deschisã
de la „Sargeþia” Deva
Coralei „Armonia” ºi Asociaþiei „Prietenii
Armoniei” – Baia Mare
Prieteni dragi,
Avem multe sã vã spunem ºi în acest an
muzical care are deja, pentru noi, o notã specialã, dupã
evenimentul „Liviu Borlan” de la Baia Mare.
Mai întâi, vã spunem cã apreciem ºi de data
aceasta tot ce aþi fãcut ca Festivalul Internaþional
Coral „Liviu Borlan” sã rãmânã în memoria noastrã
afectivã ca un moment de excepþie.
Apoi, trebuie sã vã mãrturisim ca unor prieteni
apropiaþi, cã ne-a trebuit ceva timp sã ne dumirim cã
suntem laureaþii ºi câºtigãtorii Trofeului Festivalului.
Surpriza a fost mare!... Poate de aceea am reacþionat
puþin atipic la Galã ºi chiar dupã premiere. Acum,
dupã ce am studiat fiºele juriului, dupã ce am auzit ºi
alte aprecieri ºi am analizat noi înºine ce a fost bine ºi
ce a fost rãu, am intrat, parcã, mai deplin în ipostaza
de câºtigãtori. ªi vã asigurãm cã nu micã ne este
bucuria!
Pentru cã aþi fãcut posibile atâtea momente frumoase, vã suntem recunoscãtori.
Vã mulþumim pentru primirea impecabilã ºi
pentru timpul vostru transformat în dar!
Vã mulþumim pentru efortul care a stat în spatele sãrbãtorii ºi al bunei funcþionãri a „maºinãriei”
Festivalului!
Vã mulþumim pentru ocazia de a-i cunoaºte ºi
a ne împrieteni cu fraþii noºtri de peste graniþã! Vã
mulþumim pentru cântecele voastre ºi pentru energia pe
care o împãrtãºiþi cu cei ce vã ascultã! Vã mulþumim
pentru serile minunate ºi pentru irezistibilii Petreuºi!
Vã mulþumim pentru veselia contagioasã, prelungitã
de cãtre unii dintre noi, în cântare „de voie”, pânã
dimineaþã!
Sã sperãm cã ne va fi îngãduit un timp în care
sã ne reîntâlnim, de data aceasta pe meleaguri
hunedorene, în frãþeascã bucurie ºi proiecte muzicale
comune.
Vã preþuim ºi vã iubim!
Cu toatã dragostea,
„Sargeþia”, Deva, 24 septembrie 2012

Au fost prezente în concurs: corul
„Sargeþia” – Deva, Corul „Anastasis” – Deva,
„Doiniþa” – Sireþi, Republica Moldova, „Orfeu”
– Curtea de Argeº, „Doxologia” – Baia Mare,
„Speranþa” – Solotvino, Ucraina.
Trofeul „Liviu Borlan” a revenit Corului
„Sargeþia” din Deva, dirijat de Nicolae
Icobescu.

Muzica face parte
din sufletul omului!
Septembrie 2013. Ediþia a treia a Festivalului Internaþional Coral „Liviu Borlan”.
Nicio bucurie nu o întrece pe cea izvorâtã din
frumuseþea muzicii, creatã pentru sufletul oamenilor. Acesta ar putea fi motto-ul sub care se
desfãºoarã Festivalul Internaþional Coral „Liviu
Borlan”.
Evoluþia corurilor înscrise în festival a
fost urmãritã atent de un juriu de profesioniºti:
Voicu Enãchescu, preºedintele Asociaþiei Naþionale Corale din România, dirijorul corului
„Preludiu”, preºedintele juriului; Milan Kolena
– Universitatea de Artã Muzicalã, Bratislava,
SLOVACIA; Mihail Diaconescu – Universitatea Naþionalã de Muzicã, Bucureºti; Ionicã Pop
– Academia de Muzicã „Gheorghe Dima”, ClujNapoca; George Dumitriu – Universitatea de
Arte „George Enescu”, Iaºi; Éva Kollár – Facultatea de Dirijat Coral a Academiei Muzicale,
Budapesta, UNGARIA; Veronika Lozoviucová
– ªcoala de Arte Taussigova, Praga, CEHIA;
Maria Pocol – Liceul de Arte Baia Mare.
Director de festival – profesor Mihaela
Bob Zãiceanu, dirijorul Coralei „Armonia”.
S-au înscris în festival 10 coruri. În urma
tragerii la sorþi, ordinea intrãrii în concurs a fost:
Corul „ARTOS” – Lviv, Ucraina, dirijor Nataliya Ivashkiv; „ANCHE MUSICA” – Ploieºti,
dirijor Amalia Secreþianu; „VOCES” – Oradea,
dirijor Valentin Lazãr; „MUSICA DIVINA” –
Deva, dirijor Gelu Onþanu-Crãciun; „APPASSIONATO” – Târgoviºte, dirijor Florin Emil
Nicolae Badea; „CANTICA COLLEGIUM
MUSICUM”, Slovacia, dirijor Štefan Sedlick;
„ANASTASIS” – Deva, dirijor Dorin Kladni,
„SFÂNTA TREIME” – Alba Iulia, Corul
Catedralei Reîntregirii, dirijor Iosif Fiþ; „ALLA
BREVE” – Odorheiul Secuiesc, dirijor Laszlo
Kovacs.
Trofeul „Liviu Borlan” a fost obþinut de
Corul „Alla Breve”, Odorheiul Secuiesc, dirijor
Laszlo Kovacs.

20 de ani de la dispariþia
lui Liviu Borlan
Septembrie 2014. Ediþia a patra a
Festivalului Internaþional Coral „Liviu Borlan”
a avut o semnificaþie aparte. La 20 de ani de la
dispariþia lui Liviu Borlan, s-au încercat numeroase rãspunsuri la cea mai fireascã întrebare: Cine a fost ºi cum a fost Liviu Borlan?
Rãspunsuri date ºi la ediþiile precedente.
Liviu Borlan a fost, înainte de toate, un mare
iubitor ºi un mare cunoscãtor de muzicã. Aproape întreaga sa creaþie muzicalã îºi are originea ºi
inspiraþia în nesecatul izvor al muzicii populare
româneºti, pe care a iubit-o ºi slujit-o cu devotament.
A trãit ºi s-a exprimat prin muzicã.
La ediþia 2014 a Festivalului Internaþional
Coral „Liviu Borlan” s-au înscris în festival 10
coruri, douã retrãgându-se ulterior. În urma tragerii la sorþi, ordinea intrãrii în concurs este
urmãtoarea: Corul „Tempus”, Letonia; „Voces”,
România; „Vivace”, Ungaria; „Madrigalkorus”,
Ungaria; „Vox Caelestis”, Ungaria; „Cantores
Amicitiae”, România; 7. „Odmev”, Slovenia; 8
„Erkel Ferencz”, Ungaria.
Urmãrite atent de un juriu de profesioniºti: Voicu Enãchescu, preºedintele Asociaþiei
Naþionale Corale din ROMÂNIA, dirijorul corului „Preludiu”, preºedintele juriului; Milan
Kolena – director artistic al grupului „Apollo”,
dirijor al „Schola Gregoriana Bratislavensis”,
Universitatea de Artã Muzicalã, Bratislava,
SLOVACIA; lector univ. dr. Grigore Mircea
Cudalbu – Universitatea Naþionalã de Muzicã,
Bucureºti; lector univ. dr. Ionicã Pop – Academia de Muzicã „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca;
lector univ. dr. George Dumitriu – Universitatea
de Arte „George Enescu”, Iaºi; Éva Kollár –
ºefa catedrei programului doctoral de dirijat
coral, Facultatea de Dirijat Coral a Academiei
Muzicale, Budapesta, UNGARIA; Elena Marian – Preºedinta Asociaþiei Muzical-Corale din
Republica MOLDOVA; Maria Pocol – director,
Liceul de Arte Baia Mare.

Trofeul „Liviu Borlan” a fost obþinut de
Corul „Cantores Amicitiae”, Iaºi, dirijor
Nicolae Gîscã.
A fost al patrulea an de când, la Baia
Mare, în septembrie, se aude ºi se interpreteazã
muzicã de calitate, se rãsfoiesc volumele cu
creaþiile compozitorului, se discutã despre viitorul muzicii corale, se fac proiecte de viitor.

Întâlnire cu creaþia
compozitorului
Ce înseamnã compoziþiile lui Liviu
Borlan, cum au fost ele primite de dirijorii ºi
formaþiile corale prezente la Festivalul Internaþional Coral Liviu Borlan au fost întrebãri
adresate acestora. Rãspunsurile sunt edificatoare ºi pentru organizatori ºi pentru cei chemaþi sã
promoveze valorile pe care le avem.
Iosif Fiþ, dirijorul Corului „Sfânta
Treime”, Alba Iulia: „Pentru mine, întâlnirea cu
compoziþiile lui Liviu Borlan a fost foarte mare.
Am auzit de Liviu Borlan, a fost mai mare ca
mine în conservator, dar nu i-am cunoscut creaþiile pânã la acest festival. Aº fi ales o lucrare
folcloricã, dar corul meu cântã în catedralã, aºa
cã am selectat o lucrare religioasã („La altarul
credinþei strãbune”– n.n.). Mi se pare o muzicã
interesantã ºi chiar, fiind muzicã religioasã, mi
se pare îndrãzneaþã. Scrisã cu multe disonanþe,
nespecifice muzicii bisericeºti, dar foarte interesant ºi plãcut”.
Gelu Onþanu Crãciun, dirijorul Corului
„Musica Divina”, Deva: „Mi-a fost foarte greu
sã mã opresc asupra unei lucrãri din compoziþiile lui Liviu Borlan. Am ales o lucrare care
mi-a plãcut mie cel mai mult («Legendã în
lemn» – n.n.)”.
Valentin Lazãr, dirijorul Corului de
camerã „Voces”, Oradea (locul III): „Am luat
contact relativ recent cu compoziþiile lui Liviu
Borlan. Scriitura este interesantã. Am ales
„Legendã în lemn”, un citat folcloric ingenios
prelucrat, cu sonoritãþi frumoase, interesante. Vã
spun cã am umblat foarte mult sã gãsim o toacã”.

În spiritul marilor armonii
Ca orice mare compozitor, validat de supremaþia harului, Liviu Borlan a trãit în spiritul marilor armonii.
Ca prieten bun ºi mai tânãr, ce i-am fost, îi spun în forma aceasta, a cuvântului, care poate chiar strãpunge hotarul
dintre viaþã ºi veºnicie: ferice, Liviu, cã ai parte de o nobilã postumitate. (...) Festivalul, care-þi poartã numele, este
precum litera sãpatã în piatrã. Dar ºi o reverenþã pentru o mare personalitate. O, ce om a fost Liviu Borlan! Ce
mare compozitor ne locuieºte!
(Gheorghe Pârja, 7 septembrie 2013,
„Graiul Maramureºului” – Liviu Borlan, dincolo de muzicã).
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Dorin Kladni, dirijorul Corului „Anastasis”,
Deva: „Ne-am strãduit ºi sperãm cã nu vom
dezamãgi juriul ºi publicul. Am ales „Haia,
haia”, o piesã care a plãcut foarte mult ºi coriºtilor ºi sperãm sã o interpretãm aºa cum se
cuvine”.
Florin Emil Nicolae Badea, dirijorul
Corului „Appassionato”, Târgoviºte (locul I):
„Pentru mine acest festival este o surprizã foarte
mare. Recunosc cã în ultimii ani am parcurs un
traseu destul de consistent la nivel european ºi
surpriza este deosebit de plãcutã. Sunt impresionat de ceea ce se întâmplã aici la Baia Mare.
Surpriza continuã pe acelaºi palier cu creaþiile
maestrului Liviu Borlan, într-adevãr mai puþin
cunoscut. Dar imediat colegii mei s-au ataºat de
lucrãri, care au sonoritãþi foarte plãcute, încãrcãturã foarte mare, cu expresivitate, cu foarte multã bucurie ascunsã în spatele acestor partituri”.
Laszlo Kovacs, dirijorul Corului „Alla
Breve”, Odorheiul Secuiesc (Trofeul „Liviu
Borlan”): „Îmi parte foarte bine cã suntem aici.
De 20 de ani de ani de când eu am înfiinþat acest
cor, am observat cã vin tinerii spre muzicã, doresc sã cânte. În Odorheiul Secuiesc existã 23 de
coruri. Toatã lumea cântã. Ne era fricã de compoziþiile lui Liviu Borlan. Noi toþi fiind maghiari,
ne temeam cum o sã pronunþãm româneºte. Dar
am reuºit sã învãþãm piesa „Legendã în lemn” în
trei zile. În festival o sã arãtãm cu ce drag cântãm aceastã piesã”.
Amalia Secreþianu, dirijorul Coralei
„Anche Musica”, Ploieºti: „Înainte de acest festival eu nu am cunoscut creaþia coralã a lui Liviu
Borlan. Am ales o prelucrare folcloricã potrivitã
componenþei coralei. Am avut multe dubii dacã
am fãcut alegerea cea mai bunã. La prima repetiþie, când le-am spus coriºtilor cã este piesa
impusã, reacþia lor a fost „asta nu ne place!” Am
lucrat piesa ºi dupã primele douã parcurgeri s-au
uitat la mine ºi au spus: „profesore, dar chiar e
frumoasã!”
Stefan Sedlycki, dirijorul Corului „Cantica
Collegium Musicum”, Martin, Slovacia (Locul
II): „Suntem bucuroºi cã putem sã facem
cunoºtinþã cu o culturã muzicalã nouã. Am ales
pentru festival „Cântec din Chioar”. ªi coriºtii ºi
eu am apreciat cã este ceva care ne este foarte
aproape. Putem sã introducem piesa în
repertoriul nostru ºi s-o prezentãm ºi la alte
concursuri”. (Au ºi fãcut-o – n.n.)
Maria Pocol, profesor la Liceul de arte
Baia Mare, membru în juriu: „Am avut bucuria
ºi onoarea sã fac parte din cercul de prieteni ai
lui Liviu Borlan. Am colaborat cu dânsul ºi ca
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elevã ºi apoi am fost colegi. Am avut apoi bucuria sã îmi scrie chiar o lucrare, eu fiind
profesor instrumentist, cânt la flaut. Îl simt pe
Liviu Borlan alãturi de noi ºi tot timpul l-am
simþit implicat ºi prezent în viaþa muzicalã
bãimãreanã ºi naþionalã”.
Aceasta este muzica lui Liviu Borlan. Un
excelent mesager al dialogului intercultural
dintre naþiuni ºi dintre oameni, un extraordinar
liant al inimilor.

Festivalul „Liviu Borlan”
– o manifestare îndreptatã
cãtre artã, nu cãtre comerþ
Andrea Angelini, observator internaþional, Federaþia Internaþionalã de Muzicã, director
artistic al Festivalului: „În calitatea mea de reprezentant al Federaþiei Internaþionale de
Muzicã Coralã, am ocazia sã particip la foarte
multe festivaluri ºi manifestãri corale. Unele
sunt bune ºi foarte bune, unele sunt doar evenimente comerciale.
Sunt foarte bucuros cã acest festival are o
valoare artisticã deosebitã, pentru cã s-a ales din
start un compozitor local, care aratã exact cã
direcþia festivalului este cãtre artã ºi nu cãtre
comerþ. Sper ca organizatorii sã-l continue ºi,
aºa cum glumeam, sã ajungã la cea de-a 100-a
ediþie…”.
Milan Kolena, Universitatea de Artã,
Bratislava, Slovacia: „Remarc cu plãcere cã de
la an la an, festivalul este mai deschis cãtre
comunicarea cu alte þãri. Eu organizez multe
festivaluri în Bratislava ºi ºtiu cât de importantã
este promovarea.
Cu toatã criza, iatã cã festivalul se þine, ºi
se þine la un nivel ridicat. Eu vã fac reclamã,
vorbesc despre festival, iar anul acesta avem un
cor din Slovacia înscris în concurs. Felicit
organizatorii ºi sunt sigur cã în viitor vor veni ºi
mai multe coruri din strãinãtate”.
Eva Kollar, Facultatea de Dirijat Coral,
Academia Muzicalã Budapesta, Ungaria: „Sunt
recunoscãtoare pentru invitaþia de a participa
pentru a doua oarã în juriul festivalului. Este
foarte important sã creãm acest contact muzical,
pentru cã, deºi nu suntem foarte departe, nu
avem astfel de contacte.
Pasul urmãtor a fost sã invitãm formaþii
corale din Ungaria la festival ºi formaþiile
româneºti sã participe la festivaluri în Ungaria.
(La ediþia 2014 au fost prezente în festival patru
coruri – n.n.). Avem rãdãcini comune în istorie
ºi e important sã le scoatem în evidenþã.
Dirijez ºi eu un cor, care e la fel de vechi

Muzica coralã –
prestigiu dobândit în timp
La fiecare ediþie a Festivalului Internaþional Coral „Liviu Borlan”, în cea de-a doua zi
de desfãºurare a avut loc întâlnirea juriului cu
dirijorii formaþiilor corale prezente în concurs ºi
cu dirijori de formaþii corale din Maramureº ºi
împrejurimi.
Au fost discuþii deosebit de interesante
despre ce vine din urmã, cum este receptatã
miºcarea coralã, ce trebuie fãcut ca aceasta sã fie
pe o pantã ascendentã. Spicuim din opiniile exprimate:
Ionicã Pop, Academia de Muzicã
„Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca: „Un element
distinctiv al profilului Academiei de Muzicã
„Gheorghe Dima” este existenþa unor ansambluri corale care au creat în interiorul instituþiei
un climat deosebit de efervescent, atât în planul
creaþiei, cât ºi în cel al interpretãrii muzicale,
câºtigând de-a lungul anilor un cert ºi durabil
prestigiu pe plan naþional ºi internaþional.
Dacã vorbim de muzica coralã, „Cappella
Transylvanica” ºi „Antifonia”, nu mai au nevoie
de prezentare. Apoi este Ansamblul „Viva la
Musica”. Are cam trei seturi de concerte pe an,
de Crãciun, la Paºti ºi pe la mijlocul anului.
Corul asigurã ºi suportul pentru lucrãrile de licenþã ale studenþilor de dirijat cor academic.
Din acest punct de vedere, sunt câte trei
ore pe sãptãmânã de repetiþie, dar înainte de
concerte dirijorul Ciprian Para ia studenþi de
peste tot ºi de la teorie ºi de la armonie...
Sã nu uitãm cã în Cluj existã ºi Corul
Filarmonicii, cred cã unul dintre cele mai bune
din þarã, care este dirijat de Cornel Groza. În
Corala „Antifonia” ºi eu am cântat mulþi ani. Nu
cred cã este un student la conservator, mã refer
la secþiile pedagogie, dirijat sau compoziþie,
care sã nu fie implicat, într-un fel sau altul, în
activitatea coralã.
Sã spunem aºa, veºti bune de la Cluj.
Mulþi dintre studenþii noºtri fac parte ºi din alte
coruri. Din acest punct de vedere, cred cã se
întâmplã lucruri bune ºi eu cred cã se va merge
spre mai bine. Nu cunosc toate corurile de amatori din Cluj, dar ºtiu activitatea corului „Vox
Transilvania”, unde ºi eu mai dau câte o mânã de
ajutor ºi unii dintre studenþii noºtri participã la
corurile de amatori”.
Mihail Diaconescu, Universitatea Naþionalã de Muzicã, Bucureºti: „Cele trei zone geografice ale þãrii nu sunt reprezentate în mod egal
în ceea ce priveºte harta amatoare coralã. ªtiu cã
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ca al domnului Voicu Enãchescu. Sunt conºtientã de importanþa muzicii corale amatoare ºi
de rolul acesteia în societate. E foarte important
ca aceasta sã creascã ºi facem tot ce se poate în
acest sens”.
Voicu Enãchescu, preºedintele Asociaþiei Naþionale Corale din România, dirijorul corului „Preludiu”, preºedintele juriului: „Eu sunt
extrem de onorat de invitaþia pe care mi-o adreseazã organizatorii Festivalului Internaþional
Coral «Liviu Borlan».
Vã mãrturisesc cã particip ºi la alte manifestãri corale naþionale ºi internaþionale, care
mai existã din fericire în România. Mã refer la
festivalul de la Piteºti, la cel de la Focºani, la cel
de la Lugoj ºi la cel de la Cernavodã, la care
participã multe coruri ºi care contribuie la cultivarea gustului celor care ascultã muzicã coralã.
Festivalul de la Baia Mare este o manifestare puþin specialã. Datoritã lui Alexandru
Nicolici, care a îndrãznit sã iasã din tipicurile
organizãrii unor festivaluri de asemenea gen,
încercând sã dea o tentã europeanã acestei manifestãri.
Nivelul participãrii a fost într-un crescendo evident ºi ca numãr de coruri ºi ca valoare
interpretativã. Cred cã este una dintre manifestãrile cele mai importante de gen din România. Eu am încercat sã transmit ºi celorlalþi
organizatori de festivaluri, chiar cu experienþã
mai mare, câteva lucruri din modul de organizare a Festivalului «Liviu Borlan». Chiar prezenþa în juriu a unor specialiºti din strãinãtate
face ca nivelul calitativ al festivalului sã fie
foarte ridicat.
Remarc cu mare satisfacþie evoluþia Festivalului. Pot spune cã ediþia 2013 a fost peste
aºteptãri. Surprinzãtor a fost faptul cã interpretarea pieselor lui Liviu Borlan de cãtre corurile
din strãinãtate a fost impecabilã. Acest rescendo
calitativ s-a vãzut ºi la ediþia 2014. Aºtept cu
foarte mare încredere ediþia 2015”.
Alexandru Nicolici, directorul executiv
al Asociaþiei Prietenii ARMONIEI: „Plutea în
aer o manifestare care sã fie legatã de Liviu
Borlan. Asociaþia Prietenii Armoniei ºi Corala
Armonia ºi-au asumat organizarea Festivalului
Internaþional Coral «Liviu Borlan». Formaþiile
corale înscrise în festival au adus la Baia Mare
ce au avut mai bun de la ele de acasã ºi au preluat
ºi o piesã de-a lui Liviu Borlan.
Festivalul care poartã numele lui Liviu
Borlan a intrat deja în arena internaþionalã ºi
este un punct distinct pe harta coralã”.
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Ardealul este bine reprezentat, despre zona
Moldovei am mai puþine cunoºtinþe, vã pot spune cã în regat se întâmplã o serie de fenomene
contradictorii ºi atipice.
Aº menþiona în primul rând o imixtiune
între arta amatoare ºi cea profesionistã, care
merge cu pierdere de teren în defavoarea miºcãrii de amatori. Sunt profesor la Universitatea de
Muzicã din 1990. Am fost ºi dirijorul corului
reprezentativ al universitãþii. Dacã între anii
1990-2000, puteam sã aleg orice student, sã-l
chem la repetiþii, în orice zi, sau orã, acum nu-mi
mai pot permite acest lucru, pentru cã studenþii
au început sã cearã bani pentru repetiþii.
Trag un semnal de alarmã, sã nu cumva sã
se ajungã peste tot în aceastã situaþie. Peste tot în
lume arta coralã este reprezentatã în primul ºi
primul rând de cãtre miºcarea de amatori. La
noi, locul casei de culturã l-au luat bisericile,
care trebuie sã ne sprijine pentru cã aici este
locul muzicii corale, de aici se poate dezvolta.
Avem ºi noi secþie de dirijat profesionist,
secþie pedagogicã, secþie de muzicã religioasã,
care întotdeauna a produs elemente foarte bune.
Cei mai buni studenþi ai mei la clasa de dirijat au
venit din zona muzicii religioase.
Nu întâmplãtor, în momentul de faþã, la
Facultatea de Teologie sunt patru foºti studenþi
de-ai noºtri, de la asistenþi, pânã la conferenþiari”.
George Dumitriu, Universitatea de Arte
„George Enescu”, Iaºi: „Pot sã vã spun, în ceea
ce priveºte activitatea coralã din Iaºi, cã, dacã
dupã 1989, pânã în anii 2000, existau douã
coruri de amatori care monopolizau activitatea
coralã – Corul Universitãþii de Artã, condus de
domnul profesor Nicolae Gîscã, ºi corul
«Camerata», al Casei Corpului Didactic din Iaºi,
dupã 2000 s-au înmulþit corurile de amatori.
În special cele care þin de activitatea de pe
lângã biserici. Se ºtie cã locul activitãþii corale
de amatori, care se desfãºura pe lângã casele de
culturã, acum s-a transferat înspre biserici.
Avem mulþi candidaþi pentru dirijat coral în special din cadrul bisericilor.
Dau exemplu, corurile din bisericile ortodoxe, unde activeazã ºi absolvenþi de-ai noºtri,
sau chiar din cadrul Filarmonicii ºi Operei. Pe
lângã ei vin ºi iubitori de muzicã ºi învaþã repertoriul. Care nu este exclusiv bisericesc.
Sunt mai puþine corurile de pe lângã casele de culturã din oraº. Dar se face repertoriu
bun, de calitate, existã o emulaþie coralã ºi asta
ne bucurã foarte mult”.
Eva Kollar, Facultatea de Dirijat Coral,
Academia Muzicalã Budapesta, Ungaria: „Avem
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rãdãcini comune în istorie ºi e important sã le
scoatem în evidenþã. Dirijez ºi eu un cor, care e
la fel de vechi ca al domnului Voicu Enãchescu.
Sunt conºtientã de importanþa muzicii corale
amatoare ºi de rolul acesteia în societate. E
foarte important ca aceasta sã creascã ºi facem
tot ce se poate în acest sens”.
Veronika Lozoviukova, ªcoala de Arte
Taussigova, Praga, Cehia: „Sunt pentru prima
oarã la Baia Mare ºi sunt fericitã. Aºtept sã
ascult muzicã coralã româneascã. În Cehia
muzica coralã este organizatã pe diferite nivele.
La ºcoala unde predau se face muzicã de
la 5-18 ani. Avem 1300 de elevi, iar în Praga
existã 25 de ºcoli de muzicã. Dupã absolvire
urmeazã facultatea sau pot continua ca adulþi în
alte coruri. Existã ºi o organizaþie care are grijã
de tinerii dirijori. Eu, de exemplu, dirijez trei
coruri, de copii ºi adulþi”.
Voicu Enãchescu, preºedintele Asociaþiei Naþionale Corale din România, dirijorul Corului „Preludiu”: „Nu cred cã formaþiile de amatori, existente din fericire în þara româneascã,
trebuie sã-ºi îndrepte activitatea doar cãtre corurile de bisericã. Sigur cã acestea reprezintã un
reper în miºcarea coralã de amatori, dar existã ºi
aºezãminte de culturã, altele decât biserica, în
care se pot constitui formaþii corale de foarte
bunã calitate.
În Asociaþia Coralã din România sunt
înscrise 86 de formaþii corale de amatori. În
privinþa muzicii corale, cred cã România poate
oferi Europei exemple pentru calitatea festivalurilor corale. Nu peste tot unde am participat cu
corul «Preludiu», care a trecut de 40 de ani,
nivelul artistic a fost foarte ridicat.
Sunt coruri de amatori în Franþa, probabil
cã ºi în Italia, în Germania, care plãtesc dirijorii
ca sã repete cu ei. Membrii corului dau bani ca
sã facã muzicã. Aceasta este dragostea pentru
muzicã. La noi, studenþii au început sã cearã
bani. Sã sperãm cã nu vor cere bani ca sã meargã
ºi la ore.
Probabil cã încet, încet vom reuºi sã organizãm la un alt nivel toate festivalurile din
România. Suntem în tratative ca la Târgoviºte sã
organizãm un Festival Coral «Alexandru
Paºcanu», pentru cã acolo este Turnul Chindiei,
Chindia aranjatã ºi rearanjatã de compozitor…
În vara acestui an a avut loc la Constanþa,
la invitaþia expresã a Înalt Preasfinþitului Teodosie,
adunarea generalã a ANC. S-au discutat multe
lucruri interesante. Anul viitor vor fi ºi alegeri ºi
sper sã participe cât mai mulþi dirijori ºi membri
de coruri, spre binele miºcãrii corale din
România”.
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rilor au rãmas constante, foarte multã lume
ajutã, ceea ce înseamnã cã muzica aºa-zis cultã
are mulþi adepþi, iar din punctul de vedere al
spectatorilor nu sunt comentarii. Sunt atât de
calzi ºi de mulþi, încât în ziua de concurs sunt
probleme cu locurile în salã.
În 2015, va fi o ediþie jubiliarã a Festivalului ºi un moment de bilanþ ºi pentru Corala
ARMONIA. Festivalul „Liviu Borlan” fãrã
ARMONIA nu era, iar ARMONIA ºi-a încununat activitatea cu acest festival.
A avut curaj sã deschidã uºi ºi apoi sã se
plimbe prin camerele muzicii din întreaga lume.
Dãruind ºi primind în acelaºi timp.
De cinci ani, Festivalul Internaþional
Coral „Liviu Borlan” este o realitate. Cu fiecare
ediþie mai vizibil ºi mai surprinzãtor prin calitatea corurilor înscrise. Festivalul dedicat lui
Liviu Borlan – spunea Alexandru Nicolici – este
o necesitate a ARMONIEI de a-ºi gãsi rãdãcinile.
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Concluzia celor care au vorbit despre
viitorul muzicii corale, despre receptarea ei de
cãtre tineret ºi de cãtre publicul larg este una
încurajatoare: avem nevoie de muzicã coralã,
care nu trebuie sã piardã din prestigiul pe care
l-a dobândit în timp.
Iar Baia Mare are o veche tradiþie în acest
sens. ªi e bine ca peste aceste comori sã nu se
aºtearnã praful uitãrii, aºa cum se întâmplã adesea. ªi vorbind despre muzica coralã româneascã, aceasta trebuie promovatã ºi susþinutã.
Iar Festivalul Internaþional Coral „Liviu
Borlan” este un bun punct de pornire. Cu o
înzestrare muzicalã de excepþie, cum îl caracteriza compozitorul Tudor Jarda, Liviu Borlan a
ºtiut sã filtreze discursul muzical. Tocmai de
aceea, el trebuie cunoscut ºi receptat cum se
cuvine în România ºi în exterior.
Compoziþiile lui Liviu Borlan atrag, la fel
cum atrag ºi Baia Mare ºi organizarea evenimentului. Eforturile organizatorilor ºi partene-
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Tradiþie ºi ARMONIE
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ARMONIA ºi Liviu Borlan
sunt dincolo de vârstã!
Interviu cu Alexandru NICOLICI,
directorul executiv al Asociaþiei „Prietenii Armoniei”
Viorica PÂRJA
În primãvara lui 2016, Corala ARMONIA va
sãrbãtori 15 ani de la înfiinþare, iar la început de septembrie 2015, Festivalul Internaþional Coral „Liviu
Borlan” va fi sub semnul celei de-a cincea ediþii. Sunt
evenimente care se întrepãtrund. ARMONIA a apãrut
ca o necesitate de a continua tradiþia coralã, iar Festivalul dedicat lui Liviu Borlan – argumentul ARMONIEI în a-ºi gãsi rãdãcinile. Parcursul acesta extraordinar l-am strãbãtut alãturi de ARMONIA ºi Festival,
bucurându-mã ºi veselindu-mã cu muzica de toate genurile, cu muzica lui Liviu Borlan. Pornind de la cele
cinci etape în devenirea Coralei ARMONIA, am purtat
un dialog cu omul care se identificã, atât cu ARMONIA,
cât ºi cu ideea organizãrii, la Baia Mare, a unui festival
care sã poarte numele lui Liviu Borlan.
— Vorbim în acest interviu despre ce se
vede privind în urmã ºi despre ce s-a strâns în
tolba cu amintiri.
— Anii au trecut ca gândul ºi ca vântul ºi
pentru ARMONIA ºi pentru Festivalul „Liviu
Borlan” ºi pentru noi, dragã Viorica. Dar muzica
ne dã aripi sã...zburãm ºi sã visãm. Aºa cum þi-am
declarat de atâtea ori, ARMONIA este o continuitate a tradiþiei corale din Maramureº, iar Festivalul „Liviu Borlan” este un moment pe care trebuia sã-l cristalizeze ARMONIA. Pentru cã
ARMONIA este un punct într-o continuitate, ºi
acest punct trebuia cristalizat. Toate dezvoltãrile
armonice ale cântului sunt într-o continuitate...
ARMONIA s-a nãscut aproape sub presiune. Hai sã facem! ªi s-a fãcut. Dacã privim în
urmã, se pare cã am învãþat sã facem, astfel încât
sã existe stabilitate ºi sã fie reflectatã ºi realitatea.
Când am concretizat numele, aveam deja în cap
cele cinci etape, cea de-a cincea însemnând organizarea la Baia Mare a Festivalului Internaþional
Coral „Liviu Borlan”. Etapele s-au scurs ºi, în
2011, aveam toate condiþiile de suport pentru festival, care era necesar ºi trebuia sã depãºeascã
ARMONIA ca manifestare. Concretizarea în a-l
face sã existe s-a întâmplat cu un an sau doi înainte
de a-l anunþa ºi produce. Am pregãtit partea tehnicã, am gândit organizarea, am analizat infrastructura necesarã, ne-am gândit la sistemul de

jurizare. Am gândit o strategie care sã ne asigure
un start bun ºi dezvoltare ulterioarã la standarde
internaþionale.
— Îmi aduc aminte de la prima ediþie cã
aceste criterii de jurizare, care cred cã sunt unice,
i-au cam luat prin surprindere pe membrii juriului.
— Arta este un lucru subiectiv, dar concursul ºi ordonarea într-un concurs trebuie sã fie
obiective. Cum faci ca subiectivul sã devinã obiectiv? Unde gãsim elementul de statisticã din
subiectiv care sã se transforme în obiectiv? Cu
aceste gânduri au apãrut criteriile de jurizare, care
dau obiectivitate necontestatã unei competiþii.
— La care se adaugã un preºedinte de
juriu, cu o experienþã îndelungatã în arta coralã.
Cum v-a venit ideea de a-l invita la Baia Mare pe
maestrul Voicu Enãchescu?
— A fost simplu. Este preºedintele miºcãrii
corale din România, are experienþã de zeci de ani,
dirijeazã un cor celebru, ºtie tot despre miºcarea
coralã... Am mers la Domnia Sa, i-am prezentat
ideea, nouã ce-i drept, dar i-a plãcut ºi a susþinut-o.
Aºa încât, din punct de vedere muzical, avem suportul unui om care înseamnã ceva în miºcarea
coralã ºi nici n-am crezut cã va achiesa aºa rapid.
Când a vãzut cartea despre ARMONIA ºi toatã
activitatea noastrã a spus: „Dar eu de ce nu ºtiu
nimic despre voi?” Iar rãspunsul meu a fost: „Noi
facem lucrurile din plãcere, nu pentru propagan-

curs nu e bine sã ai un juriu „de casã”. De aceea, nu
au existat douã ediþii cu acelaºi juriu. Existã oameni care asigurã, însã, continuitate, vorbesc aici
de reprezentanþii celor trei ºcoli de muzicã – Bucureºti, Cluj, Iaºi –, care, ºi ei n-au fost mereu
aceiaºi, cãrora li s-au adãugat specialiºti din
Ungaria, Slovacia, Republica Moldova. La ediþia
din acest an vom avea membri în juriu din Polonia,
Belarus ºi Moldova. De asemenea, continuitatea
este asiguratã ºi de preºedinþia juriului, prin
maestrul Voicu Enãchescu, ºi de directorul artistic
Andrea Angelini, care þine ºi legãtura cu membrii
juriului din strãinãtate.
— Noutãþi pentru ediþia a cincea?
— Dupã cum bine ºtii, partea materialã ne
condiþioneazã accederea în concurs a maximum
10 coruri, selectate de un comitet artistic. Au fost
sugestii sã înfiinþãm secþiuni noi, dar, deocamdatã,
atât putem. Am acceptat, totuºi, cred cã ºi asta e
ceva unic într-o competiþie, ca în concurs, pe lângã
corurile mixte, sã participe ºi coruri pe voci egale:
ºi maestrul Enãchescu ºi alþi membri ai comitetului de selecþie au spus cã, fiind vorba numai de
calitate, corurile se pot juriza cu aceleaºi criterii.
Aºa cã la ediþia 2015 am acceptat la înscriere, cu
jurizare unicã, ºi coruri mixte ºi coruri de voci
egale. Avem ºi coruri de femei ºi coruri de bãrbaþi
ºi coruri mixte înscrise, cu aceeaºi jurizare. Probabil cã, în timp, când partea materialã nu va mai
fi un impediment, vor apãrea ºi secþiuni noi.
— Maestrul Voicu Enãchescu spunea cã
fiind vorba despre coruri de amatori, e bine aºa
cum a fost gândit festivalul.
— Variante sunt multe. Idei sunt multe.
Dorinþe sunt aºiºderea. Valoarea corurilor de
amatori e prioritarã acum. Manifestãrile spontane
sunt, totuºi, la corurile de amatori. Profesioniºtii
au niºa lor, sunt adevãrate instituþii, nu prea puse
în competiþie. Faptul cã s-ar dori mai multe secþii
ºi nu putem, e o chestie de moment. Ceea ce
trebuia sã se întâmple, însã, s-a întâmplat. Loc de
mai bine existã. ªi conºtientizãm asta. Noi am avut
o dinamicã destul de mare, iar când faci prea multe
inovaþii, îþi asumi ºi niºte riscuri. Suntem curioºi sã
vedem ce se întâmplã dupã cea de-a cincea ediþie.
— Ce conteazã cel mai mult într-o competiþie?
— Conteazã ºi valoarea, dar ºi ceea ce
transmiþi. Cele patru piese din concurs pot sã arate
ºi valoarea tehnicã ºi receptarea lui Liviu Borlan ºi
specificul locului din care vin corurile. Deoarece
competiþia înseamnã ºi comunicare muzicalã ºi
culturalã. Suntem bucuroºi nu doar cã lista cu
piesele semnate de Borlan, din care concurenþii
trebuie sã aleagã una, este destul de mare, dar ºi cã
aceste piese circulã prin Europa, unele intrând
deja în repertoriul corurilor, fiind cântate în alte
competiþii muzicale. Spuneam cã muzica coralã
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dã”. A acceptat criteriile de jurizare, care nu sunt
uºoare. Sã dai 140 de note nu e simplu, dar se
obiectivizeazã mult aprecierea finalã. Cu o singurã excepþie, nimeni n-a contestat rezultatele finale. Dar excepþia a arãtat cã nu s-a înþeles ideea
de competiþie ºi cea ce se întâmplã cu adevãrat.
— Pentru cei care nu cunosc „bucãtãria
internã” a Festivalului „Liviu Borlan”, despre
care, fãrã excepþie, toatã lumea spune cã este
extraordinar de bine organizat, care sunt argumentele de succes ale acestei manifestãri culturale?
— Are o susþinere tehnicã din partea organizatorilor, observatã ºi de noi, dar mai ales de cei
din afarã. Are parteneri serioºi ºi consecvenþi. Dar
are ºi un juriu, care este profesionist ºi cu experienþã. ªi încã un argument puternic: valoarea
participanþilor. Aºa se ºi explicã faptul cã s-a
impus foarte repede. Nu de la ediþia a cincea, cum
spunea Andrea Angelini, care a fãcut ºi promovare
internaþionalã, ci de la ediþia a treia, când toatã
lumea a fost surprinsã de calitatea corurilor. Asta
ar însemna puþinã istorie a festivalului, dar istoria
e doar un punct într-o continuitate. Festivalul,
marcat într-o sãptãmânã dintr-un an, este o continuitate. Site-ul este permanent, oamenii se pregãtesc, comunicarea existã. Ediþiile, limitate la
faza de concurs, se deosebesc doar prin valoarea
participanþilor. De la prima ediþie pânã la cea de-a
cincea, care va avea loc în acest an, festivalul a
cãpãtat multã vizibilitate. La fiecare ediþie participã cel puþin 300 de coriºti, care, întorºi acasã,
vorbesc despre festival, se scrie despre el, iar impactul, atât din punct de vedere strict muzical ºi
din cel al obiectivitãþii a fost garantul creºterii
calitative a participanþilor. Organizarea nu s-a
schimbat, iar oamenii au învãþat sã facã bine un
lucru ºi îl fac. Locul de desfãºurare s-a schimbat
de trei ori. Pentru cã noi nu avem în Baia Mare un
spaþiu care sã se ridice la standardele impuse de un
astfel de eveniment. Vom vedea pe viitor ce va fi.
Calitate înseamnã ºi creºterea gradului de utilizare
a sistemului de jurizare, pentru cã membrii juriului
au realizat ce înseamnã obiectivizarea subiectivitãþii, de care vorbeam.
— Vorbim de ºcoli de muzicã diferite, de culturi diferite ºi acest lucru nu e uºor de omogenizat.
— Avem reprezentanþi ai ºcolilor de muzicã din Bucureºti, Cluj, Iaºi, ai ºcolii de muzicã
bãimãrene ºi ai unor ºcoli de muzicã din strãinãtate. ªcoala de muzicã de la Budapesta s-a
regãsit în juriu prin doamna Eva Kollar, ºcoala din
Bratislava, prin Milan Kolena, ambii fiind prezenþi la trei ediþii ale festivalului. La prima ediþie a
fost în juriu un dirijor irlandez, Robert Houlihan,
iar la cea de-a patra a fost prezentã ºi ºcoala de
muzicã de la Chiºinãu. Maestrul Andrea Angelini,
care este de trei ani directorul artistic al
festivalului, ne-a sugerat cã într-un festival-con-
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înseamnã ºi comunicare. S-ar putea spune cã piesa
obligatorie – compoziþie Liviu Borlan, ar avantaja
corurile din România, fiind vorba de limba românã, dar deja pentru coruri de valoare limba nu
mai este un impediment. Au demonstrat asta corurile din Slovacia, Odorheiul Secuiesc, sau
Ungaria, care au cântat impecabil în limba
românã, unii afirmând cã parcã piesele ar fi fost
scrise special pentru ei. Dacã la prima ediþie nu s-a
atins nota 8, la cea de-a patra au fost note aproape
de 10. O evoluþie evidentã. Formaþii care la prima
sau la a doua ediþie au ocupat locul I, la cea de-a
treia sau a patra, dacã s-au înscris din nou în
competiþie, n-au mai urcat pe podium.
— Concertele simultane se bucurã ºi ele de
succes din partea publicului. Unde vor avea loc în
acest an?
— Vor avea loc, în general, cam în aceleaºi
locaþii. E vorba ºi de distanþã ºi de acustica sãlii ºi de
specificul formaþiilor. Existã ºi un public constant.
— Surprize?
— Prima surprizã este cine va câºtiga anul
acesta. Iar dacã e vorba de surprize, se vor afla la
momentul potrivit. Suntem la a cincea ediþie,
ªcoala Popularã de Artã, care poartã numele lui
Borlan, are ºi ea niºte ani, dar surprizele rãmân
surprize.
— Pentru Alexandru Nicolici ce înseamnã
un festival coral?
— Pentru mine înseamnã în general un loc
festiv, în care toþi vin sã arate ce au mai bun.
Festivalul-concurs este altceva. Sã araþi ce ai mai
bun ºi sã fii în competiþie pentru a demonstra cã
eºti cel mai bun. Eu cred cã un festival trebuie sã
scoatã în evidenþã nu doar o formaþie, ci mai ales o
idee. Asta vrem noi. Ideea de valorificare a spiritului local. E scris în preambulul regulamentului, dar
poate lumea trece prea repede peste acest pasaj;
muzica coralã este o platformã de înþelegere, de
pace, de comunicare, de armonie între sute de
oameni. Sã vezi explozia de sentimente pozitive
ale acestor sute de oameni, care se vãd pentru
prima datã, dar care se împrietenesc, cântã ºi danseazã împreunã. Asta se vede dupã gala de premiere, când nu existã resentimente sau nemulþumiri. Toþi trãiesc euforia unui festival reuºit.
— Dacã un festival se numeºte internaþional, care trebuie sã fie ponderea participãrii din
afarã?
— Nu discutãm de pondere naþional-internaþional, ci de calitate. La cea de-a doua ediþie,
Andrea Angelini mã întreba ce vom face dacã
primele 10 coruri selectate pentru festival vor fi
doar coruri din afara României. Mulþumim celor
care ni le-au trimis, i-am rãspuns, pentru cã nivelul
înseamnã cã este peste ceea ce are România ºi
avem de învãþat de aici. Nu s-a întâmplat acest
lucru. La înscriere, anul trecut am avut mai multe
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formaþii din afarã, dar în urma selecþiei echilibrul
s-a menþinut. Dar, repet, pe noi ne intereseazã
valoarea.
— Cine participã la ediþia a cincea?
— Avem coruri din Letonia, Macedonia,
Bulgaria, Serbia, câte un cor, ºi din România. Aº
adãuga aici, vorbind despre valoarea festivalului,
cã autoritãþile au început sã conºtientizeze nevoia
acestui festival. Apoi, festivalul a început sã readucã ºi sã educe publicul cãtre un filon de valoare.
A se vedea ºi numãrul spectatorilor de la prima
ediþie ºi de la cea de-a patra ediþie. Nu suntem
mulþumiþi cu lipsa de interes a mass mediei, care e
interesatã mai mult de scandal ºi senzaþional,
decât de aceastã formã de educaþie, la urma urmei.
— Era în obiºnuinþã ca la fiecare ediþie sã
fie lansatã o carte cu creaþiile lui Liviu Borlan.
Anul acesta va apãrea „Povestea unui festival”.
Mai aveþi strânse creaþii de-ale compozitorului?
— Pot sã spun cã, pornind de la zero, am
fãcut un lucru deosebit. Trei volume cu lucrãri
publicate înseamnã ceva. Ai vãzut cã la Curtea de
Argeº a venit la noi o dirijoare de cor de la Piteºti,
care a auzit de festival ºi care avea trei lucrãri
de-ale lui Liviu Borlan, pe care ni le-a dãruit. O
surprizã extraordinarã. Încã nu am epuizat cãutarea. Nu poþi sã fii mulþumit când ºtii titlurile
lucrãrilor, dar la 20 la sutã dintre ele nu existã
partiturile. Suntem dezamãgiþi cã unii oameni care
au lucrãri semnate de Liviu Borlan nu vor sã le
dea; e opþiunea fiecãruia, dar mentalitatea asta nu
e bunã. Nu mai ºtim unde sã cãutãm, aºteptãm,
însã, surprize, precum cea de la Piteºti. Avem câteva lucrãri acum care nu sunt incluse în volum.
Cã mai sunt piese e cert: la nivel de muzicã instrumental-simfonicã, la 70 la sutã din compoziþii, nu
gãsim partiturile.
— Ne întoarcem la ARMONIA. O coralã
iubitã, apreciatã, umblatã prin lume. Fiind organizator nu poate intra în competiþie, dar pigmenteazã cu energia pe care o degajã.
— Sunt multe forme de apreciere a unei
formaþii corale. Noi nu ne-am adunat ca sã primim
apreciere, ci ca sã facem ceva. ªi am fãcut. Cât de
bine? Spune publicul. Sunt bune ºi diplomele, dar
când vezi cã în nici 15 ani numeri peste 400 de
concerte, în cele mai diverse locuri, cu repertorii
diferite ºi cu public divers, asta spune ceva. Este o
carte de vizitã bunã. Ce înseamnã competiþia? Sã
participi sau sã câºtigi? Majoritatea festivalurilor
nu sunt competiþii. Autentificarea valorii prin diplome poate e interesantã pentru unii, pentru noi,
deocamdatã, nu este. În afara fenomenului muzical produs de ARMONIA, ne gândim la prea
mult perfecþionism, cred. Pretenþiile noastre sunt
destul de mari. Am adunat aproape 15 ani, cunoaºtem miºcarea coralã din România ºi pe cea
europeanã, ºtim care este nivelul, aºa cã putem
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Sã vezi cum lucreazã pentru o idee aceºti oameni.
Câtã spontaneitate ºi implicare! Avem grijã ca
acestea sã se permanentizeze. Un cor are nevoie de
susþinere tehnicã, de salã, de dirijor, de ºefi de
partidã care sã ºtie ce au de fãcut – asta din punct
de vedere artistic. Dar avem nevoie ºi de finanþãri
ºi de oameni care ºtiu sã facã proiecte, sã facã prezentãri, sã obþinã sponsorizãri. Aceste activitãþi
sunt profesioniste. Dacã nu le înþelegi, mereu vei
merge cu frâna trasã. Mai avem nevoie de oameni
pregãtiþi, pas cu pas, care sã asigure continuitatea
Asociaþiei „Prietenii Armoniei”. Aici lucrãm. ªi
asta trebuie sã marcheze 15 ani de ARMONIA.
Tot timpul am avut tineri, care au simþit cã în
ARMONIA e locul lor. Ca într-o familie. E frumos sã vezi cât de bine lucreazã unul de 70 de ani,
cu altul de 17 ani. Cât de bine se simt împreunã.
ARMONIA ºi festivalul „Liviu Borlan”
sunt dincolo de vârstã. Dincolo de experienþa de
viaþã, de mentalitãþi. Aceste lucruri dau valoare
ARMONIEI.
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intra în competiþie ºi cu alþii. Pânã acum competiþia a fost cu noi.
— Îmi spunea dirijorul corului „Preludiu”
cã au în repertoriu peste 400 de piese. Repertoriul
ARMONIEI cum se prezintã?
— Creºte în fiecare an, pentru cã e în
creºtere apetitul coriºtilor de a învãþa, de a produce
sonoritãþi noi. Publicul este divers ºi repertoriul
trebuie adecvat genului de public cãruia i te adresezi. Plafonarea ºi blazarea în interpretare trebuie
ocolite. Iar ARMONIA vrea sã transmitã, cântã
pentru public. Se bucurã când cântã.
— ARMONIA e un nume frumos. Dar mai
sunt ºi alte formaþii cu acelaºi nume. E un avantaj
sau un dezavantaj?
— Nu existã dezavantaje. Noi nu ne asemãnãm cu nimeni. Suntem noi. Spiritul locului
este diferit, trãirile sunt altele, chiar ºi repertoriul.
Fiecare cor e ca o fiinþã vie, care se deosebeºte de
celelalte. Corala ARMONIA o vezi pe scenã. Dar
ea este formatã din oameni. Aici este frumuseþea.
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Liviu Borlan – amintirea compozitorului
ºi a muzicii sale pe plaiurile natale dupã 20 de ani
Prof. Gheorghe FECHETE

A

pariþia ºi afirmarea unui artist, rãmân
un fel de „terra incognito”, atât pentru
opinia generalã, cât ºi pentru cei mai
bine intenþionaþi admiratori, dacã se încearcã a fi explicate doar prin evenimente, fãrã a avea în vedere
descifrarea mecanismelor ºi proceselor care au favorizat cele mai diverse determinãri ale vieþii
acestuia.
Descoperirea ºi educarea cât mai timpurie a
înzestrãrii native, ieºite din tiparele obiºnuitului,
constituie o circumstanþã favorizantã pentru evoluþie ºi afirmare, chiar ºi atunci când hazardul îºi
rezervã fasta sau nefasta sa intervenþie. Din ce se
concretizeazã elementele favorizante, câte din ele
sunt aportul mediului familial, al civilizaþiei locului,
al mentalitãþii societãþii timpului în care a vãzut lumina zilei ºi a trãit, câte sunt un dat genetic ºi care
sunt determinantele cardinale ale acumulãrilor copilãriei ºi adolescenþei în devenirea sa artisticã?!
Sunt întrebãri al cãror rãspuns, presupune
cunoaºtere profundã ºi nuanþatã a elementelor concurent favorizante. Structura creativitãþii artistice, a
personalitãþii accentuate îºi are origini identificabile
chiar ºi în amprenta emoþionalã care i s-a întipãrit de
timpuriu, la vârstã aparent insesizabilã, dupã cum
remarcã ºi academicianul Virgil Enãtescu în studiile
Domniei Sale.
Emoþiile sunt legate de gânduri. Ambele apar
practic în acelaºi moment. Vorbim ºi despre memoria mental-emoþionalã geneticã, a tuturor strãmoºilor, precum ºi despre memoria influenþelor mediului în care trãieºte cineva. Matricea creativitãþii
este cristalizarea efectelor unor stimuli speciali, evenimente, întâmplãri, fapte, informaþii, decizii, trãiri,
sentimente ºi inspiraþii, care interfereazã, se combinã ºi izvodesc unicitatea, inefabilul creaþiei, ca
viziune artisticã, care se constituie, apoi, în cartea de
vizitã a artistului, purtãtoare a originalitãþii.
Toate energiile creative sunt armonizate de
mãiestria talentului, într-un tulburãtor rezultat
printr-o viziune. O viziune a lumii prin intermediul
muzicii. O sãrbãtoare a spiritului înzestrat cu har.
Aceastã stare de graþie a spiritului, inspiraþia în muzicã, recompune original lumea sunetelor, printr-un
mesaj elevat al inteligenþei cãtre auditoriu prin puterea harului care naºte feedbackul de aceeaºi valoare ºi intensitate. Cu alte cuvinte, inspiraþia dãruieºte arta muzicii, sufletului ºi minþii, împlinind
menirea compozitorului în lumea artelor!

Dacã ºtim cã perioadele timpurii au în ele
germenii descoperirii de sine, ai conºtientizãrii talentului artistic ca vocaþie creativã, atunci ºi spre
aceste perioade este obligatorie concentrarea cercetãrii în descifrarea dezvoltãrii personalitãþii unui
artist, pentru cã fãrã a se încerca descifrarea mecanismelor ºi proceselor care au favorizat conºtientizarea vocaþiei excepþionale, nu putem avea satisfacþia unei cunoaºteri apropiate de adevãrul dorit.
Fac aceastã digresiune, meditând asupra parcursului
vieþii unei personalitãþi culturale de anvergurã naþionalã, nãscutã la Sanislãu – compozitorul Liviu
Borlan.
Pornind de la aceasta ºi de la semnificaþia
genericului „Liviu Borlan – amintirea compozitorului ºi a muzicii sale pe plaiurile natale dupã 20
de ani”, stau în faþa acestei coli de hârtie, gândindu-mã prin ce aº putea reuºi sã-i fac cunoscuþi ºi
sãtmãrenilor pe cei mai importanþi promotori ai
posteritãþii numelui ºi operei, ilustrului nostru conjudeþean ºi, în acelaºi timp, cum sã declanºez ºi în
Satu Mare o generoasã emulaþie privind cinstirea ºi
cultivarea exemplarã a unei moºteniri culturale, de
primã mãrime, cum este viaþã ºi opera celui despre
care vorbim. Cei mai importanþi promotori ai celebritãþii numelui ºi operei lui Liviu Borlan, prin respect desãvârºit, deosebitã acurateþe, dedicaþie, pasiune ºi entuziasm, sunt «Corala Armonia», dirijor
Mihaela Bob Zãiceanu ºi «Asociaþia Prietenii Armoniei» din Baia Mare, director executiv Alexandru
Nicolici. Însufleþiþi de dragostea pentru muzicã,
aceºti înzestraþi artiºti, cultivã arta coralã a genialului nostru compozitor, în Baia Mare, în þarã precum ºi în lume, prin numeroase concerte, sporindu-i
faima ºi prestigiul din România panã în Suedia,
China, Brazilia sau Israel, iar ca o încununare a
admirabilului demers, ei au reuºit sã determine o
coagulare a emoþiei estetice ºi într-o emoþie de ordin
moral, cu profit, atât pentru întregul Maramureº, cât
ºi pentru cultura naþionalã, prin lansarea „Festivalului Coral Internaþional Liviu Borlan”, care devine
tot mai strãlucitor pe firmamentul muzicii internaþionale, ajungând anul acesta la a V-a ediþie.
Aceºti oameni au chemare pentru ceea ce fac,
iar focul sacru, care îi mânã, ne face sã vedem,
deocamdatã, doar cu ochii minþii, cum din entuziasmul lor se contureazã un monument pe platoul
din faþa Casei de Cultura a Sindicatelor „Liviu
Borlan”, unde am înþeles cã autoritãþile locale bãi-

bogate reflexe multicolore completau cu alte scene
biblice înãlþãtoarea atmosferã de sfântã reculegere ºi
meditaþie creºtinã, care îºi cernea influenþa binefãcãtoare asupra puterii de înþelegere ºi imaginaþie a
vlãstarului dãruit de soartã, fixându-i-se pentru
veºnicie în suflet ºi minte aceastã ambianþã înnobilatã prin mâini vrãjite de mari artiºti. Sacra muzicã
transpunea în extaz, virtuoase inimi ºi credincioase
suflete, în comuniune cu Dumnezeu, cu o culminaþie
ce se împletea în grave ºi profunde tonuri de sunete
de clopote în dangãt, ce compuneau o uluitoare ºi
fantasticã apoteozã când enoriaºii simþeau efectiv,
cum aerul vibreazã, groasele ziduri rezoneazã, pãmântul sub tãlpi se zguduie, pânã în hãurile iadului,
care tremurã de frica Creatorului, iar bolþile cerului
se deschid ºi primesc rugãciunile tuturor.
De atunci, pe mãsurã ce creºtea ºi înþelegea
tot mai complex lumea înconjurãtoare, în memoria
afectivã, în clipele de liniºte ºi singurãtate, de multe
ori îi reînviau imagini ºi sonoritãþi ale sfintelor sluj-

Biserica din Sanislãu
be, care îl predispuneau la stãri de meditaþie religioasã, pânã ce imaginaþia creatoare ºi puterea talentului componistic îl conduserã spre conceptualizarea
impresiilor, în creaþii corale bisericeºti, care azi sunt
bijuterii muzicale româneºti în repertoriul multor
coruri laice sau bisericeºti greco-catolice sau ortodoxe, culminând, poate, cu capodopera „Sfinte Dumnezeule”. Majoritatea, dacã nu toate compoziþiile,
au statut de permanenþã în repertoriul „Coralei
Armonia”, care a încântat pânã la exaltare întreagã
suflare „sanislãuanã”, atunci când, adunaþi de pe
întinsul þãrii, dar ºi „din cele patru zãri ale lumii”, de
pe unde i-a împrãºtiat soarta, la cea mai importantã
aniversare de pânã acum a bisericii lor „Jubileu
100”, coriºtii bãimãreni ºi-au fãcut un titlu de onoare
din participarea la sãrbãtoare ca un omagiu adus
memoriei lui Liviu Borlan ºi au acompaniat cu rãspunsurile muzicale, slujba arhiereascã oficiatã cu
acest prilej. Arta lor interpretativã s-a situat la un
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mãrene doresc sã-i consacre numele pe frontispiciu,
ca o similitudine cu ceea ce au realizat la sala
sporturilor „Lascãr Panã” sau la biblioteca judeþeanã
„Petre Dulfu”, cu ipostaza avântatã de dirijor a celui
care afirma: „Am încercat sã aduc cât mai multe din
perlele obiceiurilor strãmoºeºti, sã disting preafrumosul de frumos ºi sã caut sã le pun în luminã prin
mijloacele tehnicii culte”.
De ce nu este considerat încã, prin optica
autoritãþilor judeþene din Satu Mare, ºi sãtmãrean
Liviu Borlan, dupã cum evidenþa lucrurilor o
atestã?! Care ar putea fi argumentele?! Dorim a
sensibiliza, a entuziasma, a informa ºi a convinge, cã
acest Liviu Borlan este tot atât de sãtmãrean, pe cât
este considerat bãimãrean! În „Calendarul istoric ºi
cultural 2014”, propus de Centrul pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Satu Mare,
nu este menþionat nici mãcar cu numele darãmite
sãrbãtorit?!
De ce nu este considerat ºi sãtmãrean, când
s-a nãscut la 7 iulie 1936 la Sanislãu,
chiar dacã atunci domiciliul pãrinþilor
sãi era Beiuºul?! Iatã cum s-a întâmplat
acest lucru. La Sanislãu locuiau bunicii
Vasile ºi Iuliana Cosma, pãrinþii mamei
Ana Borlan. Fiica era deci, firesc sã
doreascã apropierea mamei sale în
momentul naºterii, mai ales cã pe lângã
ambientul ocrotitor al casei bunicilor,
vatra neuitatelor bucurii ale copilãriei
ºi tinereþii mamei, strãvechea aºezare
întrunea ºi celelalte condiþii ale unei
naºteri fãrã griji cu asistentã medicalã
calificatã, medic, „moaºa comunalã”,
legãturã prin calea feratã, atât cu marile
centre medicale în caz de urgenþã, cât ºi
cu Beiuºul, de unde tatãl rãmas sã practice avocatura, putea sosi în orice clipã
cu trenul. Deci la sorocul potrivit,
zânele bune i-au urat la Sanislãu
viitorul, care urma sã fie scãldat în
„sunetul muzicii”.
Botezul, în mod firesc a avut loc la Sanislãu,
la 14 iulie, în impunãtoarea „catedralã” a numeroasei comunitãþi româneºti greco-catolice, reºedinþa protopopialã cu mãnãstire.
Precizez amãnuntul, pentru cã, mediul spiritual în care s-a dezvoltat copilul era greco-catolic,
prin aceasta fiind din cea mai fragedã pruncie legat
prin toate firele de acea parte a societãþii româneºti,
occidentalizatã de aproape douã sute cincizeci de
ani, pe atunci.
Arta ºi cultura religioasã, în care se nãscuse, i
se sedimenteazã firesc în matricea personalitãþii accentuate, cu care venise pe lume în aceastã credinþã.
Aici, de pe zidurile catedralei, din minunatele fresce
bisericeºti în stil renascentist, îl vegheau cu cãldurã
ochii expresivi ai sfinþilor zugrãviþi cu mare artã.
Catapeteasma de proporþii, cu icoane în culori
calde, monumentalele statui de sfinþi, vitraliile cu
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înalt nivel de expresivitate, subliniat prin impresionante superlative „voci de aur”, „un har desãvârºit”
„o muzicã îngereascã”, „o senzaþie mirificã de înãlþare spiritualã”, „o încântare înduioºãtoare pânã la
lacrimi”, „o descãtuºare a sufletului prin beatitudinea muzicii”. Iatã darul lor de nepreþuit, cu
durabile ecouri de neºterse emoþii, de povestit ºi de
repovestit generaþiilor.
Apoi, tot ei au oferit o magnificã galã coralã la
cãminul cultural, prin concertul omagial Liviu
Borlan, alcãtuit din compoziþii laice, muzicã cultã ºi
de inspiraþie folcloricã, de asemenea primit cu maximã satisfacþie, prin aplauzele de neoprit ale recunoºtinþei entuziaste. Sãrbãtoarea bisericii de botez
din satul natal a lui Liviu Borlan a fost întregitã ºi de
participarea, Ansamblului Folcloric Naþional „Transilvania” ºi acesta din Baia Mare, care, de asemenea,
ºi-a fãcut un titlu de glorie, sã onoreze printr-un
spectacol de elitã memoria celui care i-a ridicat prin
talentul sãu de dirijor, orchestrator ºi compozitor, pe
culmile celebritãþii naþionale ºi internaþionale, pe
care se menþin ºi azi, dupã atâþia ani.
Observând curgerea timpului, aflãm despre
acest copil al muzicii, cã la „trei ani începuse studiul
pianului” împreunã cu mama sa (care profesa ca pianist ºi pedagog).
Familiei îi era tot mai evidentã excepþionala
chemare a fiului, spre lumea sunetelor, spre muzicã,
iar pãrinþii erau tot mai hotãrâþi sã dea curs vocaþiei
sale, urmând, sã-l încredinþeze celor mai renumiþi
interpreþi sau compozitori ai vremii, din þarã sau de
peste hotare, luând în considerare chiar ºi Italia, þara
de descendenþã a tatãlui sãu.
Hazardul intervine însã, oprind punerea în
aplicare a proiectului urzit. Rosturile familiei sunt
profund tulburate de mersul istoriei, prin impunerea
ocupãrii nord-vestului României ºi spulberarea
normalitãþii, în perioada 1940-1944, când Sanislãul
a rãmas în teritoriul Ungariei, iar Beiuºul aparþinea
Regatului României.
În zadar Ana Borlan aºteptase momentul
prezentãrii copilului opiniei marelui Bela Bartok, pe
care ea îl însoþise în campanii de culegere de folclor
bihorean... Realizarea dorinþei se dovedea dificilã,
iar apoi, prin emigrarea maestrului Bartok în SUA,
imposibilã! Iatã, fatidica imixtiune a istoriei în
devenirea unui vlãstar de geniu! Un exerciþiu de
imaginaþie rãmâne o palidã faþetã a realitãþii neconsumatului impact al întâlnirii dintre un consacrat
geniu la apogeu, Bela Bartok, ºi aceastã precoce
manifestare de geniu, care se prefigura a fi Liviu
Borlan. Ce imens câºtig ar fi însemnat, atât pentru
muzicã, cât ºi pentru artist ºi cultura României.
Grigore Leºe aminteºte în „Formula AS”
despre nostalgicele reverii ale dirigintelui sãu Liviu
Borlan ºi despre ce ar fi putut însemna... un asemenea eveniment! De aceea, prin cuvinte calde,
Grigore Leºe nu conteneºte sã-i fie recunoscãtor
dascãlului sãu providenþial, Liviu Borlan, care, la
clasã, convertea actul de educaþie în act de culturã,
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reuºind, înainte de toate, sã-i facã „sã înþeleagã”
interpretând, formulând opinii personale, judecãþi
de valoare, asocieri, disocieri, conexiuni îndrãzneþe,
soluþii inedite ºi o viziune originalã. În tot ce face azi
el ca artist urmeazã marea lecþie a dascãlului sãu genial. Asemenea inspirate cuvinte de recunoaºtere a
marii sale influenþe pentru formarea lor exprimã toþi
cei care s-au întâlnit cu Liviu Borlan pe bãncile
Liceul de Arte din Baia Mare! Casa bunicilor, leagãnul celor mai tandre alintãri ale nepoþelului, începea sã-i lipseascã, ca loc al deplinei fericiri, unde
se afla pianul mamei ºi pe care era liber sã-ºi exerseze la nesfârºit dexteritãþile care începeau sã se
transforme în tot mai dese improvizaþii originale ale
unui viitor mare virtuoz, care se desãvârºea aici.
Puteau veni „acasã” de acum de la Beiuº, doar cu
paºaport. Rãzboiul, boala tatãlui ºi apoi decesul
acestuia în decembrie 1947 au adus insurmontabile
privaþiuni familiei, iar copilului obturarea perspectivelor spre o eclatantã carierã muzicalã. În pofida
acestora, mai târziu, Borlan menþiona, totuºi, cã „la
unsprezece ani începeam sã compun... la paisprezece conduceam o orchestrã”.
Punþile cu muzica nu erau, deci, suspendate,
ci doar presãrate cu dificile obstacole. De la Beiuº,
dupã încheierea clasei a V-a, mama se întoarce la
obârºii. Liviu ajunge elev la Sanislãu, apoi la Liceul
„Eminescu” din Satu Mare, fapt imortalizat dupã
plecarea lui din viaþã, de foºtii colegi, printr-o placã
comemorativã, aºezatã pe zidurile prestigioasei
instituþii sãtmãrene.
La Satu Mare, prin grija mamei, destinul îi
deschide în timp oportun o portiþã prin care îºi urmeazã geniala vocaþie, frecventând cursurile Conservatorului de Muzicã ºi Artã Dramaticã din oraº,
concomitent cu liceul.
A fost întotdeauna un elev strãlucit, cu o permanentã sete de cunoaºtere. Citea enorm. La ºcoalã
îºi folosea, cu eficienþã educatã, timpul „din bancã”,
pentru învãþare. Atent, receptiv, implicat activ,
câºtigã stima ºi simpatia profesorilor care repede îi
remarcã curiozitatea intelectualã ºi strãlucita inteligenþã. „Avea un singur caiet pentru toate materiile”, dar memoria prodigioasã îl servea fenomenal... era întruchiparea elevului ideal „care-ºi învaþã
la ºcoalã”.
Avea o puternicã motivaþie, pentru a putea fi
apoi, „stãpânul timpului” dedicat muzicii. Satu Mare
rãmâne, în devenirea sa, „oraºul vârstei de aur”, perioada când „modus vivendi” al sãu era exuberanþa
tinereþii.
Acum totul este emoþie ºi entuziasm. Toate
experienþele esenþiale ale adolescenþei aici îi împlinesc viaþa. Trãieºte cu frenezie, urmându-ºi destinul ºi limpezirile definitive ale idealurilor pentru
întreaga viaþã. De aici i se desluºesc cele mai vaste
orizonturi ale perspectivei pe care ºi-o viseazã tot
mai clar. Aici primesc contur cele mai intime aspiraþii intelectuale ºi afective.
Un bãiat gentil, cu educaþie aleasã, cuceritor

fermecãtorului adolescent, prin copleºitorul sãu talent, care exceleazã în tot ce înseamnã fenomen
muzical, îl impune ºi atenþiei, unor cultivaþi ºi
pasionaþi de muzicã ºi de soarta tinerelor valori
naþionale, aºa cum a fost ºi meritã amintit aici, cu
mult respect ºi recunoºtinþã publicã, inginerul
Vasile Nicolici, sãtmãrean pe acele vremuri – tatãl
admirabilului Saºa Nicolici – care, auzind de
aptitudinile ieºite din comun ale lui Liviu, îl cautã ºi,
cunoscându-l, rãmâne convins cã a întâlnit un tânãr
de foarte mare viitor, în muzicã.
De aceea, printr-o stãruitoare argumentaþie,
face demersul sã-l conºtientizeze de faptul cã sensul
vieþii sale trebuie sã fie cariera muzicalã pentru care
este nãscut ºi înzestrat cu generozitate, cã uriaºul sãu
talent ºi creativitatea sa trebuie sã fie cultivate ºi
ºlefuite la nivel academic într-un Conservator de
Muzicã. Aceste sfaturi se întâlneau, oricum, în mod
fericit cu intenþiile, nicio clipã abandonate, ale aspirantului la gloria muzicalã, întãrindu-i încrederea ºi
hotãrârea în a-ºi urma destinul, ceea ce s-a ºi înfãptuit iarãºi, din pãcate, nu pe drumul cel mai scurt, ci
cu un ocoliº, dupã absolvirea Facultãþii de Drept!
Despre Satu Mare ºi influenþa sa hotãrâtoare
asupra evoluþiei viitoare a lui Liviu Borlan aflãm ºi
din remarca domnului Simion Vaida cã, la Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj... amprenta
„ºcolii muzicale sãtmãrene a renumiþilor profesori ai
vremii, mai ales în domeniul pianului, teoriei muzicale ºi solfegiului” l-a fãcut imediat preferat
atentei ºi exigentei îndrumãri a marilor maeºtri ai
componisticii ºi dirijoratului, a fascinantelor spirite
Sigismund Toduþã, Tudor Jarda, Dorin Pop ºi a
celorlalte personalitãþi ale ºcolii muzicale clujene.
Noi trepte de afirmare, acumulãri ºi împliniri de
idealuri îl mânau pe Liviu mai departe ºi mai departe… Pânã sã ajungã însã student la „muzicã”, în
viaþa lui Liviu Borlan se mai deruleazã niºte secvenþe pe care meritã sã ni le aducem aminte pentru
a-i întregi profilul. Aptitudinile muzicale i-au fost
cultivate cu multã dragoste ºi pricepere de cãtre
mama sa, care era profesoarã de pian, dupã cum am
mai amintit. Liviu era nãscut pentru muzicã ºi dedicat acesteia. Colegii ºi-l amintesc în permanenþã la
„unison” cu ei. În orice împrejurare îi delecta cu
dezinvolturã cântând la pian, acordeon sau muzicuþã, îl suplinea cu succes pe profesorul de muzicã la
repetiþiile ansamblului coral din liceu. Pe de altã
parte, colegii ºi-l amintesc ºi ca pe iniþiatorul multor
ºotii, cu care îºi ºicanau uneori profesorii, situaþii în
care tãinuirea fãptaºului era, însã, fãrã cusur, Liviu
ieºind „basma curatã” din toate.
De aceea, cu inimã uºoarã, va lãsa spre veºnicire nostalgia clipelor despãrþirii de ºcoalã, profesori, colegi prin niºte inspiraþii muzicale pe portativ.
La absolvire, în vara anului 1954, a compus cântecul
de adio „Rãmâneþi cu bine”, care a ajuns imnul
absolvenþilor din multe licee, dupã cum mãrturiseºte
fostul sãu coleg, profesorul Nicu Codreanu.
De asemenea, la scurt timp, student fiind, a
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prin inteligenþã, strãlucitor prin talentul muzical, „o
vedetã” în lumea adolescenþilor, inevitabil va declanºa interesul „frumoaselor”. Dragoste la prima
vedere, întâlniri la „ceasul electric”, plimbãri romantice pe „Corso”, peregrinãri pe sub rãcoroase ºi
primitoare arcade, vrãjite oaze ale fericirii, ºi câte
alte trãiri, toate, numai în Satu Mare! Fascinantele
„lumini ale oraºului” la Satu Mare îl cheamã, îl
acapareazã, îl subjugã printr-o diversitate de oferte
ºi tentaþii. Pasiunea muzicii, liceul ºi conservatorul,
în orice împrejurare, însã ocupau primul loc, apoi
atracþiile unui oraº cu o civilizaþie remarcabilã, cu o
bogatã ofertã de spectacole, cum erau cele ale filarmonicii, cele de estradã sau folclorice cu renumite
trupe, în principal, ale vedetelor naþionale din capitalã.
Teatrul ºi cinematograful rãmân alte pasiuni
captivante. Adolescentul Borlan apãrea peste tot,
unde rãsuna muzica, inclusiv în restaurante sau grãdini de varã din centru sau de la periferii, unde se
auzea muzicã lãutãreascã de originalã sorginte folcloricã. Între timp, îºi achiziþionase un acordeon de
înaltã calitate acusticã, cu timbru fin ºi sensibil, un
„Weltmeister”, asta ºi pentru cã începuse sã fie descoperit ºi apreciat de cele mai bune orchestre din
Satu Mare sau Carei ºi solicitat sã cânte cu ei.
Clientela rafinatã ajunsese sã frecventeze localurile
„dupã ureche”!
Pasionaþii, împãtimiþi ai dansului ºi ai muzicii, frecventau restaurantele atenþi la acorduri.
ªtiau imediat unde cânta „Puiu Borlan”, dupã «tonusul» special al orchestrei care «era acordatã» ºi
«strunitã» de rigoarea ºi acurateþea acordeonului pe
post de «vioara întâi».
Viorile cedau întâietatea, urmând cu sfinþenie
acordeonul vrãjit al celui mai talentat dintre toþi. O
muzicã de mare frumuseþe ºi limpezime izvora de
sub degetele lungi de pianist ale acestui sclipitor talent, iluzionist al clapelor. Ringul de dans devenea
neîncãpãtor, muzica se revãrsa ºuvoi prin potpuriuri
nesfârºite, când melancolicã ºi sentimentalã pentru
perechile înlãnþuite de fiorii dragostei, când alertã în
ritmuri ameþitoare cu îndelungi momente de uimitoare improvizaþii fantastice, încât lumea, conectatã
la emoþiile unice ale unui talent debordând de inspiraþie, dorea prelungirea programului la... infinit, deoarece spectacolul era al unui show-man cu adevãrat
cuceritor. Germenii viitoarelor compoziþii de muzicã uºoarã acum prindeau contur în imaginaþia celui
despre care mai târziu se va scrie «dacã acest gen ar
fi abordat de compozitori cu o bunã pregãtire muzicalã din toate punctele de vedere, cum e cazul lui
Liviu Borlan, muzica uºoarã ar ieºi din impasul în
care se aflã”. (Miron Raþiu prim-dirijor) Orchestrele
îl abordau tot mai insistent. Succesele de rãsunet le
determinau sã ºi-l dispute, care mai de care. Trãia un
soi de viaþã boemã, dar în spatele acestor „escapade
muzicale” de sfârºit de sãptãmânã era vorba ºi despre
bani, care deja uºurau grija zilei de mâine, ajungând
în mâinile mamei.
Fulminanta ascensiune în atenþia publicã, a
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compus „Imnul dascãlilor sãtmãreni”, semn cã
Sãtmarul, împreunã cu ºcoala sa de mare calitate, i-a
rãmas mereu în inimã. Spre surprinderea nu numai a
aceluiaºi coleg, dupã liceu, Liviu a urmat Facultatea
de Drept din Cluj, iar nu Conservatorul, acordându-i
cu un prilej ºi lãmuririle cuvenite: „Dupã o tãcere
destul de lungã, cu câteva mãrgele de lacrimi în
ochi, mi-a spus cã tatãl sãu, fost avocat, când era pe
patul de moarte, l-a rugat sã urmeze Facultatea de
Drept”.
De aceea, l-a ascultat ºi a obþinut licenþa în
drept la Facultatea din Cluj – superb caracter! De
altfel fair play-ul ºi inteligenþa caracterialã i-au fost
atuuri în tot cursul vieþii. Odatã legãmântul în
memoria tatãlui îndeplinit, s-a simþit eliberat urmându-ºi vocaþia cu mãrturisirea: „Nu am încetat
niciodatã sã scriu, sã cânt ºi sã gândesc muzical”, ºi
a adãugat „Niciodatã nu am mai deschis Codul penal, dar logica lui de fier mã ajutã ºi azi... în muzicã
ºi în viaþã”. În perioada studenþiei la Conservator
„Liviu Borlan,... cuprins de ispita creaþiei”, la Casa
de Culturã a Studenþilor devine „membru în formaþii
instrumentale, corepetitor ºi dirijor al orchestrei de
muzicã uºoarã”, prilej cu care îºi lanseazã creaþiile
devenite apreciate ºlagãre ani de zile. Dintre ele
cunoscãtorii vor recunoaºte melodiile: „Nu mai sunt
copil”, interpretatã de I. Sântu, „Un cântec rãtãcit”,
versuri ºi interpretare Mihai Dumbravã, „Ceas târziu” interpretare Stela Enache etc. Vorbind despre
cele douã arii de activitate, dirijatul ºi compoziþia, se
exprima astfel: „Cum se conjugã dirijatul cu compoziþia? Am sã rãspund astfel: „Ca douã surori bune.
Se deranjeazã reciproc, dar se ajutã nemijlocit. Compoziþia este o carierã pe viaþã, dirijatul o profesiune”.
Iatã idealul sãu, compoziþia! De aici încolo cariera ºi
gloria sa se vor desãvârºi în Maramureº, la Baia
Mare. În acest sens profesorul Gheorghe Gh. Pop
sublinia: „Timp de peste 30 de ani în nord-vestul
României (mai exact în Maramureº) marele maestru, Liviu Borlan a fost ºi, vreau sã cred, a rãmas o
legendã muzicalã vie. ªase muzicieni într-unul. Om
cu o personalitate ºi culturã distinse, profesor eminent, compozitor, dirijor inegalabil ºi acordeonist,
violonist, instrumentist de mare talent”. Scriitorul
Nicoarã Mihali afirma, la rându-i: „Artistul era
piatrã de temelie a cântecului din Nord. Trãia dupã
partiturile muzicale, mergea în funcþie de notele
muzicale ce-l inspirau în permanenþã. Liviu Borlan
era efectul lui Grieg din Þãrile Nordice. Un spaþiu
fabulos, ancestral se regãseºte în creaþiile sale... Dominantã ºi copleºitoare statura de muzician complet
ºi intelectual de facturã enciclopedicã”.
Iatã ºi alte aprecieri superlative referitoare la
Liviu Borlan, aparþinând unor mari personalitãþi ale
culturii noastre:
„Pãstrez ºi astãzi caietul de esteticã... nu
exista manual. Regretam cã trebuie sã stau mai mult
cu ochii pe caiet, decât sã asist la spectacolul fascinant, al celui care ne preda estetica. Avea o carismã unicã. Îi sorbeai fiecare cuvânt, fiecare idee.
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Era prototipul eroului boem ºi romantic. Figura lui
era memorabilã. Mai ales atunci când îºi interpreta
la pian propriile compoziþii. Era un fel de vrãjitor
majestuos. Te fermeca, atât ceea ce cânta, cât ºi
modul în care cânta”. (Sorin Ilieºiu, regizor de film).
„În specialitãþi ca armonie, contrapunct, pian
(improviza orice temã fantastic) nu te puteai depãrta
de explicaþiile lui competente. Era jazzman, dar ºi
mare iubitor ºi cunoscãtor al muzicii clasice. Pornea
de la douã-trei sunete, un punct muzical ºi fãcea o
cãlãtorie lungã – în farmecul sunetelor, al acordurilor mãiestrit aranjate – de la armonia clasicã la
cea modernã… era omul potrivit la locul potrivit ºi
în orice Conservator din lume s-ar fi remarcat”.
(Prof. Gheorghe Pop).
Concentrarea atenþiei spre personalitatea lui
Liviu Borlan a fost determinatã de un moment semnificativ din viaþa culturalã a oraºului Baia Mare,
proiectat ca un eveniment cu adânci semnificaþii ºi
care se pare cã a scãpat sãtmãrenilor: comemorarea a
20 de ani de la trecerea sa în eternitate, pentru cã
„multã lume s-a adãpat de la acea fântânã artezianã de
culturã care a fost” ºi care „pe spaþiul acesta de Nord îºi
meritã gloria ºi lauda”!
Aceste enunþuri îi onoreazã pe bãimãreni, incontestabil, pe când în Satu Mare versurile marelui
Eminescu din „Cântecul lãutarului” s-au dovedit a fi
încã o datã mai aproape de oglinda realitãþii:
„Ca povestea cea sãrmanã,
Care nimeni n-o-a-nþeles
Trec prin vremea tristã vanã,
Ca prin secoli un eres
Doar atunci când prin lumine
M-oi sui la Dumnezeu,
Veþi gândi ºi voi la mine
Cum am fost în lume eu”.
Mi-am amintit de aceste versuri de dragul
paradoxului, deoarece Borlan a fost o personalitate
cunoscutã în Maramureº, în Sãtmar, la nivel naþional
ºi oriunde a apãrut, a atras, a interesat, a fascinat – a
fost o prezenþã.
Dupã frângerea bruscã a firului vieþii sale,
celebritatea lui Liviu Borlan a fost pe cale sã intre
într-o nemeritatã penumbrã, iar golul imens rãmas în
urma sa, risca sã se transforme într-un hãu al uitãrii.
Maestrul fusese prea mare, încât în umbra sa
sã poatã creºte un urmaº marcant care sã preia ºtafeta ºi sã-i cultive opera. Lãudabila încercare a domnului Iura Paraºcineþ prin „Festivalul de Interpretarã
Coralã ºi Instrumentalã” a durat doar trei ediþii.
În municipiul Satu Mare, ºi astãzi uitarea sa
este absolutã, iar inerþia totalã, în afarã de sprijinul
necondiþionat al cotidianului „Informaþia Zilei” de
Satu Mare. Aici timpul mai aºteaptã o iniþiativã, o
scânteie care sã declanºeze interesul firesc. Este
pãcat pentru cultura sãtmãreanã.
Mentalitatea aceasta este dãunãtoare culturii.
În ciuda evidenþelor, Liviu Borlan nu existã în cul-

tot felul de varietãþi locale. Portul popular, casa ºi
gospodãria þãranului, obiceiurile ºi credinþele sunt
diferite de la o zonã la alta; se înþelege cã prezintã ºi
asemãnãri, dar se aseamãnã totodatã ºi cu folclorul
popoarelor vecine, îndeosebi cu aria culturalã balcanicã. Ideea unui românism elementar, concentrat
în folclor ºi simbolizat prin þãran este mitologicã. Nu
folclorul tradiþional, ci ideologia naþionalã modernã
a dat unitate spaþiului românesc (ºi tuturor celorlalte
spaþii naþionale)”. Asta se confirmã ºi prin procesele
accentuate de evoluþie care se constatã chiar în
Sanislãu, unde folclorul cu multitudinea aspectelor
specifice se estompeazã, lãsând locul elementelor de
civilizaþie materialã caracteristice unei societãþi care se
modernizeazã în ritm alert, inclusiv prin ridicarea nivelului general de instrucþie ºcolarã.
Este necesarã aceastã digresiune pentru a
încerca sã pãtrundem în specificul satului natal al lui
Liviu Borlan ºi al mediului social din care provine ºi
care se constituie în matricea spiritualã care a contribuit din plin la conturarea personalitãþii sale originale.
El s-a nãscut, într-o localitate în care s-a
dezvoltat o comunitate multietnicã, multiculturalã,
multiconfesionalã. Aceste caracteristici sunt elemente care au contribuit la specificitatea Sanislãului,
de-a lungul timpului. Oamenii erau membri ai unor
colectivitãþi distincte, puternice, care au trãit profund viaþa în interiorul naþionalitãþii lor, al religiei
lor, al limbii ºi culturii lor, convieþuind volens-nolens cu intercondiþionãri ºi interferenþe în cele mai
diverse planuri ale vieþii.
Cultura românilor, a ºvabilor ºi a ungurilor, a
format specificul locului „îmbogãþit cu câteva elemente ce îl identificã cu precizie: multiculturalism,
multilingvism, toleranþã faþã de diversitatea etnicã ºi
religioasã”, similar modelului creionat de istoricul
clujean Cristian Chereji cu „un contur aparte – cel al
conceptului de Europã Centralã”.
Constatãm cã Sanislãul lui Liviu Borlan ilustreazã ideal ºi conceptul academicianului Virgil
Enãtescu, care considerã „religia ca fiind o parte
integrantã din culturã ºi, poate, cea care conservã
identitatea individului cel mai bine, alãturi de limba
maternã”.
La Sanislãu aceste afirmaþii sunt vii ºi se ilustreazã prin cele ce urmeazã ºi din care cititorul ºi-ar
putea întregi cunoaºterea acelei excepþionale vetre
de românism prin textul care celebreazã biserica, a
cãrei amprentã s-a integrat pe viaþã ºi spiritului compozitorului nostru, ca o nestematã în comoara sa de
valori personale fundamentale.
Localitatea aceasta a fost la sfârºitul secolului
secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al
XX-lea, iar apoi mai vârtos dupã Marea Unire 1918,
un creuzet în care trãia o societate în efervescenþã
permanentã, cu un puternic sentiment al apartenenþei la marea culturã naþionalã.
Un loc fertil formãrii unor inteligenþe strãlucite s-a transformat într-un focar iradiant de culturã ºi civilizaþie pentru o zonã nebãnuit de întinsã,
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tura sãtmãreanã, deºi academicianul Virgil Enãtescu
vorbeºte convingãtor, chiar în acest oraº, despre
„mentalitatea modernã în care profesioniºtii sunt
întotdeauna puºi în valoare. Toþi sunt valorificaþi,
dar fiecare în felul sãu. Intelectualitatea ar trebui sã
aibã un rol uriaº în acest proces. Lipsa de modele este
un dezastru pentru un popor”.
În schimb, spre satisfacþia noastrã, dupã 20 de
ani, constatãm cu bucurie cã în douã locuri flacãra
recunoºtinþei rãmâne nestinsã ºi anume în Baia
Mare, locul apogeului carierei sale ºi la Sanislãu
locul naºterii sale.
Astfel, la Baia Mare, remarcãm cu imensã
satisfacþie cã a rãsãrit impetuos steaua consacrãrii
sale internaþionale, care urcã cu vigoare ºi devine tot
mai strãlucitoare, pe zi ce trece, pe firmamentul
actualitãþii muzicale internaþionale prin „Festivalul
Coral Internaþional Liviu Borlan”.
Iniþiatorul ºi catalizatorul acestui mod de
abordare „instituþionalizat” a veºnicirii moºtenirii
maestrului Liviu Borlan este inepuizabilul ºi generosul Saºa Nicolici – o mare conºtiinþã ºi un
împãtimit al creºterii culturii muzicale naþionale,
dedicat trup ºi suflet înnobilãrii ºi înãlþãrii spiritului
prin artã, cel despre care, de pe acum putem sã ne
exprimãm, ca fiind nepreþuitul nostru contemporan.
Prin întâlnirea noastrã providenþialã, mã bucur cã am reuºit sã mijlocesc accesul domnului Saºa
Nicolici ºi al colaboratorului sãu, domnul Simion
Vaida, la tot ceea ce înseamnã moºtenirea Liviu
Borlan: manuscrise, creaþii nepublicate, înregistrãri,
culegeri de folclor, biblioteca personalã, aflate în
proprietatea domnului Gavril Lupºa, care s-a dovedit un merituos custode în faþa posteritãþii.
Liviu Borlan a lãsat o operã din care azi creaþia muzicalã coralã a fost îmbrãþiºatã de iubitorii ei ºi
este promovatã de oameni competenþi ºi pasionaþi,
spre a fi cunoscutã de cãtre un public cât mai numeros ºi pe tot mai multe scene ale lumii. Celelalte
domenii ale creaþiei sale muzicale sunt, de asemenea, o valoare inestimabilã a culturii muzicale româneºti faþã de care nu avem voie sã rãmânem
indiferenþi, pentru a le include în circuitul naþional ºi
internaþional spre satisfacþia cât mai multor pasionaþi ai muzicii.
Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare
pare a fi menitã sã-ºi facã un titlu de glorie prin
includerea în repertoriul sãu a pieselor simfonice ale
lui Liviu Borlan, compozitorul emblematic al Sãtmarului ºi al acestui binecuvântat Nord de þarã,
pentru a umple un gol imens în ceea ce priveºte
cinstirea moºtenirii muzicale naþionale.
Istoricul ºi filozoful culturii, Lucian Boia,
afirmã cã: „Adunându-se relativ recent într-o singurã naþiune ºi împrumutând atât de mult de la alþii,
românii au tot cãutat argumente pentru a-ºi sublinia
personalitatea. Satul românesc, ca depozitar al sufletului naþional, spre deosebire de oraºul cosmopolit, a
devenit principalul reper în aceastã cãutare... Dar
«folclorul românesc» este un termen generic pentru
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iar studenþimea românã din Sanislãu s-a dovedit o
importantã animatoare a idealurilor culturale ºi politice de atunci încoace pânã în zilele tinereþii lui
Liviu Borlan, când vara ne reuneam liceeni ºi studenþi în lungi ºi plãcute colocvii libere, distractive,
dar ºi instructive ºi profunde pe orice temã care
prindea interesul de moment, în care verva lui Puiu
se dovedea incitantã ºi inepuizabilã.
A doua zi, înainte de orele amiezii, în camera
rãcoroasã a casei bunicilor sãi, Borlan ne invita sã
ascultãm prin acordurile pianului rodul inspiraþiilor
sale din ceasurile târzii ale nopþilor de varã, ca apoi
sã ne relaxeze cu fermecãtoare interpretãri ºi potpuriuri de muzicã uºoarã sau folcloricã, încheiate cu
fantastice reprize de improvizaþii al cãror ecou stãruie ºi azi în memoria noastrã afectivã, retrãite cu
aceleaºi emoþii pe care le mãrturiseºte în alt context
ºi azi profesorul universitar de la Montreal, Dora
Cojocaru: „Liviu Borlan a fost un om fascinant... de
fiecare datã când apãrea în clasã la noi ne simþeam în
sãrbãtoare. Ora devenea un eveniment, o mare bucurie. Pânã ºi cel mai slab elev îºi dãdea seama cã
muzica e transmisã printr-un artist adevãrat, care se
joacã cu ea pur ºi simplu cu uºurinþã. Muzica devenea importantã pentru viaþa noastrã, cursul era o
plãcere, fiecare minut conta. Nimeni nu se plictisea
nicio secundã, testele de recunoaºtere a intervalelor
nu erau o corvoadã, discuþiile despre probleme de
teorie deveneau fascinante”.
Dupã stabilirea în Baia Mare, nu a rupt nicidecum legãturile cu meleagurile sãtmãrene ºi nici cu
satul natal. Ca un adevãrat sanislãuan, cu rãdãcini
puternice în vatra strãmoºeascã, revenea mãcar la
marile sãrbãtori de fast – Crãciunul, Paºtile sau
Rusaliile, pentru a-ºi reîncãrca sufletul ºi inima cu
energiile primordiale. De altfel ºi în Baia Mare s-a
format un grup remarcabil de tineri sanislãuani licenþiaþi, în mijlocul cãrora se simþea ca acasã, legat
de fiecare prin „afinitãþi elective” sau complementaritãþi. Întâlnirea cu toþi ceilalþi consãteni „urbanizaþi” deja era o adevãratã sãrbãtoare pentru ambele pãrþi, Puiu, Liviu sau domnul Borlan ºtiind în
permanenþã sã-i cucereascã prin comportamentul
sãu plin de afectivitate ºi sensibilitate. Atenþia sau
glumele întotdeauna erau potrivite vârstei, stãrii
sociale sau sexului interlocutorului, având pentru
fiecare mãcar o vorbã de spirit, care particulariza
legãtura cu amãnunte semnificative, pe care i le
servea memoria sa prodigioasã, încât interlocutorul
avea senzaþia cã se continuã ultima discuþie rãmasã
neterminatã ºi pentru care i-ar rãmânea o portiþã de
continuitate pentru altãdatã, deºi ultima lor întâlnire
avusese loc poate cu ani în urmã.
Întâlnirea cu Borlan era un eveniment de
neuitat pentru oricine.
Oriunde s-ar afla prin þarã ca locuitori în marile oraºe, în capitalã, dar ºi mai departe pe oricare
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meridian al lumii, sanislauanii de baºtinã poartã cu
nedisimulatã nobleþe ºtampila apartenenþei lor la acest
spaþiu de civilizaþie aparte, având o admirabilã structurã intelectualã ºi moralã, caracterizatã printr-o
mare dragoste ºi respect pentru carte, civilizaþie,
politeþe ºi complezenþã, o atentã consideraþie pentru
opiniile altora, având onoarea cuvântului dat, preþuire pentru realizãrile celorlalþi, foarte deschiºi ºi
deosebit de receptiv la nou, de o ospitalitate
deosebitã.
Existã în România localitãþi rurale care s-au
impus în conºtiinþa publicã naþionalã, datoritã
excepþionalelor personalitãþi care au vãzut lumina
zilei acolo ºi care au ºtiut sã-ºi cinsteascã fiii prin
crearea de memoriale, muzee sau centre culturale de
elevaþie deosebitã.
Astfel, dacã Ipoteºti se impune prin Eminescu,
Liveni l-a dat pe Enescu, Hobiþa este mândrã prin
Brâncuºi, dintre satele Sãtmarului, Sanislãul se impune atenþiei naþionale, prin valorile spirituale deosebite pe care le-a dat, printr-un numãr impresionant
de remarcabile personalitãþi de mare vibraþie culturalã, dintre care cel mai emblematic în plan cultural se dovedeºte a fi, neîndoielnic, Liviu Borlan.
Pentru cã aºa cum spune Ileana Vulpescu,
dacã „în culturã, nu poþi sã iei locul nimãnui”, în
muzicã, forma cea mai rafinatã a culturii, unde sunt
atât de puþini aleºi este de datoria noastrã sã cinstim
excepþionala personalitate a celui mai important
compozitor român al acestor meleaguri care a fost
Liviu Borlan.
Sanislãuanii au dovedit cã sunt conºtienþi de
faptul cã au ieºit din zodia totalitarismului despre
care George Orwel spunea cã „trateazã cu ostilitate
orice inovaþie, se fereºte de alteritate, persecutã metodic imaginaþia ºi creativitate” ºi de aceea cultivã
cu mult respect toate valorile de excepþie care s-au
ridicat din mijlocul lor, prin foarte frumoase atitudini faþã de memoria fiecãruia.
În acest context, urmãtoarea acþiune care ar
încununa atitudinea nobilã a comunitãþii care a ºtiut
sa-ºi cultive ºi sã-ºi apere specificul ºi diversitatea,
conºtientã cã varietatea dã frumuseþe ºi potenþã creativã ºi cã este europeanã ºi prin evenimente, personalitãþi, experienþe, fenomene sociale, economice,
culturale ºi de civilizaþie, ar consta în iniþiativa
conceperii unui monument dedicat emblematicului
compozitor Liviu Borlan, care sã-i veºniceascã memoria în localitatea natalã Sanislãu.
Municipiului Satu Mare, important centru
muzical, prin intermediul valoroasei Filarmonici
„Dinu Lipatti”, i s-ar cuveni îmbogãþirea zestrei de
monumente închinate celor care i-au ridicat prestigiul de-a lungul timpului ºi prin amplasarea în parcul central a unei statui care sã îl menþinã veºnic viu
în memoria colectivã pe cel mai important compozitor al acestui Nord de þarã, maestrul Liviu Borlan.
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— Sunteþi cunoscut, atât în calitate de dirijor cât ºi în cea de compozitor. Ce v-a determinat sã vã
consacraþi acestor douã laturi ale artei muzicale ºi cum se conjugã ele?
— Este greu de precizat ce anume determinã o vocaþie! Probabil, evoluþia ei. În ce mã priveºte,
am fãcut toatã viaþa muzicã, chiar ºi atunci când – se pare – mã ocupam cu altceva. Îmi veþi ierta lipsa de
modestie, pentru a vã relata câteva fapte... La trei ani ºi jumãtate începusem studiul pianului, la ºase ani
voiam sã fiu inginer mecanic, la unsprezece ani începeam sã compun, la doisprezece ani iubeam tehnica
cinematografului, la paisprezece ani conduceam o orchestrã... ªi totuºi am absolvit întâi Facultatea de
Drept, dar nu am încetat nicio zi sã scriu, sã cânt ºi sã gândesc muzical. Mi-amintesc chiar de un episod
amuzant: la un examen de criminalisticã, dupã ce mi-am schiþat ciorna rãspunsului ºi aºteptam sã-mi
vinã rândul, am scos din buzunar o foaie cu portative ºi m-am apucat sã rezolv o temã de armonie. Am
fost imediat „identificat” (eram la un examen de criminalisticã, nu?). Am argumentat cã voi urma, dupã
absolvirea dreptului, conservatorul. Mi s-a dat o replicã interogativã: „ªi acolo la conservator, veþi citi
Codul Penal?”. Rãspunsul l-au dat anii: niciodatã nu am mai deschis „Codul Penal”, dar logica lui de
fier mã ajutã ºi azi... în muzicã ºi în viaþã.
Cât priveºte cea de-a doua laturã a întrebãrii: cum se conjugã dirijatul cu compoziþia, am sã
rãspund: ca douã surori bune. Se deranjeazã reciproc, dar se ajutã nemijlocit. Compoziþia este o carierã
de viaþã, dirijatul o profesiune. Trebuia sã-mi aleg o profesiune. ªi renunþând la ierarhia universitarã,
am ales dirijatul. Nu m-am înºelat...
— Cum apreciaþi tendinþele actuale ale artei?
— Chiar ºi unui profesionist îi vine greu sã se orienteze în complexitatea lor. Specializarea a mers
atât de departe, încât s-a ivit o distanþare între publicul insuficient pregãtit ºi creator, ceea ce impune o
largã acþiune de instrucþie artisticã.
În muzicã, arta cea mai abstractã, coexistã aproape toate curentele câte au apãrut în istoria ei. A ºti
sã alegi limbajul care þi-e propriu ºi a fi în acelaºi timp modern ºi accesibil, iatã marea problemã a
autorilor de muzicã din zilele noastre.
— ªtiind cã aveþi ºi „alte” preocupãri, am dori sã cunoaºtem pãrerile dumneavoastrã despre
muzica uºoarã româneascã ºi perspectivele ei.
— Într-adevãr, mã preocupã muzica uºoarã. Am scris, scriu ºi voi mai scrie ºi publica mulþi ani.
Prin „Nu mai sunt copil” am devenit cunoscut. De curând mi s-a achiziþionat melodia „Un cântec
rãtãcit” (versuri ºi interpretare Mihai Dumbravã) ºi „Ceas târziu” (vã amintiþi „Dialogul”). Alte douã
melodii sunt pe masa comisiei respective de achiziþionare.
Cât priveºte pãrerile mele, iatã-le: este genul cel mai popular la noi, cu cele mai puternice tradiþii
ºi cu cei mai fanatici credincioºi ºi aceasta deoarece muzica noastrã uºoarã, de la întemeierea ei, a ºtiut
sã se apropie de caracterele muzicii populare (caracterul „patrat” al frazelor muzicale, strofe de patru
versuri – rânduri melodice, metrul de 6-8 silabe etc.) ºi deoarece compozitorii cu studii înalte incontestabil ºi-au fãcut din acest gen o profesie de credinþã (Vasilescu, Roman, Dendrino etc.). Cu aceasta
am dat ºi explicaþia succesului în acest gen. Când, însã, nechemat de nimeni, fãrã calitãþi, fãrã pregãtire,
de dragul de a epata sau a expune un fizic agreabil, de a importa o modã ºi de a fura uºor aplauzele unui
public credul, te apropii de acest gen, sfârºitul este fatal. Mã refer la insuccesul regretabil al interpreþilor
noºtri la Braºov. Cine a rezistat? Cine a avut voce ºi a studiat mult. Am fost coleg de institut cu
Constantin Drãghici. Ei bine, o spun pentru toþi cântãreþii, acest om îºi orchestreazã singur bucãþile,
cântã la pian la prima vedere ºi lucreazã la un „fleac” de melodie circa o sãptãmânã. Oricând, dar
absolut oricând Constantin Drãghici poate cânta o melodie cu text cu tot la prima vedere, poate înlocui,
tot la prima vedere, un dirijor sau un orchestrator. Probabil, cã nu a concurat pentru a nu strica „estetica”
celorlalþi. Am fost pãrtinitor poate faþã de prietenul meu, dar acestea sunt faptele. Dupã mine, muzica
uºoarã este enorm de grea. Tocmai din cauza unor perspective nelimitate.
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— Vã satisface viaþa muzicalã a judeþului Maramureº? Ce perspective întrevedeþi în acest sens?
— Regret cã trebuie sã vã rãspund negativ, dar ea nu mã satisface. Deºi avem serioase tradiþii
muzicale, o mulþime de genuri rãmân descoperite. Singurul reprezentant al artei culte, profesionist, este
Ansamblul de Cântece ºi Dansuri. În mãsura posibilului, acesta ºi-a lãrgit activitatea, prezentând când
un spectacol de folclor pur, când unul de folclor prelucrat; când un recital, când o operetã. Consider cã
nu ajunge. Judeþul Maramureº meritã o instituþie muzicalã puternicã, cu mai multe secþii menite sã
mulþumeascã pretenþiile unei arii cât mai largi de gusturi ºi tendinþe. Iar artiºtilor amatori le-aº sugera
ideea unei reuniuni corale, a unei orchestre de camerã, a unor cercuri de audiþii ºi conferinþe muzicale.
Intensificarea vieþii muzical-artistice a judeþului, iatã care trebuie sã fie consecinþa fireascã a progresului realizat de acest judeþ pe celelalte tãrâmuri.
— ªi, în sfârºit, ultima întrebare: planurile de viitor?
— Dirijorul va oferi publicului un spectacol intitulat „Primãvara melodiilor”, cu caracter de
divertisment. Compozitorul lucreazã la un mãnunchi de melodii pentru radio. Sub egida Casei de
Creaþie Populare vor apãrea câteva prelucrãri corale de folclor. Apoi finisarea ºi orchestrarea comediei
muzicale „Povestea unei vocaþii”, a unei „Rapsodii maramureºene” ºi a unor tablouri muzical-coregrafice pentru uzul ansamblului. Asupra altor planuri, îmi permiteþi sã trag deocamdatã cortina ºi sã
aprind luminile în salã!
A consemnat Ion BUDA
Pentru socialism, aprilie 1968

Structura ºi profilul Ansamblului Artistic „Maramureºul”
Interviu cu dirijorul Liviu Borlan
— Înscris în complexul de mãsuri privind reorganizarea unor instituþii profesioniste de spectacol
din þarã, Ansamblul artistic „Maramureºul” reprezintã o formã nouã de activitate în domeniul artei interpretative a judeþului; care sunt criteriile care au stat la baza constituirii Ansamblului în actuala sa
formã?
— Reorganizarea are intenþia, dupã mine, fundamentalã, de a readuce la un loc elementele
valoroase, mult prea dispersate anterior. O asemenea intervenþie, având la bazã criterii de ordinul valorii
ºi calitãþii artistice era necesarã... – spunea Artistul Poporului Ionel Budiºteanu, în interviul acordat
ziarului dv. din 7 august a.c. ºi îl citez, negãsind o formulare mai fericitã decât aceasta la întrebarea
pusã. Dar pot adãuga unele consideraþii personale care îmi clarificã mie coordonatele procesului de
reorganizare despre care vorbim. Astfel, consider cã formula de alcãtuire structuralã a vechilor
ansambluri este depãºitã, greoaie ºi, în orice caz, neadecvatã cerinþelor. Vã voi spune cã nicãieri în judeþ
nu am putut juca un spectacol mare în montarea de la sediu, cu absolut toate elementele spectacolului:
dimensiunile reduse ale scenei, plane sau de înãlþime. Lipsa instalaþiilor necesare (mai ales a celor de
luminã ºi de manevrare a decorului, lipsa cabinelor etc... etc... au fãcut ca unele spectacole forte ale
vechiului Ansamblu sã stea „acasã”. Apoi, ni se cereau spectacole folclorice, cât mai apropiate de
autenticul satelor, iar noi le fãceam cu o formaþie de muzicã cultã, cu o orchestrã semisimfonicã, cu cor
de concert, cu soliºti clasici... nu degeaba a fost absolut necesarã înfiinþarea fostei orchestre populare!
Adaug cã atunci când conform fostei structuri realizam spectacole de sevã folcloricã, dar adaptate
structurii, nu fãceam nici folclor, nici artã cultã, ci ceva intermediar, fapt îndeajuns de sesizat. De
asemenea, valorile umane la care se referea Ioan Budiºteanu erau rãzleþite în mai multe compartimente,
greu reunibile. Cu aceasta nu am spus cã pierderea corului profesionist ºi a orchestrei semisimfonice mã
satisface, dar lucrurile nu sunt clare, ºtiu ce am de fãcut ºi am o formaþie adecvatã scopului trasat.
— Ce obiective majore – imediate ºi de viitor – v-aþi propus?
— Ne gãsim în faþa unei formaþii artistice noi ºi primul scop este constituirea unui repertoriu de
valoare, muzical ºi coregrafic. Pe parcurs, vom omogeniza noile colective, printr-o suitã de circa 50 de
reprezentaþii cu spectacolul „Sãrbãtoare-n Maramureº” cu care vom întreprinde un turneu de 22 zile,
începând cu 17 octombrie. Obiectivul urmãtor îl constituie inaugurarea Casei de Culturã a Sindicatelor
din Baia Mare, eveniment la care ne vom prezenta ºi noi publicului, în cea mai bunã formã, sper. Un al
doilea spectacol folcloric aflat deocamdatã pe ºantierele gândirii ºi discuþiilor va forma obiectivul
nostru major.
Subliniez cã ne-am fãcut planurile doar pe anul calendaristic în curs, urmând sã formulãm
dezideratele anului urmãtor pe baza experienþei din acest ultim trimestru. De aceea, nu voi anticipa, dar
vã vom informa la momentul oportun, atunci când intenþiile vor deveni hotãrâri.

— De ce compartimente ºi forþe dispuneþi în realizarea acestor obiective?
— Dispunem de întreaga bazã materialã necesarã ºi de un capital uman foarte valoros, integrat în
urmãtoarele compartimente: orchestrã popularã mare (20 persoane), corp balet (12 perechi), corp soliºti
populari (6 persoane). Voi aminti numele soliºtilor Nicu Moldovan, Titiana Mihali, Maria Pop, Viorica
Groza-Lar, Elena Marian, Titus Perºe, al instrumentiºtilor Francisc Balogh, Tiberiu Baghi, al fraþilor
Petreuº, al lui Ionel Greere, Dumitru Dobrican etc. Conducerea coregraficã aparþine lui Aurel Zdroba,
cea regizoralã lui ªtefan Mãrcuº, cea muzicalã mie.
— Preocuparea principalã rãmâne, aºadar, valorificarea pe o treaptã superioarã a tezaurului
nostru folcloric. La Baia Mare ºi în judeþ avem, însã, ºi iubitori ai spectacolelor de estradã. Ce le veþi
oferi acestora? Existã perspectiva înfiinþãrii unei eventuale echipe de estradã?
— Observaþi cã Ansamblul nostru nu se numeºte „ansamblu folcloric”, ci „ansamblu artistic” ºi
aceasta – dupã mine – cu scopul precis de a face aceste ansambluri judeþene adaptabile specificului local. Or, cum bine spuneþi dv. în întrebare (care conþine ºi rãspunsul meu pe jumãtate!) „preocuparea
principalã rãmâne, aºadar, valorificarea pe o treaptã superioarã a tezaurului nostru folcloric”. Pânã când
aceastã „treaptã superioarã” de valorificare a tezaurului nostru folcloric (sublinierea înseamnã „tezaur
folcloric naþional” ºi nu numai local, acest Ansamblu fiind printre puþinele ansambluri mari de
provincie, nu va fi atinsã, nu se poate vorbi de o dispersare a forþelor pe mai multe planuri.
Existã însã ºi o altã faþã a chestiunii: desigur, iubitorii genului estradistic sunt numeroºi au tot
dreptul sã solicite satisfacerea gusturilor lor, unicului ansamblu profesionist. Vã rog sã faceþi deosebirea necesarã între un spectacol de estradã prezentat de Ansamblul actual (vom dovedi posibilitatea
acestui fapt) ºi o echipã de estradã separatã, de sine stãtãtoare. La prima formã subscriu ºi – mai mult – o
vom realiza! La a doua formã nu subscriu, ºtiind din propria experienþã ce înseamnã mai multe formaþii
de profil diferit în cadrul aceleiaºi instituþii. Angajarea unei echipe de estradã în cadrul Ansamblului actual ar consfinþi ceea ce se numeºte – „ºuºanea”. Promit, însã, un concert-spectacol de estradã de nivel
profesionist, cu aproape întreg Ansamblul Artistic „Maramureºul”, eventual cu câteva colaborãri
externe. Dacã nici Ansamblul profesionist nu va oferi spectacole de amploare, cine o va face? ªi ce vor
mai face amatorii, dacã noi vom face ce fac ei? Nu uitaþi cã am lucrat ºi lucrez destul în muzica uºoarã,
cã m-am lansat cu „Nu mai sunt copil”, cã am scris un „Ceas târziu...” ºi cã vã aºteaptã în sertarele mele
peste 600 de melodii de muzicã uºoarã. Dupã mine, existã o singurã muzicã: cea frumoasã. Dar fãcutã
competent, la un înalt profesionism ºi grad de exigenþã. Dacã nu profesioniºtii, cine sã o facã?
Examenele de atestare a formaþiilor de local, cu peste 60 de candidaþi, la care am participat ca membru
în comisie, mi-au arãtat clar cã aproape niciun instrumentist din judeþ nu cunoaºte, de exemplu, formula
armonicã a „shake-ului”, foarte puþini au putut improviza pe o temã datã, foarte puþini (chitariºti, mai
ales) au putut cânta corect o gamã – lucru elementar! Vina nu este a oamenilor, existã un dezinteres general în informarea orchestrelor de estradã ºi în sprijinirea lor, datoritã, poate, marii cereri de consum a
publicului.
— La începutul convorbirii noastre aþi enunþat, în linii mari, principalele preocupãri aflate în
centrul atenþiei colectivului Ansamblului. Relataþi-ne câteva date referitoare la structura spectacolelor
în lucru ºi – pe când premiera?
— Vã spuneam aluziv cã Ansamblul se pregãteºte de turneu ºi aminteam numele spectacolului
„Sãrbãtoare-n Maramureº”. Este un spectacol de sintezã cuprinzând cântece ºi dansuri mai vechi, dar
neprezentate pe ruta pe care vom porni, de asemenea cântece ºi evoluþii coregrafice noi, pãrþi dintr-un
viitor spectacol pe care le rodãm ºi le experimentãm. Construcþia permanentã de nou ºi îmbinarea
activitãþii de construcþie a noului cu cea de producþie a actualului repertoriu, ritmicitatea procesului de
muncã astfel echilibrat constituie dezideratul întâi. Deci, ne gândim ºi lucrãm la alcãtuirea unui
spectacol nou, cu totul nou, premiera sa coincizând cu data deschiderii stagiunii.
— Dumneavoastrã personal, în afarã de activitatea dirijorului ºi de prelucrarea orchestralã
pentru Ansamblu, la ce lucraþi?
— Este bine-venitã întrebarea. Am scris o „Simfonie oºeneascã” pe care trebuie sã o finisez, apoi
am încredinþat un numãr de coruri unor formaþii ce se pregãtesc pentru concursul „Patrium carmen”,
lucrez la câteva bucãþi corale destinate unele Corului Radio, altele editãrii, lucrez la câteva romanþe, de
asemenea pentru un concurs apropiat...
ªi caut sã gãsesc cãile necesare pentru o colaborare adecvatã între formaþia profesionistã, amatori
ºi învãþãmântul general ºi special-artistic! În acest sens, scriu un material intitulat „Cãlãuza dirijorului
ansamblului artistic de amatori”, un fel de summum al cunoºtinþelor ºi experienþei mele în acest
domeniu, pentru care lucrare studiez mult, clasez material, caut formulãri cât mai fericite ºi accesibile...
— Mulþumim maestrului Liviu Borlan pentru amabilitatea cu care a rãspuns solicitãrilor noastre,
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ne exprimãm dorinþa de-a ne numãra cât mai curând printre spectatorii premierei Ansamblului Artistic
„Maramureºul”.
A consemnat ªtefan BELLU
Pentru socialism, octombrie 1970
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Liviu Borlan: „Avem de plãtit pentru meseria învãþatã”
— Niciun domeniu al artei nu poate fi abordat fãrã talent. Cu asta nu vreau sã zic cã nu s-a
întâmplat niciodatã . În muzicã, însã, lucrul este ºi mai puþin posibil. Totuºi, v-aº întreba, Liviu Borlan,
ce legãturã stabiliþi dumneavoastrã, între tehnicã, adicã meºteºugul, ºi valoarea artisticã în muzicã?
— Noi numim, de obicei, talent o sumã de însuºiri naturale care faciliteazã abordarea unui
domeniu artistic. Tehnica e chematã sã punã în luminã ºi sã diversifice însuºirile difuze. La vechii greci
tehné însemna artã. Ca atare, eu nu concep, în niciun domeniu artistic, existenþa unui talent considerabil
care sã nu fie dublat de o tehnicã cel puþin de zece ori mai mare decât talentul. Tehnica nu naºte talent,
dar îl creºte. Dupã pãrerea mea, tehnica ºi talentul formeazã o unitate de contrarii în care predominã
totuºi... talentul.
— Muzica, se spune, e cea mai abstractã ºi mai formalã dintre arte. Dv. cântaþi la mai multe
instrumente. Impune cumva instrumentul o manierã anume de a gândi ºi scrie muzicã?
— Fiecare instrument, ori ansamblu instrumental, vocal sau mixt, are posibilitãþi ºi limite, aº
spune, sub limbajul sãu. Mai mult, atunci când scrii, o faci întotdeauna pentru un instrument, ori pentru
un colectiv, prezent sau imaginar. Cu cât îl cunoºti mai bine, om de om, voce de voce, cu atât mai bine
ºtii sã utilizezi ºi defectele drept calitãþi. În muzicã instrumentul joacã rol de „mijloc de producþie”, dacã
mã pot exprima aºa. Instrumentul nu impune, dar determinã. Uneori faciliteazã, alteori îngusteazã
forma concretã de expresie. Instrumentele, în general, pot ajuta mult pe un compozitor. Muzica fãrã
instrumente nu se mai concepe de multe secole încoace. Instrumentele sunt o amplificare a posibilitãþilor sonore omeneºti. Faptul cã muzica este cea mai strict formalã dintre arte, cum bine aþi spus, nu
înseamnã cã este ºi cea mai abstractã. Este, într-adevãr, mai greu de sesizat conþinutul decât în alte arte.
— Mai toþi marii muzicieni au fost ºi profesori. A face publice gândurile tale intime cu privire la
artã, ºi mai ales, generaþiilor tinere, e un lucru nobil. Ce nu trebuie sã uite un profesor de muzicã?
— Nu trebuie sã uite cã ºi profesoratul este o artã, o creaþie continuã, care trebuie fãcutã cu
dãruire, cu spirit de sacrificiu ºi cu cât mai multã competenþã. Mai ales în muzicã – artã în care se aratã
pentru prima datã precocitatea omului – vorba compozitorului francez Vicent d’Indy „în artã fiecare e
fiul cuiva”. Eu vreau sã mã mândresc cândva cã mã voi numãra printre pãrinþii spirituali ai artiºtilor de
mâine. De altfel, toþi avem o creanþã de plãtit pentru meseria învãþatã. ªi nu o putem plãti decât celor ce
vin dupã noi. Eu am fost ajutat mult ºi þin sã o fac la rândul meu.
— Vã cunosc ca un om modest. Dv. sunteþi, deodatã, profesor, dirijor ºi compozitor. Aþi
înregistrat succese de invidiat, dar mulþi vã cunosc din auzite. Nu vreþi sã ne ajutaþi sã ºtim mai multe
despre dumneavoastrã?
— E greu de imaginat ce anume prezintã importanþã ºi ce nu, pentru cã într-o carierã artisticã
lucrurile interesante se þin lanþ. Multe se fac cu neprevãzut. Nu ºtiu cât sunt de modest, dar ºtiu cã mi-am
gãsit un echilibru atunci când succesele de care vorbeaþi s-au repetat ºi mi-au confirmat cã am ales bine
ºi cã intuiesc gustul publicului, nevoile sale. Drumul meu se contureazã tot mai mult ca stil pretenþios ºi
totuºi accesibil. Când am în vedere o lucrare nouã, rãspund mai întâi la întrebarea: cui se adreseazã?, ºi
apoi ce trebuie sã conþinã. De aici pot rãspunde uºor la întrebarea: cum anume o voi face? Iatã, am în
pregãtire o lucrare nouã, instrumentalã – „Romantism XX” – un concert pentru pian ºi orchestrã,
care-mi ilustreazã tematica adolescenþei. Cum limpede se poate înþelege, e o lucrare dedicatã tineretului, idealurilor sale. Eu recunosc în acest tineret un romantism sãnãtos, aspiraþii largi ºi nãzuinþe care
mã determinã sã încerc sã le redau sonor. O lucrare mai veche ºi cu asta aº anticipa emisiunea TV din 20
aprilie, aduce un omagiu Maramureºului, îmbrãcând sonor „Legenda în lemn”, al cãrui autor este cel cu
care vorbesc acum, scrisã pentru corul din Ardusat. Mã aºtept la o reuºitã pe care o vreau egalã cu cea
din 4 martie...
— Legãtura dv. cu folclorul a dat neaºteptate roade. Deunãzi, la televiziune, corul de femei din
Viºeu de Sus a luat punctajul maxim de la un juriu pretenþios. Un merit în acest succes îl aveþi, desigur,
dv. Cum vedeþi cã trebuie sã se întâmple apropierea unui compozitor de valorile muzicale ale poporului
nostru?
— Folclorul muzical e, pentru noi, ceea ce este limba maternã pentru un poet. Folclorul trebuie

cunoscut în toate dialectele ºi subdialectele sale, cât mai în amãnunt. Un compozitor nu se poate ridica
nici la valoarea naþionalã, nici la valoarea universalã decât exprimându-se în acest limbaj cizelat de
secole, pe care e chemat sã-l restructureze prin prisma ºtiinþei muzicale multiseculare, îmbinând
cuceririle artistice ale poporului cu tehnica artisticã a unei omeniri. Eu am fost totdeauna în mijlocul
folclorului ºi pot sã spun cã-l cunosc în totalitatea lui. Unul dintre bunicii mei a fost þãran. Sã nu uitãm
cã Petrovici Musorgski se ducea zilnic în piaþã ca sã audã „cum vorbesc þãranii”. Existã un mod specific
românesc de a gândi, a simþi, de a spune ºi a cânta...
— În ce stã, dupã pãrerea dv., valoarea muzicii populare maramureºene?
— În vechimea ei considerabilã, în faptul cã a avut timp sã se cizeleze ºi sã se pãstreze. La fel ca ºi
Bihorul, Maramureºul a fost apãrat de un lanþ de munþi de influenþele strãine ale zonelor de câmpie. Eu
aºa îmi închipui muzica dacilor: simplã, purã ºi discretã. Ori foarte luminoasã, ori foarte tristã, dar cu
atât mai bunã. Muzica mã-ndeamnã sã mi-i închipui pe daci simpli, curaþi, deschiºi, conturaþi dintr-o
singurã linie. În Maramureº se întâlnesc multe straturi folclorice. Deºi folclorul muzical maramureºean
s-a impus atenþiei þãrii ºi, am zice, lumii, el ne rezervã încã multe necunoscute, care nu vor fi explorate
nici într-o sutã de ani. Pentru cã acest folclor e viu, regenereazã ºi n-a fost înlocuit nici cu muzicã urbanã
ºi nici cu cântecul altor zone.
— Pentru un muzician valoros e un avantaj sau nu, ºederea în provincie?
— Eu am fãcut-o conºtient, vãzând cât de mult îl solicitã pe un tânãr un oraº mare. Foºtii mei
colegi mã invidiazã sub raportul timpului pe care-l am, al bogatei zone în care trãiesc ºi al unei vieþi, în
orice caz, mai dedicate idealului componistic decât aº fi avut-o în altã parte. Consider cã o carierã
artisticã trebuie începutã de jos, tocmai pentru a avea timpul ºi condiþiile necesare învãþãrii meºteºugului, a tehnicii de care mã întrebaþi la începutul convorbirii noastre. Nu regret, deci, cã sunt în
provincie ºi nici nu simt vreo greutate legatã de acest fapt. Dimpotrivã... Dar cãile artei sunt diverse ºi
nimic nu exclude ca cineva sã se poatã realiza chiar ºi în tumultul unei Capitale. Dupã cum nici eu nu
sunt fixat într-un loc pe vecie...
A consemnat V. R. GHENCEANU
Pentru socialism, martie 1973

Liviu Borlan: „Dispunem de o miºcare coralã
de amploare ºi ea promite încã sã mai creascã”
Pentru o convorbire cu compozitorul ºi dirijorul Liviu Borlan am ales momentul de dupã
o repetiþie „forte” cu corala „Prietenii muzicii”, formaþie pe care, cu inspirat efort, o urcã spre
înalte valori interpretative, dovadã ºi consacrarea obþinutã prin premiul I ºi titlul de laureat la
ediþia a II-a a Festivalului Naþional „Cântarea României”. Cu acelaºi prilej ºi dirijorului i-a fost
înmânat titlul de laureat ºi diploma pentru rezultate deosebite în activitatea artisticã. De
aceea, ziceam, omul vorbeºte mai din inimã despre succesele sale când ºtie cã la baza lor a
aºezat multã sudoare, a fãcut risipã de energie ºi imaginaþie. Pe deasupra, în asemenea
condiþii, ºi perspectiva asupra celorlalte lucruri are mãsura realitãþii ºi, evident, a credibilitãþii.

— Mai întâi, cum se vede de la Baia Mare viaþa muzicalã a þãrii ºi cum apreciazã compozitorul
Liviu Borlan creaþia muzicalã româneascã contemporanã?
— Atât viaþa muzicalã a þãrii, cât ºi creaþia muzicalã româneascã se aflã într-o fazã de creºtere, de
ascensiune. Aº putea spune cã viaþa muzicalã s-a rafinat, s-a intensificat, iar creaþia originalã s-a înscris
în circuit universal. Dacã pânã nu demult creaþia muzicalã naþionalã era simbolizatã de numele lui
Enescu, azi, incontestabil, se vorbeºte de o ºcoalã româneascã de compoziþie, de un stil al muzicii
româneºti. Aceasta dovedeºte, atât apropierea compozitorilor noºtri de modul de gândire ºi scriere
contemporan, cât ºi caracterul general uman al melosului românesc. În orice caz, muzica româneascã
este cãutatã, gustatã ºi solicitatã în toatã lumea. Baia Mare face eforturi de a învinge regretul cã viaþa
muzicalã nu este încã viguros reprezentatã pe tot cuprinsul patriei.
— Nu e o noutate pentru melomani sã-þi audieze diverse lucrãri în concerte sau înregistrãri radio. În ce arie tematicã ºi de ce gen se înscriu propriile preocupãri de creaþie din ultimii ani?
— Compozitorii rãspund ºi ei unei comenzi sociale. În cazul meu, solicitarea s-a îndreptat spre
lucrãrile vocale, corale sau coral-instrumentale de mari proporþii. Pe de o parte, bazatã pe folclor, pe de
alta, pe o inspiraþie proprie, dar cu un conþinut de idei generos, umanitar, patriotic. Suitele „Nunta
oºeneascã”, „Legendã în lemn”, „Am fo º-om si”, „Muncitorii de pãdure”, „Ad pacem” ºi altele se
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înscriu în ciclul unor lucrãri de amploare, dificile, dar de efect. Toate acestea mi-au adus satisfacþie ºi
recunoaºtere îndeosebi „Ad pacem” ºi cantata „Moisei”.
Actualmente ºi în perspectivã, voi continua, desigur, acest drum al lucrãrilor mari corale, nãzuind
însã ºi spre muzica instrumentalã. Încerc sã dau publicitãþii o antologie de colinde laice, prelucrate coral
ºi câteva cântece patriotice pe care le vreau cantabile, originale, frumoase.
— Dacã le-am pomenit, sã le urmãrim ºi traiectoria. Ce sferã de audienþã au dobândit lucrãrile
compuse de tine?
— Spre bucuria mea, difuzarea a luat o amploare dincolo de aºteptãri ºi nu pare sã scadã. Aceasta
graþie unor interpretãri valoroase oferite de colective artistice ºi dirijori din toatã þara: Bucureºti
(corurile Radioteleviziunii, Ansamblului „Rapsodia Românã”), Iaºi, Braºov (corul „Camerata infantis”). Dintre formaþiile de amatori le amintesc pe cele din Arad, Piteºti, Roºiori – Satu Mare, iar din
judeþ: Finteuºul Mare, Viºeul de Sus, ºi nu în ultimul rând corala „Prietenii muzicii” din Baia Mare.
Natural, înregistrãrile radio sau televizate fac accesul rapid la public al creaþiilor artistice actuale.
— Ce criterii stau la baza stimulãrii miºcãrii corale maramureºene ºi cum înþelegi sã o sprijini ºi
îndrumi în calitate de compozitor ºi dirijor?
— Dispunem în judeþ de o miºcare coralã de amploare, influenþã incontestabilã a desfãºurãrii
celor douã ediþii ale Festivalului „Cântarea României”. Numãrul corurilor s-a triplat ºi promite încã sã
mai creascã. Dar aceastã creºtere nu este numai numericã (41 de formaþii la ora de faþã), ea este în
primul rând, de ordin calitativ, criteriul cel mai adecvat fiind cel al diversitãþii. Se impune, de asemenea,
creºterea profesionalã a dirijorilor, sarcinã de o deosebitã rãspundere, întrucât prin ei se realizeazã
îndrumarea formaþiilor corale. În acest context, Maramureºul dispune de un corp de dirijori corali de
invidiat. În sprijinul lor voi veni cu o lucrare-manual intitulatã „Teoria ºi practica grupurilor vocale”, iar
pentru repertoriul formaþiilor am editat deja antologia coralã „Ani de glorii”. Sub acest aspect ne
bucurãm ºi de colaborarea unor compozitori de prestigiu cum sunt: Gh. Dumitrescu, Mircea Neagu,
C-tin Arvinte, Radu Paladi, C-tin Romaºcanu, Ludovic Paceag ºi alþii.
— Chiar dacã n-are instituþii muzicale profesioniste, în Maramureº existã un numeros public
doritor de concerte. Nu e oare posibilã ºi aici o stagiune muzicalã mai consistentã? De ce factori ar
depinde organizarea ei?
– O stagiune consistentã presupune formaþii permanente ºi ele însele consistente. Dublarea
coralei „Prietenii muzicii” cu o orchestrã de tip semisimfonic ar asigura o mare parte din diversitatea de
producþie muzicalã. Dispunem în acest sens de absolvenþi ai liceului de artã excelent pregãtiþi, de
numeroºi doritori nu mai puþin pricepuþi ºi, mai ales, de o adevãratã sete de activitate artisticã de naturã
sã prefigureze o instituþie muzicalã profesionistã. Am certitudinea cã în viitorul apropiat vom reuºi sã
dãm Maramureºului ceea ce meritã ºi în aceastã direcþie: o hranã spiritualã pe mãsura aspiraþiei sale spre
artã, culturã ºi frumos.
A consemnat Augustin COZMUÞA
Pentru socialism, februarie 1980

Comemorare Liviu Borlan
Existã martiri ai luptei ºi martiri ai creaþiei. Jertfa este în egalã mãsurã demnã de respect.
Suferinþa mucenicilor nu se cuvine a fi uitatã. Fãrã cinstirea lor, gloria urmaºilor ar fi umbritã, lipsitã de
aureolã. Compozitorul Liviu Borlan a fost un martir al creaþiei, un jertfit pe altarul muzicii, un mucenic
al neîndurãtoarelor muze. A avut vocaþie ºi a pãtimit pentru ea. A sfârºit dramatic, cum numai artiºtii
autentici o pot face ºi îndura. Sã ne reamintim „Rugãciunea unui dac” de Eminescu, ca sã înþelegem mai
bine ºi soarta lui Liviu Borlan. Nu vom cãuta acum consolare destinului nefericit al omului Liviu
Borlan. Mustrãrile de conºtiinþã se cuvine sã le suporte cei care i-au fost în preajmã ºi nu l-au înþeles. Nu
spunem cã a fost batjocorit, dar mulþi i-au cultivat compania fãrã sã-i ºtie aprecia valoarea. Mi-e ruºine
acum sã amintesc cã la înmormântarea lui, multora le-a fost ruºine sã fie de faþã, pe motivul cã el a
sfârºit-o cum a sfârºit-o, pe o margine de drum.
E bine cã azi mulþi vor sã-ºi aminteascã de el ºi sã-i onoreze memoria. Un Festival Interjudeþean
de Interpretare Vocalã ºi Instrumentalã „Liviu Borlan” e mai mult decât bine-venit. Va avea de câºtigat
viaþa muzicalã, pentru care maestrul Liviu Borlan a pãtimit atâta. Posteritatea va fi, se pare, mai dreaptã
ºi cu opera sa, abia de acum înainte repusã în valoare. Concertul coral ºi recitalul vocal-instrumental de
sâmbãtã, 11 noiembrie, ora 17, ºi duminicã, 12 noiembrie, ora 16, în sala Liceului de Artã din Baia

Mare, în ediþia I a unui Festival de interpretare (de ce nu ºi un viitor concurs de creaþie?) vor fi în mãsurã
sã releve meritele unui compozitor neglijat ºi ignorat câtã vreme el trãia.
Acum, el va fi evocat, la Baia Mare, sâmbãtã, în cadrul unui simpozion comemorativ (ora 19, la
Liceul de Artã) ºi duminicã, în atmosfera pioasã a unui parastas (slujbã religioasã) la Catedrala
Ortodoxã (ora 10) ºi un ceremonial la Cimitirul Horea (ora 12), alãturi de concertele pe care, în cele
douã zile, formaþii muzicale din judeþ ºi din þarã le vor susþine cu public, spre a-i omagia personalitatea
celui dispãrut, nu altul decât un regretat muzician.
Augustin COZMUÞA
Graiul Maramureºului, noiembrie 1995

Liviu Borlan – Omul ºi opera (1936-1994)
64 de ani de la naºtere
A vorbi în puþine cuvinte despre Liviu Borlan nu este o treabã deloc uºoarã, deoarece a vorbi
despre el înseamnã a vorbi despre o personalitate polivalentã, în care se contopesc deopotrivã:
compozitorul, dirijorul de vocaþie, truditorul de-o viaþã pe tãrâm cultural, interpretul virtuos ºi de aleasã
sensibilitate, publicistul de talent, textierul ºi libretistul inspirat.
Liviu Borlan a fost unul dintre acei oameni de culturã, care au crezut nedezminþit cã ºi aici,
într-un oraº al minerilor, poate pulsa o viaþã muzicalã artisticã. De aceea s-a ºi pus cu abnegaþie în slujba
acestui crez pentru care a luptat toatã viaþa.
Fiul de suflet al acestei urbe, Liviu Borlan, s-a nãscut la 7 iulie 1936, la Sanislãu. În familie a
beneficiat de o educaþie aleasã. Pasiunea pentru muzicã a moºtenit-o de la mama sa, apreciatã
profesoarã de pian, care a activat la Beiuº ºi Satu Mare. ªcoala primarã a urmat-o în satul natal, iar liceul
la „Mihai Eminescu” din Satu Mare, pe care îl absolvã în 1954. La îndemnul tatãlui, avocat de profesie,
a urmat Facultatea de Drept din Cluj, iar la îndemnul mamei sale a urmat Conservatorul „George Dima”
din Cluj, pe care îl absolvã în 1964. La Conservatorul clujean domnea o atmosferã de creaþie ºi
emulaþie, datoritã unor iluºtri dascãli care l-au îndrumat: Sigismund Toduþã, Cornel Þãranu, Dorin Pop,
Ioan R. Nicola. Dupã absolvirea Conservatorului, muzica avea sã-l câºtige în totalitate, întrucât s-a
consacrat componisticii ºi dirijatului.
Ca mulþi dintre creatori, fiind o fire mai nonconformistã, pe parcursul existenþei sale, a peregrinat
pe la mai multe instituþii de culturã sau de învãþãmânt din oraº sau din afara lui. Timp de un an
(1964-1965) deþine funcþia de dirijor la Casa de Culturã a Studenþilor din Cluj, apoi din 1965 pânã în
1966, luna septembrie, a funcþionat ca maestru corepetitor la aceeaºi instituþie, apoi din septembrie
1966 ºi pânã în luna ianuarie 1967, a deþinut funcþia de inspector culturã ºi artã la Sfatul Popular al
Regiunii Maramureº.
Din februarie 1967, pânã în iunie 1968, a fost dirijor al Ansamblului de Cântece ºi Dansuri al
Teatrului de Stat Baia Mare, ca din 1988 sã devinã dirijor al orchestrei Ansamblului de Cântece ºi
Dansuri al Teatrului de Stat din Baia Mare, ca din 1988 sã devinã dirijor al orchestrei Ansamblului de
Cântece ºi Dansuri „Maramureº”. Din februarie 1970 este încadrat ca profesor de muzicã la Liceul de
Artã din Baia Mare, unde funcþioneazã pânã în septembrie 1970, când redevine dirijor al Ansamblului
de Cântece ºi Dansuri „Maramureºul”. Din 1971 devine metodist principal la Consiliul Judeþean al
Sindicatelor, iar din septembrie 1972 pânã în septembrie 1975 este încadrat din nou profesor la Liceul
de Artã din Baia Mare, din 1975 pânã în 1990 funcþioneazã ca metodist la Centrul de Îndrumare a
Creaþiei Populare Maramureº. Din 1990 ocupã postul de prim-dirijor al Ansamblului Folcloric Naþional
„Transilvania”, funcþie pe care o va deþine pânã în 1994, când se stinge fulgerãtor din viaþã. Între 1979 ºi
1981, dupã moartea dirijorului Gheorghe Velea, Liviu Borlan a dirijat Corala „Prietenii muzicii”.
Activitatea componisticã a lui Liviu Borlan a fost una de duratã ºi se caracterizeazã prin varietate,
marcând iscusinþa compozitorului de a aborda cu uºurinþã toate genurile muzicale. A scris muzicã
uºoarã, dar a excelat în muzica coralã ºi instrumentalã. A abordat cu succes ºi muzica simfonicã, muzica
sacrã ºi vocalã. Îmi amintesc din vremea studenþiei mele, când Sanda Sfântu, care activa în Ansamblul
de Estradã al Casei Studenþilor din Cluj, a lansat cu mult succes melodia de muzicã uºoarã „Nu mai sunt
copil”, care a devenit ºlagãr naþional.
Liviu Borlan a fost îndrãgostit de folclorul Maramureºului. În arhiva noastrã particularã a gãsit
izvor de inspiraþie, dar ºi pe teren, unde de multe ori culegea melodii din gura þãranilor. În folclor a gãsit
o inepuizabilã sursã de inspiraþie, fiind pentru el garanþia valorii muzicii pe care a creat-o. Cele mai
multe dintre lucrãrile corale care i-au asigurat o bunã popularitate, multe piese figurând ºi astãzi în
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repertoriul curent al multor formaþii corale din judeþ ºi din multe colþuri ale þãrii, au ca sursã filonul de
aur al creaþiei populare. Piese care ating nivelul de vârf al artei corale pleacã de la aceastã sursã de
inspiraþie, care i-a limpezit creaþia: „Trecea badea”, „Lasã mândrã, cã-i vedea”, „Alunuþ cu creanga
verde”, „Codrule, cetinule”, „Suitã de vechi cântece maramureºene”, „Balada Chioarului”, piesã
preþioasã ºi de ample dimensiuni. Sã nu uitãm izbutita „Legendã în lemn”, pe versuri de V. R.
Ghenceanu etc.
Plãnuisem sã realizãm împreunã o culegere de piese reprezentative din folclorul maramureºean,
dar absorbit de creaþie, compozitorul nu putea sacrifica timp pentru realizarea acestei colaborãri.
Benzile mi-au fost înapoiate greu ºi cu mare întârziere, spunându-mi cã le-a reþinut pentru nevoi
componistice, fapt care m-a bucurat, mai ales cã ne-au legat strânse relaþii de prietenie ºi colaborare
vreme de vreo trei decenii. Nu mi-a fost greu sã recunosc o parte din materialul tezaurizat în arhiva
noastrã în lucrãri izbutite precum: „Mioriþa maramureºeanã”, „Colinda gospodarului”, „Mândru
cântã-on cerb în codru”, „Pe râtuþul cel cu rouã”, „Ceteruicã din tri lemne” etc.
ªi în domeniul muzicii instrumentale Liviu Borlan a realizat creaþii de rezistenþã, care îºi au ºi ele
izvorul în folclorul maramureºean. Amintim pentru exemplificare „Ritmuri maramureºene”, „Piccolo
passacaglia”, „Toccata maramureºeanã”, „Ciocona”. Din aceastã suitã, „Romantism XX”, reprezintã o
piesã de cãpãtâi, cu care oricare muzician contemporan s-ar putea mândri.
În domeniul muzicii sacre a scris, de asemenea, piese de aleasã þinutã ºi sensibilitate: „Taina
creºtinitãþii”, „Sfinte, Dumnezeule”, „La altarul credinþei strãbune”. A realizat o izbutitã ºi emoþionantã
liturghie creºtinã ortodoxã.
În muzica vocalã s-a dovedit acelaºi compozitor inspirat, aplecat spre creaþia popularã. A scris
lieduri izbutite, care se înscriu în ampla sa creaþie, care cuprinde peste o mie de piese. Se pare cã nici
autorului nu-i venea sã creadã cã a putut realiza atâta într-o viaþã scurtã de om, pe care soarta i-a
curmat-o brusc, în plinã capacitate creatoare. Nu au lipsit din preocupãrile sale nici cele legate de
etnomuzicologie, în muzica popularã el citind cu o rapiditate de invidiat vremurile îndepãrtate în care
aceste perle s-au zãmislit în sufletul genial al þãranului. A susþinut comunicãri la simpozioane din judeþ
ºi din þarã. Profesoara Emilia Comiºel ne-a atenþionat cã ar trebui sã-l capacitãm pe compozitor sã
îmbrãþiºeze ºi etnomuzicologia mai susþinut, unde mai sunt atâtea de fãcut ºi de lãmurit.
Compozitorul a fost dublat de un truditor prestigios pus în slujba propagãrii muzicii în judeþul
nostru. În perioada sa de activitate la Centrul Creaþiei Populare Maramureº, formaþiile muzicale au
cunoscut apogeul din judeþ, atât în privinþa calitãþii ºi nivelului interpretativ, cât ºi datoritã numãrului
lor mare, a bogãþiei ºi varietãþii repertoriului. Considerãm cã a avut pe aceastã linie un merit însemnat
care nu trebuie trecut cu vederea.
Foºtii lui elevi mai pãstreazã pentru maestrul lor un adevãrat cult, graþie orelor pe care le-a þinut,
care au fost o adevãratã încântare pentru toþi. Foºtii studenþi ai Institutului Pedagogic din urbea noastrã
îºi mai amintesc de încântãtoarele lecþii însoþite de ilustraþii pe care le oficia la pian cu virtuozitatea care
îl caracteriza ºi ca interpret, iar cursanþii care frecventau pe atunci cursul „Nestemate ale folclorului ºi
artei populare maramureºene”, iniþiat ºi condus de cãtre noi în cadrul Universitãþii Populare, îºi mai
amintesc interesantele lecþii pe care le-a susþinut ºi la care a rãspuns întotdeauna prezent, Liviu Borlan
fiind un sãritor, sufletist ºi receptiv, convins cã omul de culturã trebuie sã stea mereu în slujba
semenului, care vrea sã se ridice ºi sã fie mai bun.
Propagarea culturii muzicale a fãcut-o prin cãi ºi mijloace diferite. Presa era pentru el un mijloc
eficient. În presa localã a scris multã vreme un serial consacrat culturii muzicale a omului modern, care
ar merita publicate într-o broºurã. Articolele publicate în presa localã ºi centralã se evidenþiazã prin
varietate tematicã ºi bogãþie informaþionalã. Amintim pe aceastã linie „Centenarul Eminescu”, apãrut în
„Pentru socialism” din 1981 (ciclu de articole), „Drumul muzicii spre opere durabile” (P.S., 1982),
„Folclorul ºi practica grupurilor vocale”, apãrut în „Cântarea României”, 1984, „Intensificarea vieþii
muzicale – necesitate a judeþului nostru” (P.S., 1968), „La ora consacrãrii, ªcoala Popularã de Artã”
(P.S., 1970, ciclu de articole), „Maramureºul. Trecut. Prezent. Perspectivã”, „Maramureºul”, supliment
al ziarului P.S., mai 1972, „Un veac de cântec românesc în Maramureº”, în „Maramureºul”, 1975,
„Reuniunile corale, forme de educaþie artisticã ºi patrioticã”, P.S., 1975. A mai scris cronici muzicale,
librete pentru spectacole muzicale sau cu prilejul apariþiei unor cãrþi de specialitate, atrãgând atenþia
asupra valorii multora dintre acestea. Arhiva lui de familie cuprinde ºi multe schiþe de scenografie, care
ne evidenþiazã aceeaºi personalitate complexã. Între calitãþile sale nu putem omite ºi pe cea de textier,
care marcheazã talentul sãu scriitoricesc, alimentat din lecturi nesãþioase. Deºi poseda o bibliotecã
mare, îl vedeam adesea cu multe cãrþi sub braþ împrumutate de la Biblioteca Judeþeanã. Citea bine în
francezã, italianã, germanã.
Liviu Borlan a fost un meloman pãtimaº. Poseda o discotecã, poate cea mai mare din nordul

Ardealului. Tot ce considera mai interesant adunase maestrul acolo. Avea ºi un pian vienez la care în
momentele de respiro se autodelecta cântând din compozitorii lui preferaþi, dintre care George
Gershwin ocupa un loc aparte în sufletul lui.
L. Borlan a ºtiut stima semenul care depune strãdanii pe tãrâm cultural ºi ºtiinþific. Ne-a legat mai
tare prietenia, activitatea noastrã alimentatã de o pasiune, cum zicea el, pãtimaºã de studiere a
folclorului ºi de tezaurizare a lui. În accepþia lui, aceasta era o muncã de aur, de o nobleþe ce nu poate
avea seamãn. De aceea ne-a stimat în mod aparte ºi încurajat tot timpul, iar noi, la rândul nostru, am avut
pentru el o stimã aparte, trecându-i cu vederea unele ieºiri, datorate unui caracter destul de dificil,
dincolo de distincþia, omenia ºi delicateþea, care l-au apropriat de toþi colaboratorii, colegii, oamenii de
culturã ºi intelectualii din oraº.
Ne împãcãm greu cu gândul cã Liviu Borlan, care trecea grãbit, salutându-ne zâmbitor pe strãzile
urbei, de care s-a legat ºi pe care a cinstit-o, a plecat definitiv dintre noi. Despre el se vorbeºte ºi se va
vorbi la trecut, dar ceea ce a lãsat ca zestre spiritualã îi fixeazã un loc aparte în trecutul cultural al
Maramureºului. De aici obligaþia de a se publica o monografie ºi opera muzicalã care i-au asigurat un
loc în galeria de elitã a muzicii contemporane româneºti. Credem cã autoritãþile responsabile vor lua
aminte, iar municipalitatea va lua hotãrârea ca strada pe care a locuit într-o cãsuþã modestã, cum însãºi
personalitatea lui a fost, nu va mai burta acel banal nume de „Strada Trenului”, ci va purta numele de
Liviu Borlan. Din pãcate, nici casa lu,i care sã-i eternizeze memoria nu se va mai putea transforma în
casã memorialã, cãci nimeni nu a vegheat ca ea sã nu se demoleze cu atâta uºurinþã, dar pe acel loc tot va
trebui sã se aºeze o placã comemorativã care sã aminteascã de faptul cã acolo a locuit Liviu Borlan,
compozitorul ºi dirijorul, care a gândit luminos ºi a scris inspirat, cinstindu-ºi de la înãlþime urbea ºi semenii.
Pamfil B ILÞIU
Pro Unione, decembrie 2000

Liviu Borlan – vecin cu râsul ºi plânsul
Întors în egalã mãsurã înspre sine ºi cei de-alãturi, compozitorul ºi dirijorul Liviu Borlan, într-un
graþios echilibru de balerin, strãbãtea în lung ºi-n lat urbea, ziua ºi noaptea, c-un vag, dar permanent
surâs pe chipu-i roman. Fire neliniºtitã (proprie adevãraþilor creatori), mereu ºi mereu nemulþumit de
mitocãnia culturnicilor zilei, totdeauna „încorsetat” între râs ºi plâns, maestrul Borlan a fost un solitar
„de vazã” al Bãii Mari. „Curãþenia” moralei sale era desãvârºitã, Liviu Borlan a fost, fãrã exagerare, un
neprihãnit. În schimb, sãnãtatea sa fizicã (ºi chiar psihicã) era ºubredã. Motiv care îl ºi determina,
uneori, sã apeleze la „anestezice”. Îºi gãsea, aºadar, alinarea în alcool. În crâºmele care-i dãdeau
oarecare siguranþã. Înºelãtoare, însã... Durerea sa cea mare, însã, consta în faptul cã toatã viaþa nu ºi-a
putut exercita profesia aºa cum i-ar fi plãcut. „Ghinionul” i s-a tras, se pare, încã din vremea studenþiei.
În Conservator, pentru abateri de la disciplinã, maestrul sãu, Sigizmund Toduþã nu l-a primit la
examenul de licenþã la secþia compoziþie. Pricinã din care, în ultimul an de studii, s-a reorientat spre
pedagogie-dirijat, specialitate în care, în cele din urmã, a ajuns fortuit titrat. Compoziþia, însã, a rãmas
preocuparea de cãpãtâi pentru Liviu Borlan. A ºi ajuns, de altfel, membru al Uniunii Compozitorilor din
România. Nãscut în Sanislãu, jud. Satu Mare, într-o familie de intelectuali, tânãrul Borlan a absolvit
întâi Facultatea de Drept. Tatãl sãu, jurist de profesie, l-a „îndrumat” spre o meserie sobrã, respectatã ºi
bãnoasã... Masa sa, Ana, a fost profesoarã de pian. O excelentã profesionistã. Aºa cã, încã de mic, ºi-a
iniþiat fiul în „tainele pianului ºi acordeonului. Din copilãrie, aºadar, Liviu Borlan cânta foarte bine la
aceste instrumente. Astfel cã în 1959 a început sã studieze la Conservator, iar avocatul din el s-a
transformat în recunoscutul compozitor pe care îl ºtim... Fiind un elev eminent, Liviu putea urma orice
facultate la vremea aceea... În parantezã fie spus, autoritãþile locale din Sanislãu ar avea obligaþia
moralã sã dea ªcolii Generale numele lui Liviu Borlan. Tot ca un amãnunt adaug ºi cã în studenþie
muzicianul Borlan a fost iniþiatorul ºi redactorul gazetei de perete „Disonanþe pasagere”. O gazetã cu
tentã satiricã. Satira, de fapt, o avea „în sânge”. Nu rareori, Liviu Borlan a publicat epigrame în presa
localã ºi nu numai...
Dupã trecerea sa în nefiinþã, Asociaþia coralã „Capella Rivulina” din Baia Mare ºi fostul
Inspectorat pentru Culturã al Judeþului Maramureº au organizat, în memoria sa, trei ediþii ale
Festivalului Judeþean (cu participare naþionalã, însã) „Liviu Borlan”. Coordonator: prof. Gheorghe
Parascineþ. În amintitele ediþii s-au întrecut formaþiile corale existente în Maramureº, precum ºi altele
din Satu Mare, Sãlaj, Argeº ºi Cluj. (Cu mici eforturi financiare, fie ºi din partea acelora care îl
venereazã pe Liviu Borlan, Festivalul ar putea fi continuat, fiindcã e într-adevãr pãcat sã dai uitãrii o
asemenea manifestare). Pãtruns de harul muzicii în cea mai adâncã fibrã a fiinþei sale, Liviu Borlan ºi-a
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aplecat atenþia întru totul pentru realizarea unui repertoriu coral ºi simfonic solid. La fel fiind ºi celelalte
lucrãri instrumentale ºi vocal-instrumentale. Zestrea lucrãrilor rãmase de la el este apreciabilã. Dar...
Un anume Lupºe – cãruia maestrul i-a lãsat casa, cu condiþia sã-l întreþinã pânã la moarte – refuzã sã dea
toate lucrãrile rãmase specialiºtilor. Din teama ca nu cumva aceºtia sã se îmbogãþeascã de pe urma
lor!... Acum un deceniu mã aflam cu maestrul la Festivalul Ucrainenilor, din Ruscova. La punctul trei,
un virtuoz al locului a luat armonica ºi ºi-a dovedit îndelung priceperea. Liviu s-a ridicat de pe locul sãu
ºi i-a luat aceluia instrumentul din braþe. (Mai mult i l-a smuls). ªi a început sã cânte el. Melodie dupã
melodie. De fapt, indiferent unde se gãsea ºi vedea pe cineva cântând la instrumente (mai ales pian ºi
acordeon), îi lua îndatã instrumentul ºi cânta el cu o pasiune ºi cu o virtuozitate mai rar întâlnite. La
acordeon fãcea extraordinare nuanþãri ºi vibraþii... În muzica coralã,
Liviu Borlan a ocupat un loc de cãpãtâi în România. Iar elevilor
Omagiu
avansaþi în muzica instrumentalã de la Liceul de Artã (unde a fost
profesor) le-a scris piese potrivite pentru concursurile naþionale ºi
lui Liviu Borlan
internaþionale. Piese care au stat la baza obþinerii multor premii
importante.
Tu te-ai format la Cluj
Liviu Borlan – un nume ºi renume. Un om însemnat. BinecuPornind din Satu Mare,
vântat
ºi preaiubit de Dumnezeu.
Dar te-ai desãvârºit
Valeriu SABÃU
Acolo-n Baia Mare.
Informaþia
zilei,
martie 2002
Acolo ai compus
ªi-ai dirijat la culme,
Acolo ai apus
ªi ai intrat în umbre...
În Satu Mare, la 50 de ani de la absolvirea
Noi nu te vom uita
colegiului, compozitorul Liviu Borlan
C-ai fost coleg cu noi
Speram sã ne zâmbeºti
a fost omagiat de foºtii colegi
Din „lumea de apoi”...
Colegi ai ºi acolo
Promoþia 1954 a Colegiului Naþional „Mihai Eminescu” din
Colegi ai ºi aici.
Satu Mare ºi Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural
Colegi am fost cu toþii
Naþional a Judeþului Satu Mare au organizat, la 4 iunie 2004, întâlªi foarte buni amici.
nirea de 50 de ani a absolvenþilor, împreunã cu cea a absolvenþilor de
Te vom purta de-a pururi
la Liceul „Doamna Stanca”. La „Eminescu” erau numai bãieþi (66),
În inimã ºi-n gând,
iar la „Doamna Stanca”, numai fete (56). Din promoþia 1954, peste
Vei fi de noi aproape
90% din absolvenþi au terminat facultãþi.
Plecat eºti prea curând...
Din programul manifestãrii: ora de dirigenþie, dezvelirea unei
Deci, prietene, adio...
plãci
memoriale
„Liviu Borlan”, pe faþada colegiului. Poetul George
Somnul sã-þi fie lin,
Vulturescu
a
evocat
personalitatea compozitorului ºi dirijorului Liviu
Sã dirijezi ºi-n ceruri
Borlan,
iar
corul
Colegiului
„Ioan Slavici” a interpretat piese din
Un cor mãreþ, divin!
creaþia lui Liviu Borlan. A fost recitatã o poezie dedicatã compozitorului, pe care o reproducem ºi noi.
Nicu CODREANU
Din Maramureº au participat, ca absolvenþi, promoþia 1954 a
Graiul Maramureºului,
colegiului amintit, Cornel Antonescu (Baia Mare), Ioan Chiº ªter
iunie 2004
(Baia Mare), Mircea Mãdãian (Seini), Aurel Pop (Seini), Ioan Spaia
(Baia Mare), Teofil Caiþa (Ulmeni), Lazãr Todincã (Baia Mare). Din
aceastã promoþie au mai fãcut parte, însã nu au participat la întâlnirea de 50 de ani, bãimãrenii Vasile
Marinescu ºi Ludovic ªtrempel.
Cu aceastã ocazie, sã reamintim câteva repere din viaþa ºi activitatea compozitorului ºi dirijorului
Liviu Borlan. Nãscut în anul 1936, la Sanislãu. A absolvit Facultatea de Drept ºi Conservatorul
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. A compus muzicã simfonicã, coralã, de camerã, de fanfarã, vocal-instrumentalã ºi instrumentalã, cântece pentru copii. S-a remarcat ºi ca un apreciat pianist ºi dirijor.
A dirijat Orchestra Casei de Culturã a Studenþilor din Cluj-Napoca (1964-1966), Ansamblul Folcloric
Naþional „Transilvania” din Baia Mare, cu care a fãcut turnee în Ungaria (1990), Grecia (1991),
Basarabia (1992), Spania (1992). În perioada 1972-1975 a predat în specialitatea armonie ºi contrapunct la Liceul de Muzicã din Baia Mare. Dupã moartea sa (1994), ªcoala de Artã Baia Mare îi poartã
numele: ªcoala de Artã „Liviu Borlan”.
Alec PORTASE
Graiul Maramureºului, iunie 2004
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Despre omul ºi artistul LIVIU BORLAN
(De vorbã cu prietenii lui)

Paul Antoniu: Pentru început, stimate dle Nicoarã Timiº, vreau sã vã mulþumesc foarte frumos
pentru promptitudinea cu care aþi acceptat sã staþi de vorbã cu un „gazetar”, cam pârât ce-i drept,
care, iatã, a cutezat sã vã provoace la un dialog despre un prieten comun – Liviu Borlan – un artist de
clasã înaltã, înfrãþit cu muzica, precum doi gemeni care nu pot trãi unul fãrã celãlalt, o scurtã
despãrþire provocându-le dureroase neliniºti. ªtiu cã, fiind în relaþii foarte apropiate, l-aþi cunoscut
cum nu se poate mai bine ºi ca artist ºi ca om. Despre omul Liviu Borlan v-aº ruga sã discutãm sincer ºi
deschis, aºa precum ºi el a fost. Doamne, ce greu îmi vine sã rostesc acest fatidic „a fost”!
Nicoarã Timiº: Aceeaºi tulburare sufleteascã o simt ºi eu acum când pe Liviu îl vom evoca
întorcându-l din drumul uitãrii pe care trecerea anilor pe nedrept i l-a aºternut în faþã. Te felicit dle
gazetar, dupã mine deloc „pârât”, pentru aceastã frumoasã intenþie...
P.A.: Ideea aparþine dlui Gheorghe Pârja; eu doar vreau sã-i dau viaþã prin cuvânt. Vã rog sã
mã ajutaþi!
N.T.: Cu o caldã emoþie ºi o bucurie sincerã îl voi evoca împreunã cu dta, pe OMUL (obligatoriu
cu majuscule) LIVIU BORLAN. Vã ascult, deci.
P.A.: ªtiu cã vreo câþiva ani la rând, lui Liviu, i-aþi fost director care...
N.T.: I-am fost, e adevãrat, dar numai pe hârtie pentru cã eu nicio clipã n-am dorit sã fiu pentru el
altceva decât un colaborator ºi un prieten devotat. Mai toate proiectele sale, nu cã i le aprobam prin
semnãturã ºi ºtampilã, ci îl încurajam ºi-l ajutam, dupã priceperea ºi puterile mele, sã ºi le vadã
realizate, întotdeauna spre binele instituþiei în care eu niciodatã n-am mâncat cozonac, iar ceilalþi o pitã
uscatã.
P.A.: În privinþa asta aþi rãmas proverbial, stimate dle Timiº. Frãþietatea aceasta în relaþiile cu
colegii, dar ºi cu foarte mulþii d-voastrã colaboratori v-a adus iubirea ºi preþuirea lor nemãrginitã.
N.T.: M-am bucurat de încredere ºi ascultare, pentru cã tuturor le-am dorit numai binele. Liviu a
simþit acest lucru din plin, mai ales în momentele de rãtãcire pe care i le ºtim cu toþii. Asupra lor n-aº
dori sã insistãm, pentru cã toþi avem pãcatele noastre.
P.A.: „Numai TU, Doamne, eºti fãrã de pãcat” scrie în Cartea Sfântã. I-aþi dat multe sarcini de
serviciu?
N.T.: Sintagma asta nu prea mi se potriveºte. Lui Liviu îi adresam rugãmintea de a compune, mai
ales, bucãþi corale, anume pentru unele formaþiuni aflate uneori în crizã de repertoriu. Amândoi
cunoºteam foarte bine toate corurile din judeþ, astfel cã lucrãrile compuse anume pentru ele, li se
potriveau mãnuºã, cum se spune. Doar aºa se explicã frumoasele rezultate obþinute de cãtre acestea la
prestigioasele festivaluri-concurs, unde obþineau premii dupã premii.
P.A.: Numiþi, vã rog, câþiva dirijori care au contribuit din plin la obþinerea acestor succese
deosebite.
N.T.: O fac cu bucurie: Gheorghe Velea, Valentin Bãinþan, Ioan Sãcãlean, Iustin Podãreanu, toþi
profesioniºti de înaltã clasã. Liviu a dirijat ºi el o vreme corul „Prietenii muzicii”, înfiinþat ºi ºcolit (la
propriu) de cãtre profesorul de muzicã Gh. Velea, vrednicul de neuitarea noastrã.
P.A.: Dacã bine îmi aduc aminte, în interpretarea acestei formaþii, celebrã la vremea aceea, am
ascultat în premierã extraordinarã lucrarea coralã intitulatã „Bisericuþa din ªiºeºti” de Liviu Borlan
dedicatã pãrintelui dr. Vasile Lucaciu. Credeþi-mã cã mi-au dat lacrimile.
N.T.: Vã cred ºi nici nu-i de mirare. Pãcat cã azi niciun cor n-o are în repertoriu. Lucrarea în sine
este un superb omagiu adus bisericilor de lemn de pe la noi, ºi nu numai. ªtiaþi cã cea mai veche bisericã
de lemn este cea din Borºa? E chiar în centru, dar nu chiar la stradã.
P.A.: Nu ºtiam, dle Timiº, deºi am vizitat-o când am montat la Casa de Culturã spectacolul cu
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Obligatoriu, mãcar din când în când, trebuie sã ne amintim ºi de cei care, prin
talentul ºi jertfelnicia lor, ne-au fãcut mai fericiþi ºi ne-au înflorit sufletele. Dacã eºti de
acord, hai sã începem cu omul ºi artistul Liviu BORLAN. Sunt perfect de acord, i-am
rãspuns pe loc lui Gheorghe Pârja, redactorul-ºef de la Graiul MM. Aºa cã...
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„ªtia s-asculte lemnul cum cântã!” (Nicoarã Timiº despre Liviu)
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piesa „La o piatrã de hotar” de Ion D. Sârbu. Vorbind despre „Bisericuþa din ªiºeºti”, nu pot sã nu vã
întreb dacã Liviu a fost om cu credinþã în Dumnezeu?
N.T.: Spre cinstea lui e bine de ºtiut cã Liviu a fost un bun creºtin, deºi pe-atunci era periculos
sã-þi mãrturiseºti credinþa. Lui, însã, nu i-a pãsat ºi nu exista sã nu se închine când trecea pe lângã
biserici ºi rãstigniri. Se descoperea ºi-ºi fãcea semnul Sfintei Cruci de trei ori dupã datina creºtinã. Mai
mergea ºi pe la bisericã, mai ales la sãrbãtorile mari.
P.A.: Liviu a fost un perfecþionist? A fost un om de bizuialã?
N.T.: Sã ºtii cã DA (vorba apãsatã – P.A.), dle Paul. Nu suporta nici la alþii ºi nici la el, mai cu
seamã, lucrul fãcut de mântuialã. La el nu funcþiona vorba multor români: E bine oricum! Pentru el nu
era bine decât de la... foarte bine în sus.
P.A.: ªtia ºi el cu siguranþã vorba lui Lucian Blaga: „A fi ardelean înseamnã a-þi duce lucrul
pânã la capãt bine”. Nu ca azi: la pleznealã! Trãind, atâþia ani, aici în Maramureº, fire curioasã ºi
mereu cãutãtoare a cam prins ceva ºi din taina lucrului cu lemnul ºi...
N.T.: ªtia cum trebuie sã fie lemnul bun de lucru dupã... rezonanþa lui; ºi taina asta nu mulþi au
pãtruns-o. Cu urechea lui muzicalã perfectã, auzea cântecul lemnului ca pe cel al pãsãrii din crengi. ªtia
s-asculte lemnul cum cântã.
P.A.: Frumoase cuvinte despre Liviu aþi rostit, dle Timiº! Se vede cã l-aþi iubit neasemuit.
N.T.: ªi l-am preþuit foarte mult pentru calitãþile lui umane ºi profesionale.
P.A.: Cu cine a mai colaborat, personalitãþi din afara oraºului ºi-a judeþului? Mai de pe la
centru, cum s-ar zice.
N.T.: Cu câþiva de mare prestigiu: Tudor Jarda, Ludovic Paceag, Mircea Neagu, dar ºi Constantin
Arvinte, muzicolog ºi folclorist de mare faimã.
P.A.: Am de gând ca, prin bunãvoinþa celor de la Graiul MM, sã-i salvez din pâcla uitãrii pe
câþiva dintre aceia foarte importanþi pentru Maramureºul nostru iubit: Gavril Ghiur, Titiana Mihali,
Victor Negrea, Stîngãu, profesorul Velea ºi, nu în ultimul rând, pe... Nicoarã Timiº în faþa cãruia, cu
adânc respect, îmi ridic pãlãria.
N.T.: Pe mine puteþi conta în acest nobil demers. Cu ce pot ºi ºtiu!
P.A.: Vã mulþumesc cu recunoºtinþã încã de pe acum! Întorcându-ne la Liviu, d-voastrã ce ºtiþi
despre opera sa poeticã? Mie mi-a citit doar câteva poezii satirice pline de „ºopârle” ºi sãgeþi
usturãtoare la adresa regimului comunist. Acesta a fost genul lui preferat sau a mai scris ºi alt gen de
poezii?
N.T.: „ªopârlele” lui versificate sunt cele mai cunoscute ºi gustate. Nu le-a publicat, bineînþeles,
dar, precum folclorul, circulau din gurã-n gurã. A mai scris, puþine ce-i drept, ºi poezii de dragoste, dedicate
unor fiinþe dragi, pe care le recita destinatarelor cu mare zgârcenie: doar câte o strofã sau douã. Liviu a
fost un mare sensibil, dar ºi un timid în faþa persoanelor iubite. Unei singure femei îi citea poeziile, pe
cele ºopârlite mai ales, ºi fãrã sfialã îi spunea bancuri cu mãscãrii, multe dintre ele de el nãscocite la colþ
de stradã. Cred c-aþi ghicit cã era vorba de vedeta urbei noastre – Nelly Frenkel – asigurãtoarea de la
ADAS. Ce era la gura lor când se întâlneau la OJT sau la colþ de stradã, ohooo...
P.A.: Ce-mi puteþi spune despre Liviu – boemul?
N.T.: A fost o fire cu adevãrat de artist – boem, trãindu-ºi viaþa în afara multor tipare, dupã
preceptele lui, dupã bunul sãu plac. Asta trebuie reþinut: a trãit o viaþã doar de el închipuitã, având la
temelie o mare iubire pentru semeni ºi MUZICÃ. Pãcat cã aceste calitãþi i-au fost umbrite de patima, pe
care, probabil, a moºtenit-o pe cale paternã, ºi care, cu siguranþã, i-a grãbit sfârºitul intervenit la vârsta
marilor creaþii. Mare pãcat! Pe ultimul sãu drum l-a condus o mare de oameni, pentru cã a fost de-o
bunãtate rar întâlnitã în lumea noastrã atât de lãcomoasã dupã bani ºi avere. Singurele mari averi pe care
Liviu le-a gãzdãlit, ca nimeni altul, au fost bunãtatea nemãsuratã ºi altruismul.
P.A.: Tot de la el ºtiu cã a publicat ºi ceva culegeri de folclor ale cãror titluri cred cã le-am uitat.
Cu siguranþã cã Domnia Voastrã sunteþi cel mai potrivit sã mi le reamintiþi.
N.T.: O culegere din Maramureº ºi zona Codru, volum intitulat „Ceterã, lemnuþ cu dor” ºi
volumul „Cu cât cânt atâta sunt”, din care nu lipsesc ºi câteva date biografice. Volumul conþine cele mai
reprezentative melodii din repertoriul unor importanþi soliºti vocali de pe la noi: Maria Trifoi, Angela
Buciu, Gheorghe Turda, Victoria Darvai, Lucreþia Horst, cu a sa variantã extraordinarã a Mioriþei din
zona Lãpuºului, ºi alþii de care ne amintim tot mai rar, din pãcate.
P.A.: A fost un om care þinea mânie, a fost un rãzbunãtor?
N.T.: ªi în privinþa asta a fost de-o calitate mai specialã: mânie nu þinea, rãzbunãtor n-a fost, ierta

pe oricine, dar de uitat nu uita pe nimeni. Pentru neprieteni avea o vorbã: Apoi, sã te ierte ºi Dumnezeu!
P.A.: Ce formaþii a dirijat, dle Timiº?
N.T.: Câþiva ani a dirijat Ansamblul „Maramureºul” (mai pe la începuturile sale), timp în care pe
unii soliºti i-a învãþat notele ºi sã descifreze o partiturã. Mare lucru! Un singur exemplu vreau sã vã dau:
Liviu a jucat un rol formidabil în ascensiunea profesionalã a lui Dumitru Fãrcaº, artistul nostru de talie
internaþionalã.
P.A.: Cu cine sunteþi în fotografia alãturatã? Sã zicem de la stânga la dreapta.
N.T.: Cu renumitul folclorist Mihai Pop,
coregraful bãimãrean Gavril Ghiur, Pierre
Goron din Franþa, cel care ne-a scos în Europa
º-apoi în lumea mare, profesorul Petrovai Gheorghe din Viºeu, eu ºi Teodor Bodeuþ, coregraf
din Bucureºti.
P.A.: Valoroºi cu toþii de care trebuie sã
ne amintim mãcar din când în când. Cu ce gând
aþi vrea sã încheiem discuþia noastrã despre
acest foarte special ºi unic artist care a fost
Liviu Borlan?
N.T.: Amândoi cred cã am reuºit cât de cât sã ni-l aducem în faþa ochilor minþii, sã afle ºi tinerii
din ziua de azi cã din acest ogor alduit a rãsãrit un artist hãruit de cãtre Tatãl cel Ceresc ºi cã urmele
paºilor lui sunt ºi azi izvoare de cântec ºi luminã.
P.A.: O blândã luminã ºi caldã, precum ºi viaþa lui de mare artist, a fost ºi va rãmâne pentru noi
toþi. Dacã ne-ar auzi, ce i-aþi transmite, dle Timiº?
N.T.: Dragã Liviu, Cel de Sus sã te aibã în pazã ºi sã-þi dea locul care þi se cuvine în Împãrãþia
Cerului! Bunul Dumnezeu þi-a dat harurile cele mai frumoase, rãmânând în conºtiinþa noastrã ca un OM
ales cum nu mulþi au fost ºi nici n-o sã mai fie mulþi.
P.A.: Amin!
Motto: „ªi zici, amice, cã aº aduce la chip cu marele... Giuseppe Verdi?”
(Paul Antoniu cãtre Titus Petruþiu)
„Eºti omul meu!” (Regizorul Liviu Ciulei cãtre Liviu Borlan)
Paul Antoniu: Dragã Titi Petruþiu, te rog frumos sã purtãm o discuþie sincerã ºi la obiect, despre
fostul tãu coleg de Conservator, statornic colaborator în multe proiecte – LIVIU BORLAN – compozitor de marcã, folclorist ºi dirijor. Hai sã începem discuþia noastrã cu câteva date pe care tu, ca director al ªcolii Populare de Arte „Liviu Borlan”, sunt sigur cã le ai în arhiva instituþiei.
Titi Petruþiu: Mai întâi vreau sã te felicit pentru ideea care...
P.A.: ... care îi aparþine lui Gheorghe Pârja de la Graiul MM. Lui trebuie sã-i transmitem cele
cuvenite. Mie doar mi-a dat aceastã temã de casã, pentru care eu îi mulþumesc.
T.P.: Pentru efortul tãu gazetãresc primeºte felicitãrile mele!
P.A.: Mulþumesc frumos! Delicateþurile protocolare fiindu-ne epuizate, hai sã...
T.P.: Corect! Bunul ºi dragul meu prieten – lin pluteascã printre stelele lui norocoase – a vãzut lumina zilei în localitatea Sanislãu din judeþul Satu Mare, la data de 7 iulie 1936. Pãrinþii, intelectuali de
marcã: tatãl un avocat foarte cunoscut, iar mama profesoarã de muzicã ºi o excepþionalã pianistã
concertistã. Prima datã, Liviu a mângâiat sideful clapelor de pian la doar patru aniºori. Momentul se
pare c-a fost providenþial pentru copil. Instrumentul fiind la loc de cinste în casa pãrinteascã, pentru
micul, viitor mare muzician era jucãria lui preferatã. Mai târziu, în paralel cu studiile gimnaziale, a
urmat ºi cursurile Conservatorului Popular (viitoarea ªcoalã Popularã) din Satu Mare, unde ºi-a urmat
destinul studiind arta muzicalã cu sârguinþa ºi pasiunea marilor predestinaþi. Cu toate acestea, dupã
bacalaureat, tatãl sãu, pur ºi simplu îl obligã sã dea examen la Facultatea de Drept din Cluj, unde a ºi
intrat printre primii. Deºi marea lui vocaþie a fost MUZICA, totuºi, în anul 1959 terminã facultatea
devenind licenþiat în drept.
P.A.: Cam aºa am pãþit ºi eu, atâta doar cã din prima am cãzut la admitere, cu mult sub linia de
plutire, spre disperarea pãrinþilor ºi norocul meu.
T.P.: (strâmbând din nas... indescifrabil). Te rog sã nu mã mai întrerupi!
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P.A.: Pardon!
T.P.: În anul 1966, Liviu devine bãimãrean, cu acte în regulã, dupã terminarea ºi a Conservatorului, tot în acelaºi an. Mai vreau sã subliniez faptul cã, încã din anii studiilor muzicale, el a
colaborat tot mai intens cu proaspãt înfiinþatul Ansamblu Folcloric „Maramureºul”.
P.A.: Iartã-mi întreruperea, dar te rog sã-mi spui ce secþie a terminat la Conservator?
T.P.: „Nu mi-e teamã de întreruperi, stimabile!” (I. L. Caragiale). A studiat pedagogia ºi arta
dirijoralã, terminând aceste secþii ºi alþi colegi profesori sau dirijori bãimãreni.
P.A.: Printre care ºi tu. Spune-mi, te rog, Liviu n-a dat ºi pe la cursurile de compoziþie? Judecând
dupã activitatea din „câmpul muncii”, eu cred cã aºa ar fi normal.
T.P.: Ai intuit foarte bine, dragã prietene, Liviu a studiat ºi Compoziþia cu excepþionalul dascãl ºi
compozitor Sigismund Toduþã, pe atunci ºi rectorul Conservatorului. O amintire frumoasã o am cu
Liviu de pe vremea când cântam la acordeon în Ansamblul „Mãrþiºorul” de pe lângã Casa de Culturã a
Studenþilor clujeni. Eram tineri, petrecãreþi ºi fericiþi. Spectacolele cu ansamblul, aplauzele furtunoase
erau prilejuri de satisfacþii colosale. Liviu era acordeonist la Secþia de estradã ºi eu la Folclor pe unde
amicul meu trecea uneori, aºa de dragul cântecelor ºi-a jocurilor populare. Formaþia, pe-atunci, cu toate
secþiile ei, era grozavã, spectatorii dând nãvalã, pur ºi simplu, la spectacolele noastre. Acolo l-am
cunoscut ºi pe Liviu care a fost o bunã bucatã de vreme dirijor titular ºi conducãtorul Secþiei de estradã.
Peste toþi ºi toate guverna al nostru celebru Dumitru Fãrcaº.
P.A. Stimabile, dacã mã iubeºti, hai sã ne întoarcem la CV-ul iubitului nostru prieten. A studiat ºi
la Bucureºti?
T. P.: E adevãrat. Cred cã acolo a terminat compoziþia începutã la Cluj cu Sigismund Toduþã.
Activitatea lui dirijoralã începe la Ansamblul Folcloric (ºi nu numai), condus pe atunci de cãtre cel care
a fost marele maestru Gheorghe Velea, al cãrui asistent a fost Liviu. Amândoi au format un cuplu de
mari profesioniºti, mãcinaþi de invidia ºi lucrãturile murdare ale impostorilor împuþinaþi la minte ºi-n
toate cele. Cel puþin maestrului Velea de aici i s-a tras ºi sfârºitul. Mare pãcat!
P.A.: ªi din nou m-aº întoarce la Liviu. Spune-mi, te rog, cum ºi-a fructificat deosebitul sãu talent
componistic?!
T.P.: Compunând mult, frumos, în mai multe genuri muzicale, fie de inspiraþie folcloricã (ºi
prelucrãri folclorice), muzicã uºoarã, dar mai ales coralã pentru toate formaþiile judeþene. Uºurinþa cu
care aborda toate aceste genuri a rãmas proverbialã printre cunoscãtori. A compus ºi muzicã pentru
fanfarã.
P.A.: Din Graiul MM am aflat (sursa Viorica Pârja) cã celebra coralã, „Armonia” dirijatã, cu
pasiune ºi competenþã de cãtre doamna Mihaela Bob Zãinescu (manager, domnul ing. Saºa Nicolici,
impresar de înaltã clasã, mare iubitor de artiºti ºi arta lor) pune la cale Festivalul „Liviu Borlan” de
muzicã coralã. Ei au deja în repertoriu câteva compoziþii ºi prelucrãri de-ale maestrului. „Lasã,
mândrã, cã-i vedea”, „Sã ne veselim o leacã”, „Suita oºeneascã” sunt doar câteva titluri cu care
cunoscuta formaþie i-a înnebunit pur ºi simplu pe toþi fiþoºii participanþi la ultraselectul Bal al Operei
din Cluj. Cu siguranþã cã o experienþã asemãnãtoare vor trãi ºi fanii coralei din marile oraºe europene
ºi de peste mãri ºi þãri, pe unde au mai fost ºi vor mai fi însoþiþi de rãsunãtoare succese. Ce pãrere ai
despre aceastã iniþiativã?
T.P.: Iniþiativa este vrednicã de tot spijinul, recunoºtinþa ºi preþuirea noastrã. Liviu meritã o
asemenea cinstire. Ar fi nemaipomenit, dacã în programul festivalului ar fi inclus ºi Ansamblul
„Doruleþul” al ªcolii Populare de Arte „Liviu Borlan” din Baia Mare. Dorim sã-l putem omagia dupã
puterile noastre pe cel care de ani buni este patronul nostru spiritual. Îmi doresc acest lucru cu ardoare ºi
pentru cã sunt naºul de botez al ºcolii.
P.A.: Dumnezeu sã vã ajute sã vã vedeþi visul împlinit, visul de a vã urca pe scena acestui festival
la prima sa ediþie! Titi dragã, tu îþi mai aminteºti titlurile unor melodii de muzicã uºoarã compuse de
Liviu? Eu am rãmas în minte numai cu succesele lor formidabile.
T.P.: Melodiile „Nu mai sunt copil” (interpretã Sanda Sântu) ºi „Ceas târziu” (interpretatã de
bãimãreanca Angela (?) Chira. Au mai fost ºi altele, desigur, dar de care nici eu nu-mi mai aduc aminte.
P.A.: Spune-mi, te rog, cum a decurs momentul acela de pominã când, la o petrecere, Liviu a
cântat la acordeonul luat în braþe cu... susu-n jos?
T.P.: Aºa cum ai spus: în graba mare a înºfãcat instrumentul cu capu-n jos, cu claviatura la mâna stângã
ºi, spre uluirea asistenþei, a cântat perfect. La fel a cântat ºi dupã o partiturã, care îi ajunsese în faþa ochilor tot cu
capu-n jos. A citit-o perfect ºi pe aceasta de jos în sus, uluindu-ºi colegii prezenþi la demonstraþie.

P.A.: Liviu a colaborat cu ªcoala Popularã?
T.P.: ªi încã foarte mult, cã pe-atunci ºcoala patrona o excelentã orchestrã de muzicã semisimfonicã, dirijatã de eminentul profesor Gheorghe Velea, dar ºi o formaþie de estradã cu artiºti
valoroºi, formaþii pentru care Liviu compunea sau orchestra din greu. Pe aici a zãbovit, cu mare folos
pentru cariera sa, arhicunoscutul rapsod Grigore Leºe, care sunt sigur, cã îi poartã lui Liviu o deosebitã
recunoºtinþã pentru buna învãþãturã ºi poveþele primite de la el.
P.A.: Asemenea sentimente nutreºte pentru prietenul nostru ºi Mãrioara Pop, o fostã – din
pãcate! – excelentã solistã de muzicã popularã (zonele Botizii ºi Lãpuº), cãreia Liviu i-a înlesnit o
întâlnire cu maestrul Gruia Stoia, cu care a imprimat pentru Radiodifuziunea Românã, 21 de melodii
superbe acompaniatã fiind de formaþia Fraþilor Florea. Azi, fosta interpretã cu glas de aur, este
secretarã harnicã ºi de mare bizuialã în slujba Graiului MM. Frumoasele cântece imprimate pe benzi
au fost distruse în timpul vandalizãrii Radiodifuziunii din ‘89. Mare pãcat!
T.P.: Adevãr grãieºti, prietene. Liviu a pariat pe talentul multor tineri ºi de cele mai multe ori a
câºtigat.
P.A.: Titi, haide sã ne întoarcem la Liviu Borlan – compozitorul.
T.P.: În acest domeniu a excelat, abordând mai toate genurile: muzicã simfonicã ºi cameralã,
coruri laice ºi religioase (vezi celebra „Bisericuþã din ªiºeºti”), coruri pentru copii, muzicã uºoarã,
prelucrãri de toate genurile, pe toate executându-le cu o uºurinþã uluitoare. Corul „AD PACEM” a
devenit imnul festivalului de la Bratislava, unde, la finalul execuþiei, o salã întreagã, cu spectatori din
lumea întreagã, s-a rostit, în toate limbile Pãmântului, cuvântul PACE! În primã audiþie aceastã superbã
lucrare a fost interpretatã de cãtre corul Liceului de Muzicã sub bagheta profesorului Gheorghe
Parascineþ.
P.A.: A fost Liviu în vizorul Uniunii Compozitorilor?
T.P.: În 1970 a devenit membru al Uniunii pe vremea preºedinþiei compozitorului Ion Dumitrescu, peste care nu putea trece chiar oricine. Lui Liviu i-au fost deschise larg porþile Uniunii.
P.A.: Cum ai cinstit, prin timp, memoria bunului tãu prieten, coleg ºi colaborator? ªtiu eu ceva,
dar nu sunt sigur.
T.P.: Lucrarea mea de gradul întâi am intitulat-o „Influenþa folcloricã în creaþia coralã a lui Liviu
Borlan”. Am împrumutat-o nu ºtiu la cine ºi... dus-a fost. Pe lângã asta mai sunt ºi naºul de botez a ªcolii
Populare de Arte, care-i poartã numele.
P.A.: În ce an aþi sfinþit placa?
T.P.: Placa ºi efigia în bronz cu chipul lui Liviu (autor sculptorul Ioan Marchiº), le-am sfinþit la
aproximativ un an dupã decesul lui Liviu din 5 octombrie 1994. Aºa cã...
P.A.: Eu aº mai spune cã ºi acest interviu este tot un gest de cinstire a memoriei prietenului
nostru. Nu?
T.P.: Ba da. Sã fie!
P.A.: Despre umoristul Liviu Borlan, tot pe tine te rog sã-mi spui ceva.
T.P.: În privinþa aceasta era fenomenal. Fe-no-me-nal!
P.A.: Simþul umorului sãu era de-a dreptul scãpat de sub control.
T.P.: ªi foarte periculos pentru acele vremuri, þinta preferatã a pamfletelor sale, a epigramelor ºi a
bancurilor spontan nãscocite erau necontenit regimul, partidul ºi cele douã personaje sinistre. Când se
întâlnea cu madam Frenkel de la ADAS, apoi ce era la gura lor sã te fereascã Bunul Dumnezeu.
P.A.: Nelly Frenkel – personaj fabulos ºi vedetã incontestabilã în urbea noastrã – ar trebui sã
vorbim ºi despre ea, mãcar în treacãt, þinând cont de marea sa prietenie cu Liviu, faimoasa OJT-istã,
cei doi fiind un cuplu de comedie demni de... Comici vestiþi ai ecranului. Adesea acestui cuplu i se
alãtura ºi Gavril Ghiur, coregraf de faimã în toatã Europa.
T.P.: Foarte inspiratã aceastã completare a ta. Þin minte cã într-un turneu european am ajuns cu
trupa într-un oraº elveþian cu nume cam naºpa în limba românã: Chur. Aºa scrie ºi pe frontispiciul gãrii.
Dovedesc cu o fotografie de pe peron. Gabi Ghiur, într-un moment haios de inspiraþie, îi scrie lui Nelly
Frenkel cu urmãtorul text: (îl reproduc cu puncte-puncte – P.A.): „Ce frumos e pe la Ch... ºi prin prejur; /
Munþii-nalþi ºi vãi adânci / ªi pâraie printre stânci / Când plouã ºi trãzneºte / Tãt Ch... se rãcoreºte / Ce
frumos e pe la Ch...!” Ghiur.
P.A.: E fantasticã! Spune-mi, te rog, asta-i vederea cu adresa incompletã: D-nei Nelly Frenkel –
Baia Mare – România?
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T.P.: ªi destinatara a primit-o chiar la aceastã adresã cu elemente lipsã.
P.A.: Vederea i-a arãtat-o ºi soþiei mele (care n-o cunoºtea), când a întrebat-o la cabinet cum o
cheamã, dupã ce i-a plombat (extras?) o mãsea. Trebuia s-o treacã în registrul pacienþilor. Mã mir cã
nu mã cunoºti, dnã doctor, când pe mine mã ºtie tot oraºul. Uite ce vedere, ºi cu ce adresã, am primit
din strãinãtate. ªtii cine mai primea o asemenea corespondenþã? Îþi spun eu pentru cã precis cã n-ai
habar: Nicolae Iorga! Aºa sã ºtii. Þine minte: eu sunt madam Frenkeloaie. Punct!
T.P.: Foarte nostimã întâmplare, zãu aºa.
P.A.: Nici nu-i de mirare cu madam Frankeloaie în rolul principal. ªi sã ºtii cã mã bucur c-am
pomenit-o ºi pe cea care a fost marea prietenã ºi coautoare de bancuri cu Liviu. Dragã Titi, ar cam fi
cazul sã punem punct discuþiei...
T.P.: Stai aºa. Nu înainte de-a promite cã ºi noi, aici la ºcoalã, intenþionãm sã pregãtim un concert
întru cinstirea memoriei celui care a fost un mare compozitor ºi un om de muzicã, aºa precum
Maramureºul n-a mai avut ºi nici n-o sã mai aibã curând.
P.A.: Nici eu nu pot sã nu evoc, acum la final, o întâlnire, de gradul zero, între Liviu Borlan ºi
marele regizor Ciulei ºi tot... Liviu, în stagiunea în care (anii ‘70) a montat la noi spectacolul cu piesa
„Clipe de viaþã” de W. Saroian, în care avea nevoie de un pianist de jazz ºi de... culoare, care sã cânte,
pe bune, în scenã, mai tot timpul. Maestrului i-a spus un coleg cã eu sunt pasionat de muzica de jazz ºi
cã l-aº putea pune în legãturã cu un om potrivit. I-am promis maestrului cã a doua zi voi rezolva
problema. Liviu, drãguþ ºi încântat de propunere, mi-a mulþumit ºi m-a urmat pânã în scenã, unde,
firesc, a trebuit ca în faþa maestrului sã susþinã un casting, cum se spune azi. Maestrul, vrãjit ºi de-a
dreptul fascinat de improvizaþiile lui Liviu a prelungit pauza de zece minute la aproape un ceas, timp în
care Domnia Sa nu se mai dãdea dus de lângã pian. Vraja, marca Liviu Borlan, asupra marelui regizor
au fost copleºitoare. Eºti omul meu, i-a zis. Au bãtut palma cu însufleþire, deºi amicul nostru n-a vrut
nici sã se tundã chilug ºi nici sã se dea pe faþã cu negrealã. Marele sãu talent ºi de jazzman anulase
pretenþiile ºi recomandãrile chiar ale unui maestru de talia tizului sãu, celebru pe mapamond precum
marele Liviu CIULEI. Ia sã-mi rãspunzi acum la ultima întrebare; recunosc, aºa cam hodoronc-tronc:
ªi zici, amice, cã aº aduce la chip oarecum cu marele... Giuseppe Verdi???
T.P.: Aºa s-ar pãrea, privind din... avion.
P.A.: E bine ºi aºa. Mulþumesc!
A consemnat Paul ANTONIU
Graiul Maramureºului, iunie 2009
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Acasã la Liviu Borlan [reportaj]
În 2011, la 10 ani de la înfiinþare, Corala Armonia din Baia Mare ºi Asociaþia Prietenii Armoniei
fac un gest care se lasã de mult timp aºteptat: organizarea, la Baia Mare, a Festivalului Internaþional
Coral „Liviu Borlan”. Evenimentul, deloc întâmplãtor, va avea loc la 75 de ani de la naºterea celui care
a abordat toate genurile muzicale: de la muzicã simfonicã, la muzicã de camerã, de la muzicã de fanfarã,
la cea vocal-instrumentalã, coralã-laicã ºi religioasã, pânã la cântece pentru copii, muzicã uºoarã, sau
orchestraþii pentru formaþii instrumentale ºi ansambluri vocal-instrumentale.
Aºa se face cã duminicã, la ceasul când se lasã dimineaþa, Corala Armonia a pornit spre Sanislãu,
localitatea în care, în 1936, vedea lumina zilei Liviu Borlan. Pornea spre locurile natale ale compozitorului cu gândul de a scutura colbul, puþin câte puþin, de pe creaþiile ºi prelucrãrile compozitorului,
pentru a le face cunoscute ºi a le transmite mai departe.
I-am însoþit, ca de atâtea ori, pe aceºti incurabili entuziaºti, care emanã atâta energie pozitivã prin
muzica pe care o cântã, încât îi contamineazã pe toþi cei care îi ascultã. Au fãcut-o pe toate meridianele
globului, din îndepãrtatele China sau Brazilia, pânã în Þara Zarandului sau frumoasa Bucovinã. Au
fãcut-o ºi duminicã la Sanislãu, o localitate aºezatã pe ºoseaua Carei-Oradea, la vreo 55 de km de Satu
Mare, unde convieþuiesc români, maghiari, ºvabi.
Duminicã a fost o zi cu multe evenimente la Sanislãu: s-au sãrbãtorit 100 de ani de la ctitorirea
Bisericii care are astãzi ca hram Sfinþii Mihail ºi Gavril; s-a lansat monografia comunei, s-a lansat o
carte a unei mari personalitãþi a culturii române, profesorul Gheorghe Bulgãr, ºi el nãscut la Sanislãu,
s-a omagiat Liviu Borlan, de cãtre Corala Armonia, dirijatã de Mihaela Bob, ºi Ansamblul Transilvania,
condus de Iuliana Dãncuº.
De fiecare dintre aceste evenimente m-am simþit apropiatã: fiindcã la cinstirea celor 100 de ani a
fost prezent Preasfinþitul Iustin, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureºului ºi Sãtmarului, iar Armonia
a participat la Liturghie, umplând biserica cu iz de catedralã cu glasurile ei; profesorul Gheorghe Bulgãr
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Construit pe clasicii filozofiei ºi muzicii germane, cartezian prin formaþie, cu tonalitãþi de
caracter wagneriene, reuºea sã ne frapeze prin înalta sa erudiþie, dar ºi printr-o sensibilitate faþã de tot ce
înseamnã creaþie, fiind mereu prezent, pentru o bunã perioadã, la toate evenimentele culturale ale
oraºului, fie ele legate de ºcoalã, muzicã, teatru, literaturã sau chiar folclor – pentru care avea o aplecare
profundã ºi care i-a influenþat mult opera, mai ales în privinþa compoziþiilor corale sau simfonice.
Evident, aproape dur, uneori umorul lui, întotdeauna autentic ºi inspirat, ajungea pânã la sarcasm,
dar farmecul sãu inegalabil, felul cum vibra ca o coardã întinsã prin lume, te fãceau sã uiþi usturãtoarea
ironie fãcutã întotdeauna în public. Umorul îi era ca o hainã care îl apãra de vulg, de lumea nu
întotdeauna pregãtitã pentru uluitoarea sa personalitate.
Se strecura printre noi, elevi, scriitori, muzicieni, actori, activiºti, bibliotecari, cenacliºti, o
sclipitoare umbrã academicã ce inhiba mediocritãþile, o personalitate capabilã de a trãi ºi suferi cultura
ºi actul autentic al creaþiei, dincolo de vicisitudinile unei ere comuniste care l-a vârât sub roata
necruþãtoare a idealurilor ei utopice.
Mi-a fost profesor de esteticã la Liceul de Muzicã ºi Arte Plastice din Baia Mare. Mi-a îndesat în
braþe cãrþi nemþeºti de filozofie ºi esteticã. M-a ascultat, m-a ironizat, m-a sfãdit, m-a sfidat, m-a
provocat, fiindu-mi un model de culturã elitistã, lipsitã de superficialitate.
Era un rebel, prea exigent cu el însuºi. Citea mereu, studia, scria, preda, cânta, þinea prelegeri,
cãlãtorea, trãia, se consuma cu o vitezã uluitoare. Reuºea greu sã se echilibreze într-o societate mult
prea ingratã valorii lui. Pânã astãzi, s-a recuperat foarte puþin cultural ºi social din importanta sa operã ºi
personalitate.
Improviza la pian orice motiv muzical. În câteva minute filtra un model melodic prin toatã istoria
muzicii. Trecea cu uºurinþã genialã de la muzicã ºi artã la literaturã plasticã. Glumea, râdea se rãsucea,
avea stil, era fascinant, profesionist neîntrecut. Iubea oamenii simpli, ceteraºii geniali din Maramureº
cu care se ascundea în hanurile þãrãneºti pânã în strãfundurile dionisiace ale muzicii.
Îmi pare rãu cã mi-a fost ruºine sã-i spun la o votcã la „Igniºul” sau la atelierul meu, cât de mult îl
iubeam ºi îl admiram, cât de mult doream sã ajung atât de cult ca el. Îi spun acum când e prea târziu, dar
ºi pentru asta trebuie sã le mulþumesc celor care mi-au dat acest prilej, cerându-mi sã-mi amintesc de
ilustrul compozitor român, Liviu Borlan.
Ioan MARCHIª
Graiul Maramureºului, august 2009
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mi-a predat stilisticã la facultate, pe Liviu Borlan l-am cunoscut ºi
l-am apreciat ca artist ºi ca pedagog. Iar de Corala Armonia mã
leagã amintiri de neuitat.
Întâlnire la margine de þarã
Sute de oameni au umplut biserica ºi platoul din faþa ei. Au
venit îmbrãcaþi de sãrbãtoare într-un loc pe care acum 100 de ani
se ridica o bisericã. Au participat la slujba religioasã, þinutã de
Preafericitul Iustin, lângã care a stat un sobor de preoþi. Au venit
nu doar cei care locuiesc în comunã, ci ºi cei rãspândiþi în toate
zãrile. Au venit la întâlnire într-o margine de þarã, cum a spus
Preasfinþitul Iustin, rãmas în mijlocul oamenilor pânã la sfârºit.
Dupã Liturghie, în sala Cãminului Cultural, a savurat fiecare moment ºi a rostit vorbe care au mers la sufletul sutelor de
participanþi. „Nu s-a mai întâmplat ca dupã o slujbã, Ansamblul
Transilvania sã dea spectacol, iar cu Armonia mã întâlnesc o datã
pe an, când vin sã colinde. Lucrarea aceasta este a Maramureºului
ºi Sãtmarului. Maramureºul a sprijinit Sãtmarul, iar Sãtmarul a
înfrumuseþat Maramureºul”.
Liviu Borlan
Duminicã, la Sanislãu a fost concordie. Printre invitaþi,
i-am regãsit pe nepotul ºi strãnepotul lui Gheorghe Szilagyi, cel care a donat 29.000 de coroane pentru
construirea, acum 100 de ani, a bisericii ortodoxe de astãzi. Au venit din Ungaria, ºi ei convinºi cã e bine
sã readucem în memorie ºi sã-i cinstim pe cei de dinaintea noastrã, preoþi sau mireni, pentru pilda vieþii
ºi a faptelor lor.
Gheorghe Bulgãr – fiu vrednic al Sanislãului
Profesorul Gheorghe Fechete, împreunã cu profesorul Alexandru Zotta, de la Universitatea
„Vasile Goldiº”, l-au evocat pe Gheorghe Bulgãr, de la a cãrui naºtere s-au împlinit în primãvara acestui
an 90 de ani. Dar Gheorghe Bulgãr nu este doar al Sãtmarului sau Sanislãului. Profesorul Gheorghe Pop
ne aduce aminte cã Gheorghe Bulgãr a predat la Baia Mare, la Catedra de limba românã, stabilindu-se
apoi la Bucureºti. 23 volume publicate ca autor unic, 12 în colaborare, 7 ca redactor ºi colaborator, 9
prefeþe ºi traduceri, peste 350 studii ºi articole publicate în volume sau reviste de prestigiu, cu zeci de
referinþe critice, abordarea unor teme circumscrise lingvisticii, filologiei, istoriei stilisticii ºi, nu mai
puþin, literaturii române, iatã succint opera unui dascãl de vocaþie, exigent cu sine ºi cu cei din jur, un
om de culturã de o þinutã intelectualã la cel mai înalt standard.
Despre contactele sale cu civilizaþia ºi mediul universitar francez, care l-au înzestrat cu o experienþã
bogatã ºi instructivã pe plan didactic, dar ºi social-uman, ne vorbea ºi nouã la orele sale de stilisticã,
încercând sã ne arate cât de importante sunt culturile naþionale pentru o lume a progresului ºi umanismului.
Liviu Borlan nu trebuie lãsat în uitare
Am mers la Sanislãu ºi cu gândul de a vedea casa în care s-a nãscut Liviu Borlan ºi de a afla mai
multe despre el ca om al locului. Din pãcate, aveam sã constat cã despre Liviu Borlan ºtiu câte ceva doar
cei care i-au fost contemporani. Cei mai tineri nu ºtiu cine a fost sau ce înseamnã pentru muzica coralã
Liviu Borlan. L-am evocat cu profesorul Gheorghe Fechete, cu Ioan Bãrnuþiu, cu Titus Perºe sau
Dumitru Dobrican, veniþi ºi ei la Sanislãu sã-l cinsteascã pe Liviu, sub a cãrui baghetã dirijoralã au
funcþionat, atât Ansamblul Maramureºul, cât ºi Ansamblul Transilvania.
Am vrut sã vãd casa în care s-a nãscut Liviu Borlan. Mi-a fost ghid Andrei Rapiszki, omul care
timp de 33 de ani a fost frizerul comunei, la fel ca tatãl sau bunicul lui. A rãmas frizer, pentru cã în loc sã
meargã la admitere la medicinã, pentru a deveni medic, s-a oprit la... fete. L-a cunoscut pe Liviu Borlan,
dar mult mai bine pe mama sa, o excelentã profesoarã de pian, prietenã bunã cu mama lui. „Liviu era un
bãiat simpatic, înalt, cu care puteai sã vorbeºti despre orice. Era mai mare cu 8 ani decât mine ºi foarte
citit. Venea destul de rar la Sanislãu, de aia poate cã cei mai tineri nu mai ºtiu despre el”.
Casa pãrinteascã nu mai existã. A fost vândutã prin 1966. Pe locul ei, la numãrul 1091, a fost
construitã, în 1970, o altã casã. Aici locuieºte Eney Ildiko. „Era o casã lungã, curtea era tot aºa, am o
pozã foarte, foarte veche, dacã o sã dau de ea o sã v-o trimit. Bunicii mei, împreunã cu pãrinþii, au
cumpãrat casa. Pe domnul Borlan nu l-am ºtiut. Pe mama dânsului am cunoscut-o. Din pãcate, lumea nu
ºtie cã un om deosebit a plecat de aici. Mie mi-au mai povestit bunicii...”
Un festival internaþional pentru recunoaºterea valorii lui Liviu Borlan
Asta doresc sã realizeze Corala Armonia ºi Asociaþia Prietenii Armoniei, al cãror director este
Alexandru Nicolici. În perioada 1995-1997, la Baia Mare s-a încercat permanentizarea unui festival
interjudeþean de interpretare vocalã ºi instrumentalã care s-a numit Liviu Borlan. Dar...

A venit rândul Armoniei sã ºteargã colbul ºi sã aducã la luminã frumuseþea muzicii compuse de
Liviu Borlan. E trist sã vezi cã opera lui a încãput pe mâna unor oameni care au lãsat-o, într-un mod absurd, pradã distrugerii sau uitãrii. Poate o parte din ea zace astupatã de molozul casei în care s-a nãscut.
Dar casa a fost reconstruitã. Aºa trebuie sã se întâmple ºi cu opera acestui om, cu un destin nu prea fericit.
Duminicã, la Sanislãu, am pus foarte multe întrebãri ºi am primit puþine rãspunsuri. Poate cã în
domeniul soartei, omul preþuieºte mai mult prin aprofundarea întrebãrilor, decât prin rãspunsurile sale,
Malraux, parcã spunea asta.
Cum a fost Liviu Borlan? Pentru unii un dascãl excepþional. Pentru alþii, un boem autentic. Pentru
cei care l-au cunoscut mai bine, un exigent în tot ceea ce fãcea. Chiar ºi atunci când glumea. Fiindcã
Liviu avea un umor debordant, pe care nu te puteai supãra. Unii i-au vãzut doar pãcatul uman ºi nu
personalitatea sa complexã, alþii i-au recunoscut valoarea. Au simþit în creaþia sa spiritul artistului care
se vrea liber, cãruia nu-i place mediocritatea, ci muzica ºi cultura autentice.
Nu trebuie sã fii muzicolog pentru a vedea, pe de o parte, naturaleþea ºi lejeritatea creaþiilor sale, iar
pe de alta, austeritatea ºi rigoarea lor esteticã. Avea momentele lui de singurãtate, dar avea luciditatea cã
opera sa va cuceri lumea. ªi pentru asta Liviu Borlan meritã readus în actualitate ºi pus în valoare.
Viorica PÂRJA
Graiul Maramureºului, noiembrie 2010

Un portret polifonic pentru Liviu Borlan
Anul acesta, la 7 iulie, Liviu Borlan ar fi împlinit 75 de ani. Dar n-a atins aceastã vârstã, pe care ar
fi meritat-o, întrucât mult prea devreme, la 4 octombrie 1994, a trecut la cele veºnice, spre regretul
multora care l-au cunoscut ºi l-au apreciat deopotrivã ca om ºi în calitatea sa de dascãl, dirijor ºi
compozitor. Cei ce nu l-au cunoscut îºi pot forma o imagine despre el din mãrturiile ºi amintirile celor
care i-au fost aproape de-a lungul scurtei sale vieþi, dãruite în întregime muzicii ºi celor care ºtiu sã se
desfete în preajma artei sunetelor. E ciudat, ca într-un vitraliu sau mozaic, sã vezi închegându-se figura
sa din amintirile altora, într-un portret polifonic, articulat totuºi armonios din fragmente disparate
precum un magic caleidoscop în rotirea sa multicolorã. A fost unicul fiu al familiei Ana Borlan, nãscutã
Cosma, din Sanislãu, ºi Emil Borlan, avocat din Beiuº, o familie cu vazã în satul sãtmãrean, având în
casã pian. Cu precoce înclinaþii spre muzicã, mediul familial i-a stimulat aptitudinile încã de copil, când
aºezat la pian „ca-ntr-un balet, degetele lui lungi dansau pe clape, ne nãºtea melodia...”, îºi aminteºte
doamna Irina, învãþãtoare. Chemarea muzicii ºi ispita creaþiei s-au manifestat constant, sub blânda
supraveghere a mamei, în anii de liceu, apoi, în vremea studenþiei clujene, sub îndrumarea unor maeºtri
de la Academia „Gheorghe Dima”. Din septembrie 1966, vine la Baia Mare pentru tot restul vieþii,
identificându-ºi rostul profesional ºi creator cu al unor colective artistice (coruri, orchestre, ansamblul
de cântece ºi dansuri etc.), care au asigurat afiºul vieþii muzicale cu prezenþe de marcã în peisajul cultural al Maramureºului, al þãrii ºi, nu de puþine ori, cu prestigioase ieºiri peste hotare. Toate aceste
prezenþe ºi contribuþii originale ale personalitãþii sale sunt reconstituite cu migalã ºi redate cu fidelitate
în cartea: „Polifonii. Liviu Borlan” (Editura Eurotip, Baia Mare, 2011), elaboratã de profesorii Lotica ºi
Simion Vaida, ca semn de recunoºtinþã pentru o activitate cu merite incontestabile pe tãrâmul muzicii.
Datele biografice, multele informaþii inedite, antologia de texte, o seamã de fotografii ºi documente de
arhivã compun complexa carierã de muzician a lui Liviu Borlan, demnã de a fi luatã în seamã ºi înscrisã
la loc de cinste în istoria domeniului. Vorbind despre el, contemporanii îi sugereazã, dincolo de
limbajul sec al documentelor, un „portret polifonic” viu, cu trãsãturi ºi caracteristici proprii, de neuitat.
„Avea o naturaleþe deosebitã, atât în arta retoricii – nu pot uita orele noastre de esteticã –, cât ºi în arta
cântului la pian”, îºi aminteºte dirijorul Gheorghe Costin din Timiºoara, fost elev al Liceului de Artã din
Baia Mare, unde l-a avut profesor pe Liviu Borlan. „Era prototipul eroului boem ºi romantic. Figura lui
era memorabilã. Mai ales atunci când îºi interpreta la pian propriile compoziþii. Era un fel de vrãjitor
majestuos. Te fermeca, atât ceea ce cânta, cât ºi modul în care cânta” – spune regizorul de film Sorin
Ilieºiu, ºi el fost elev al maestrului. „Cu auzul sãu muzical perfect ºi cu simþul artistic de mare fineþe,
nu-i scãpa nimic. Era meticulos ºi depista din o sutã de coriºti sau interpreþi cine cânta fals” – noteazã
prof. Gheorghe Gh. Pop, dirijor din Sighetul Marmaþiei. „Dupã ce s-a convins cã într-ale muzicii mã
mai descurc cât de cât, m-a fericit cu o invitaþie la el acasã, pentru a-i admira de la micã distanþã
nepreþuita-i comoara discograficã” – povesteºte actorul Paul Antoniu, autorul „Zodiilor lui Orfeu”. Alte
ºi alte evocãri, alte ºi alte rememorãri se adaugã spre a întregi portretul celui dispãrut, cel care în Baia
Mare „Merita o casã memorialã!”, afirmã profesoara Claudia Zainea. În lipsa acesteia ºi a altor lipsuri
de memorie, cartea profesorilor Vaida le suplineºte, deocamdatã, pe toate, aºezându-l pe Liviu Borlan
pe un postament meritat, în galeria de portrete de vazã ale oamenilor de culturã.
Augustin COZMUÞA
Graiul Maramureºului, decembrie 2011
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Muzica face parte din sufletul omului!
Nicio bucurie nu o întrece pe cea izvorâtã din frumuseþea muzicii, creatã pentru sufletul
oamenilor. Acesta ar fi motto-ul sub care se desfãºoarã cea de-a treia ediþie a Festivalului Internaþional
Coral „Liviu Borlan”, care a debutat, ieri, la Baia Mare.
În salonul roºu al Hotelului Mara, organizatorii, membrii juriului, dirijorii formaþiilor corale
participante, observatorii internaþionali, parteneri, alþi invitaþi au fãcut, prin dialog, un laudatio nu doar
muzicii corale ºi creaþiei lui Liviu Borlan, ci ºi evenimentului muzical, ajuns la ediþie a treia.
La conferinþa de presã a participat ºi profesorul Simion Vaida, care alãturi de Lotica Vaida au
fãcut sã vadã lumina tiparului volumul al doilea cu compoziþii semnate Liviu Borlan. Chiar dacã nu este
o lucrare antologicã, multe dintre piese fiind „ascunse”, încã, în colecþii particulare, colecþia relevã nu
doar mãiestria componisticã, ci ºi crezul statornic al lui Liviu Borlan în forþa muzicii. Care nu are nevoie
de cuvinte pentru a se exprima. ªi, totuºi, cât de frumos se îmbinã muzica ºi versul!
Prestigiul acestui eveniment muzical este dat de personalitãþile incontestabile ale muzicii corale,
care au acceptat sã jurizeze corurile înscrise în festival: reprezentanþi ai academiilor de muzicã din
Bucureºti, Cluj-Napoca ºi Iaºi, ai ºcolilor de muzicã din Budapesta, Bratislava, ºi Praga, ai ºcolii
bãimãrene de muzicã.
Despre muzicã, un excelent mesager al dialogului intercultural dintre naþiuni ºi dintre oameni, un
extraordinar liant al inimilor, au vorbit Andrea Angelinii, Voicu Enãchescu, Eva Kollar, Milan Kolena,
Ionicã Pop, Mihail Diaconescu, George Dumitriu, Veronica Lozoviukova, Maria Pocol, Iosif Fiþ, Dorin
Kladni, ªtefan Sedlycki, Laszlo Kovacs, Florin Emil Nicolae Badea, Natalia Ivashkiv, Gelu Onþanu
Crãciun, Valentin Lazãr, Amalia Secreþianu.
Concluzia celor care au vorbit despre viitorul muzicii corale, despre receptarea ei de cãtre tineret
ºi de cãtre publicul larg este una încurajatoare: avem nevoie de muzicã coralã, care nu trebuie sã piardã
din prestigiul pe care l-a dobândit în timp. Iar Baia Mare are o veche tradiþie în acest sens. ªi e bine ca
peste aceste comori sã nu se aºtearnã praful uitãrii, aºa cum se întâmplã adesea.
În cadrul conferinþei de presã, a avut loc ºi tragerea la sorþi a ordinii de intrare în concurs. Corurile
înscrise în concurs, din România, Slovacia ºi Ucraina, au demonstrat, prin repertoriu ºi interpretare –
patru piese, din care una semnatã Liviu Borlan – cât de minunat este dialogul coral.
Al cãrui viitor depinde nu doar de formaþiile corale, ci ºi de cei care pot sã încurajeze actul artistic.
ªi vorbind despre muzica coralã româneascã, aceasta trebuie promovatã ºi susþinutã. Iar Festivalul
Internaþional Coral „Liviu Borlan” este un bun punct de pornire.
Viorica PÂRJA
Graiul Maramureºului, septembrie 2013

Festivalul internaþional „Liviu Borlan”,
ediþia a IV, reflectat în presã
Zece coruri se reunesc la Baia Mare în aceastã sãptãmânã
În perioada 11-14 septembrie, Baia Mare gãzduieºte Festivalul Coral Internaþional „Liviu Borlan”.
Festivalul a ajuns la ediþia a IV-a. Organizatorii spun cã, indiferent de grai, port sau obiceiuri, muzica uneºte
printr-un limbaj universal ºi scoate în evidenþã valorile fiecãrei naþiuni, aºezându-le pe un singur portativ,
astfel încât ele sã poatã fi descoperite ºi transmise dincolo de barierele vorbelor. „De-a lungul istoriei
fiecãrui popor, muzica a reuºit întotdeauna sã glãsuiascã pentru toþi. Ea a fost ºi va rãmâne vocea iubirii ºi a
frumosului, a bucuriei ºi a tristeþii. În acest context, festivalul propune spre redescoperire o valoroasã
moºtenire a românilor prin scuturarea colbului de pe creaþiile ºi prelucrãrile maestrului Liviu Borlan.
Cunoaºterea ºi transmiterea acestor giuvaeruri dincolo de graniþe se vrea o invitaþie spre un schimb
intercultural desãvârºit prin muzicã”, spun organizatorii. La ediþia din acest an, pe scena festivalului vor
urca coruri din Ungaria, Letonia, Slovenia, dar ºi în þarã. S-au înscris 16 formaþii corale, zece dintre acestea
fiind selectate pentru festival.
(R.M.I.)
Informaþia zilei, marþi 9 septembrie 2014
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Un eveniment muzical recunoscut pentru valoarea sa

Partenerii festivalului: Municipiul Baia Mare, Consiliul Judeþean Maramureº, Camera de Comerþ
ºi Industrie Maramureº, Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Naþional, Maramureº,
International Federation for Choral Music, Asociaþia Naþionalã Coralã din România, ªcoala Popularã
de Artã «Liviu Borlan», Centrul Judeþean pentru Promovarea ºi Conservarea Culturii Tradiþionale
Maramureº, Biblioteca Judeþeanã «Petre Dulfu», Casa Tineretului, Clubul Rotary Baia Mare.

FAMILIA ROMÂNÃ

11-14 septembrie 2014. Au fost zile pline de muzicã ºi bucuriile pe care þi le oferã aceasta. Cea de-a
patra ediþie a Festivalului Internaþional Coral „Liviu Borlan” s-a dovedit a fi pe mãsura aºteptãrilor.
Evoluþia celor 8 coruri prezente în festival a demonstrat acurateþe, precizie ºi fineþe în interpretare,
respectarea stilului ºi caracterului naþional, propriu fiecãrei lucrãri, pasiune ºi prezenþã scenicã. Aºa încât
juriului, prezidat de maestrul Voicu Enãchescu, nu i-a fost uºor sã departajeze, diferenþele mici de punctaj
demonstrând valoarea formaþiilor corale participante la festival. S-a cântat pentru bucuria muzicii ºi a celor
prezenþi la Casa Tineretului din Baia Mare, în lãcaºurile de cult unde s-a concertat, pretutindeni pe unde au
trecut corurile înscrise în concurs. Tocmai de aceea, bucuria muzicii n-ar trebui sã fie vreodatã întreruptã.
La 20 de ani de Ia dispariþia compozitorului Liviu Borlan, festivalul care-i poartã numele s-a dovedit
a fi un eveniment muzical de primã mãrime în România ºi pe plan internaþional. Aºa cum au declarat ºi
personalitãþile muzicale prezente la Baia Mare, a fost un regal de muzicã ºi o reverenþã pentru Liviu Borlan.
Validat de supremaþia harului ºi trãitor în spiritul marilor armonii, exprimate prin muzicã, lui Liviu Borlan
i-ar fi plãcut ceea ce s-a derulat pe scena de concurs ºi la Gala de premiere.
Festivitatea de premiere ºi spectacolul de galã au rãsplãtit, atât eforturile organizatorilor ºi partenerilor, cât ºi pe cele ale formaþiilor corale. S-au împãrþit trofee ºi diplome, s-au spus cuvinte frumoase,
pline de încãrcãturã emoþionalã, dar, mai ales, s-a aplaudat, iar aplauzele au fost binemeritate.
Trofeul „Liviu Borlan”, care se acordã celei mai bune interpretãri a unei piese de Liviu Borlan, a fost
acordat Corului Cantores Amicitiae, Iaºi, dirijat de profesorul Nicolae Gîscã. Toate lucrurile profunde
sunt cântec, spunea Liviu Borlan. Bucuria muzicii nu trebuie întreruptã. Faceþi-o sã sune frumos ºi sã
trãiascã cu adevãrat. ªi acest lucru l-a fãcut corul Universitãþii de Arte „George Enescu” din Iaºi, care a
ocupat ºi Locul I, cu cel mai mare punctaj acordat de juriu, ºi aplauze la scenã deschisã pentru Corul
Cantores Amicitiae, laºi, care a demonstrat cã muzica este calea pe care compozitorul cãlãtoreºte, pentru a
aduce cântecul sãu oamenilor.
Locul II a revenit Corului Erkel Ferenc, Budapesta, Ungaria, dirijor, Zsofia Cseri. Prin evoluþia sa,
a demonstrat cã muzica exprimã cât se poate de bine bucuria ºi speranþa.
Locul III ºi credinþa cã avem nevoie de muzicã, a revenit Corului Madrigal, Szekszard, Ungaria,
dirijor Vaier Jobbagy.
Premiul Camerei de Comerþ ºi Industrie Maramureº a fost acordat Corului Vox Caelestis, Budapesta, Ungaria, dirijor, Valeria Szebelledi.
Premiul Vass media ºi Premiul Clubului Rotary Baia Mare au revenit Corului Odmev, Kamnik,
Slovenia, dirijor Ana Smrtnik.
Premiul Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Tradiþiilor Maramureº a revenit
Corului Voces, Oradea, România.
Premiul de popularitate a fost atribuit Corului Tempus, Baldone, Letonia, dirijor Baiba Urka.
Premiul Prieteniei, acordat de cãtre Asociaþia „Prietenii Armoniei”, cu dorinþa sincerã ca muzica sã
nu fie întreruptã, iar prietenia sã uneascã sufletele, i-a revenit Corului Vivace, Mezotur, Ungaria, dirijor
Magdolna Csizi.
Ediþia 2014, cea de-a patra, a Festivalului Internaþional Coral „Liviu Borlan”, a fost pe mãsura
efortului depus de organizatori ºi parteneri. Momentele din festival ºi surprizele oferite, fie cã e vorba
despre Corala Armonia, ªcoala popularã de Artã „Liviu Borlan”, sau despre Palatul Copiilor Baia Mare au
demonstrat o datã în plus cã muzica se face cu sufletul, cã prin muzicã barierele dintre oameni dispar, cã
prieteniile se leagã mult mai uºor, cã viaþa este mult mai armonioasã. Cine i-a ascultat ºi vãzut pe coriºtii din
Letonia, Slovenia sau Ungaria cântând compoziþiile lui Liviu Borlan în limba românã sau jucând sârba sau
învârtitele maramureºene, cu aceeaºi bucurie, poate spune cã eforturile pentru a organiza un asemenea
eveniment meritã fãcute. Au declarat la unison toþi reprezentanþii ºcolilor de muzicã din România. Ungaria,
Slovacia ºi Republica Moldova, dar mai ales publicul, care a umplut sala de spectacole a Casei Tineretului ºi
cei care au fost prezenþi la concertele simultane care au avut loc.
Ferice de tine, Liviu Borlan, cã ai parte de o nobilã postumitate!
Viorica PÂRJA
Graiul Maramureºului, Luni, 15 septembrie, 2014

FESTIVALUL CORAL INTERNAÞIONAL „LIVIU BORLAN”

Trofeul „Liviu Borlan” ºi Locul I, cu cel mai mare punctaj
– Corul Cantores Amicitiae, laºi, România
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Liviu Borlan – o rãsplatã binecuvântatã
Dr. Teodor ARDELEAN

V

echii greci aveau o vorbã înþeleaptã
care accepta ºi „lauda de sine”. Pe
filierã latinã, aºa cum ne-a rãmas în
memorie, Et in Arcadia ego („ªi eu am fost în
Arcadia”) – însemna cã persoana în cauzã se
gãsea printre cei care au avut fericirea sã cunoascã acest tãrâm mirific al Greciei continentale. Cu privire la orice topos deosebit din
aceastã lume diversã, oamenii cu o culturã
aleasã (se) pronunþã cu dezinvolturã de peste
douã mii de ani Et in Arcadia ego!
Pe cale de consecinþã, aplicând modelul,
cu privire la oamenii deosebiþi, expresia cea mai
potrivitã ar fi „ºi eu l-am cunoscut pe cutare”.
Mai mult decât atât, chiar ºi aceºti oameni care
au cunoscut marile spirite, fiind contemporani
cu mari creatori din diverse domenii, devin deosebiþi. Cãci cine mai poate zice astãzi: „L-am
cunoscut pe Mihai Eminescu”? Unde mai poþi
gãsi pe cineva care sã povesteascã despre Iorga,
Goga, Brâncuºi, Ionesco etc.?
O întrebare cardinalã se impune în acest
context de gânduri. ªtim noi oare ºi „simþim” cu
adevãrat ocaziile când ne aflãm în preajma marilor spirite? Realizãm noi, înainte ca aceºtia
sã-ºi fi dobândit celebritatea, cã avem alãturi o
valoare autenticã, un spirit capabil sã strãbatã
istoria, sã se impunã, sã rãmânã, sã reziste sitelor axiologice? Uneori da, alteori nu. Unii, da.
Alþii, nu.
Mã numãr printre cei care l-au cunoscut
bine pe Liviu Borlan. Am fost colegi de serviciu, de suferinþã, de bucurie, de viaþã, în felul
în care aceasta se derula în cadrele anilor ’80’90. Am petrecut suficient timp împreunã, ca sã
pot mãrturisi veridic ºi credibil impresii rezistente la erodarea vremurilor. Ne-am ºi tachinat
suficient ca sã pot judeca ºi comportamentul sãu
de tip ludens, nu doar sapiens sau volens…
Liviu Borlan era un tip de intelectual puternic, bine structurat, cu o solidã pregãtire, în
care domeniul sãu de definiþie ºi cel de exprimare se suprapuneau cu fidelitate. Pe cât era
de scheletic, unde un anume rahitism nu se prea
putea ascunde ochiului versat, pe atât de robust

în creaþia muzicalã, analizã, interpretare. Mereu
aplecat, gânditor, reflexiv, pe cãrãrile unde paºii
nu se împiedicau de un prieten, jovial, ataºat,
pasional, conjunctiv, atunci când ocaziile o impuneau. Tãcerea adâncã însemna examen greu
pentru un text muzical, chiar ºi când acesta avea
puþine infirmitãþi. Liviu îºi trãda spiritul sãu creator, mai ales prin combustie internã. Era eliptic
mai mult decât critic, era înþelegãtor, dar nu tolerant cu mediocritatea creativã sau interpretativã.
Cerul sãu era alcãtuit mai devreme din
melodii corale. Pentru cã Liviu Borlan, precum
Pitagora, ºtia cã cerurile cântã, cã totul cântã pe
lumea asta, cã sunt armonii care sunt, dar cã sunt
ºi multe dizarmonii, zgomote, perturbãri …
Toþi simþim nevoia de armonie. Mulþi simþim chiar armonia, când o întâlnim în stare purã,
neamestecatã cu alte cele. Un univers încãrcat
cu armonii… Câþi dintre noi le putem culege?
Sã le simþi, sã le auzi, sã le separi ºi apoi sã le
compari. Sã le uneºti pe unele cu altele, ca din
douã armonii suprapuse sã iasã un sunet nou,
plãcut auzului ºi firii. Sã le separi… sã le compari… sã le compui… Sã vii cu armonii noi,
necreate pânã atunci… ªi sã fii convins cã pânã
ºi Creatorului Armoniei Universale o sã-i placã!
Asta înseamnã, pe scurt, sã fii compozitor. Asta
înseamnã, pe scurt, sã te cheme Liviu Borlan ºi
sã-þi propui sã faci creaþie muzicalã coralã autenticã în care sã se simtã, atât fiorul locului, cât ºi
puterea geniului culegãtor – pãstrãtor – dãruitor.
Acum, dupã câteva zeci de ani de sedimentare a memoriei, Liviu Borlan rezistã pe
retina mea interioarã drept ºi lucid, împãrtãºindu-ºi arta sa magicã cu generoasã recunoºtinþã
faþã de Cel Care l-a dãruit performer ºi nouã ca
pe un Semn de Geniu.
Dacã ªcoala de Arte din Baia Mare îi
poartã numele, se cheamã cã e o rãsplatã binevenitã. Dacã Festivalul Coral Internaþional de la
Baia Mare se boteazã cu numele lui Liviu
Borlan se cheamã cã e o rãsplatã binecuvântatã!
Liviu Borlan ne-a rãsplãtit contemporaneitatea
ºi posteritatea în chip genial. Sã-i rãsplãtim memoria desãvârºind lucrarea sãvârºitã de geniul sãu.
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Ioan Meºotã
(1837-1878)
Iuliana MOIª

Citat preluat dupã http//www.saguna.ro/personlitati.html. Subliniem cã Ioan Popea este cel care a elaborat biografia
lui Ioan Meºotã ºi a publicat-o în Programele Gimnaziului Român din Braºov, pe anul 1888/1889.
2 Ibidem.
1
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I

oan Meºotã s-a nãscut la Braºov, unde chemãrii sale. Traducerile din Horaþiu, Homer,
studiazã la Gimnaziul Inferior Ro- Tacit, Sofocle ºi Platon, rãmase de la el ca mamânesc ºi la Gimnaziul Superior Ger- nuscrise, sunt o dovadã în privinþa acurateþei cu
man, dupã care face studii de filosofie în cadrul care îºi împlinea chemarea. Meºotã era la curent
Universitãþii din Viena ºi al celei din Bonn, cu tot ceea ce se petrecea în specialitatea sa ºi
unde îºi ia ºi doctoratul.
nu-i scãpa din vedere nicio scriere mai însemProfesor devotat „chemãrii sale sfinte”, natã din acest domeniu. El se ducea la ºcoalã cu
director al ªcolilor Centrale Române din Braºov inima veselã pentru împlinirea sfintei sale che(1870-1878), istoric pasionat ºi
mãri, pe care adesea o numea
preocupat de dezvoltarea uni«cea mai frumoasã chemare».
tarã a poporului român în vatra
[...] Era minunat modul cum provechii Dacii, afirmând cã „limba
ceda Meºotã cu elevii care nu se
românã este titlul de nobleþe al
purtau dupã gustul lui. Pe aceºtia
românilor” (1868), membru coîi îndrepta nu prin vorbe grele la
respondent al Academiei Româadresa lor, ci prin proverbe, care
ne, ilustru om de culturã, braaveau mai mare efect”1. „Ca diºoveanul Ioan Meºotã, este
rector, Meºotã fãcea totul sistefondatorul, în 1869, al primei
matic, calitate ce i-a înlesnit
ºcoli reale româneºti pe teritomulte din afacerile oficiale. Era
riul Transilvaniei. În semn de
omul care ºtia sã reprezinte coromagiu, numele sãu este purtat,
pul profesoral în strãinãtate ºi
între anii 1919-1948, de primul
cuvintele ce le adresa cu diferite
liceu real cu limba de predare
ocazii erau clare, adânc gândite
românã din Transilvania (la
ºi pline de sâmbure. Faþã de coIoan Meºotã
Braºov), iar prin decret de stat,
legii sãi era conciliant, vrând sã-i
începând cu anul 1971 i s-a atribuit definitiv câºtige pe toþi în folosul ºcolii”2.
celui mai important liceu braºovean.
Personalitate marcantã, model de admirat
Din anul 1861, Ioan Meºotã a predat limbi ºi de urmat, Ioan Meºotã face parte din galeria
clasice la Gimnaziul Român din Braºov (ac- profesorilor reprezentativi nu doar pentru istoria
tualul Colegiu Naþional „Andrei ªaguna”), unde ºcolilor din Braºov, ci pentru evoluþia întregului
a fost profesor, director adjunct ºi director, proces instructiv-educativ din România, fiind
întocmind lucrãri didactice ºi istorice. Pentru a un apreciat autor de cãrþi didactice ºi de istorie,
cunoaºte mai bine caracterul sãu, credem cã ar fi de materiale pe teme pedagogice ºi filosofice,
necesar sã menþionãm câteva pasaje din cuvân- multe dintre acestea publicându-le, atât în retarea þinutã de profesorul Ioan Popea în amin- vistele „Albina Carpaþilor” ºi „Convorbiri litetirea fostului sãu coleg ºi amic: „Ca profesor, rare”, cât ºi în „Anuarul Gimnaziului din Braºov”,
Meºotã era exemplar în privinþa împlinirii cu pe anii 1861/1862 ºi 1862/1863. Amintim, în
conºtiinþã a datoriilor sale, devotat cu totul acest sens, Manual de istorie universalã pentru
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ºcoalele medii, prelucrare dupã o lucrare similarã a renumitului istoric ºi geograf german
Wilhelm Sütz (1806-1877), vol. I, Iaºi, 1867;
vol. II, Iaºi 1869; vol. III, Bucureºti, 1880, precum ºi studiile Idei iniþiative despre epigrafia
românã, 1862; Dacii ºi rãzboaiele lui Traian în
Dacia, 1863; Expunerea câtorva fenomene sufleteºti cu privire la expresiunile psihologice în
limba românã, 1866; ªcoalele reale în paralelã
cu gimnaziul, 1873; Creºterea naþiunii, 1877;
Femeia ºi emanciparea ei, 1877 etc.
În anul 1877 devine membru corespondent al Academiei Române.
Intelectual profund devotat þãrii ºi româ-

nismului, Ioan Meºotã „a fost cel mai mare animator al culturii româneºti braºovene din deceniile ºapte ºi opt ale secolului al XIX-lea. Cu
multã admiraþie, Mitropolitul Andrei ªaguna l-a
denumit mãrgãritarul cel mai scump, vrednic sã
fie pus în coroana corpului profesoral”1, iar Titu
Maiorescu, cel care l-a propus pentru calitatea de
membru corespondent al Academiei Române, i-a
apreciat „inteligenþa solidã” ºi „conºtiinþa de lucru”2. Meritã, de asemenea, amintitã în acest context calitatea de bun creºtin a lui Ioan Meºotã,
preocupat de destinele Bisericii noastre, motiv
pentru care „a fost în mai multe rânduri membru
al Sinodului ºi al Congresului Bisericesc Român”3.

Bibliografie
. Enciclopedia românã, publicatã din însãrcinarea ºi sub auspiciile Asociaþiunii pentru Literatura
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Românã ºi Cultura Poporului Român, de Dr. C. Diaconovici, tomul III, Kemet-Zymotic, Sibiu, 1904, în
Editura ºi Tiparul lui W. Krafft.
. Enciclopedia istoriografiei româneºti, Coordonator ºtiinþific prof. univ. dr. ªtefan ªtefãnescu, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1978.
. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866/2003. Dicþionar, Ediþia a III-a, revãzutã ºi adãugitã.
Cu un cuvânt înainte de Academician Eugen Simion, Preºedintele Academiei Române, Editura
Enciclopedicã, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2003.

Un ziditor de suflete – Virgil Oniþiu
Dorina CADAR

U

n binemeritat ºi frumos omagiu
aduce profesorul Iosif Blaga în
cartea sa Directorul Virgil Oniþiu.
Sufletul ºi activitatea lui, apãrutã în anul 1916,
la Braºov, acestui mare cãrturar, pedagog ºi
scriitor care a fost Virgil Oniþiu. Citind aceastã
monografie, apãrutã dupã moartea marelui pedagog de la Colegiul „Andrei ªaguna”, te cuprinde o mare dragoste ºi simpatie faþã de omul
Virgil Oniþiu. Sunt convinsã cã a fost o ºansã
unicã pentru elevii liceului braºovean de la acea
vreme, sã aibã un astfel de dascãl care le-a
dirijat paºii cu o putere aproape magicã.
Virgil Oniþiu nu a fost un simplu profesor
de limba românã, el era pãtruns de convingerea
cã educaþia din ºcoalã are o mare datorie, aceea
de a-i pregãti pe elevi din perspectivã moralã, sã
devinã vrednici membri ai societãþii ale cãrei
1
2
3

interese sã le serveascã. „Iubirea de pãrinþi, iubirea faþã de educatori, iubirea de neam ºi de
patrie, loialitatea cetãþeneascã ºi frica de
Dumnezeu”, acestea erau în viziunea sa virtuþile
cardinale pe care pedagogul are datoria sã le
insufle elevilor.
Tânãrul profesor nu era braºovean, s-a
nãscut la 21 februarie 1864, la Reghin, a urmat
studiile liceale la Seghedin, apoi Seminarul Teologic la Sibiu. Profesorul Iosif Blaga consemneazã un moment din acea perioadã, moment
care face sã se întrezãreascã de pe atunci caracterul de conducãtor al lui Virgil Oniþiu. Este
vorba despre alegerea sa ca preºedinte al Societãþii de Lecturã „Andrei ªaguna”, în urma
unei confruntãri între douã grupãri: cei veniþi de
la gimnaziile sãseºti ºi de la Braºov, pe de o
parte, ºi cei veniþi de la Nãsãud, Blaj ºi gim-

Cf. Wikipedia.
Ibidem.
Enciclopedia românã, publicatã din însãrcinarea ºi sub auspiciile Asociaþiunii pentru Literatura Românã ºi Cultura
Poporului Român, de Dr. C. Diaconovici, tomul III, Kemet-Zymotic, Sibiu, 1904, în Editura ºi Tiparul lui W.
Krafft, p. 255.

unilateral „un mare cusur al profesorilor gimnaziali specialiºti”.
La întregirea renumelui sãu ca dascãl desãvârºit a contribuit ºi faptul, recunoscut de
toatã lumea, cã a fost un foarte bun pedagog, har
nativ combinat cu un dezvoltat simþ al datoriei.
Doar un foarte bun profesor poate sã-ºi exercite
rolul educativ în raport cu elevii sãi ºi în mâinile
sale stã puterea educativã a învãþãmântului, de
aceea profesorul are cea mai grea rãspundere pe
care ºi-o asumã. ªi Virgil Oniþiu ºi-a asumat-o,
iar roadele nu s-au lãsat aºteptate. A fost apreciat în timpul vieþii, în cei 25 de ani cât a lucrat
ca dascãl, din care 24 de ani ºi ca director al
Liceului „Andrei ªaguna”. A fost apreciat ºi
dupã moartea sa care a survenit la 21 octombrie
1915, este apreciat ºi astãzi. Dovadã stau cãrþile
scrise ca omagiu acestui om ºi dascãl de mare
valoare: Virgil Oniþiu, director al ºcolilor româneºti din Braºov de Ioan Ciurea, Directorul
Virgil Oniþiu. Sufletul ºi activitatea lui” de Iosif
Blaga, Virgil Oniþiu în cultura româneascã de
Mircea Manta, Un ziditor de suflete Virgil
Oniþiu de Horia Teculescu.
ªi tot ca semn de recunoaºtere pentru munca depusã, Virgil Oniþiu a fost primit membru corespondent al Academiei Române în anul 1902.
Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” din
Baia Mare pãstreazã cu mândrie la Serviciul
Colecþii Speciale câteva dintre cãrþile semnate
de Virgil Oniþiu: De toate. Schiþe ºi novele, 100
istoriore morale. Carte de cetire pentru ºcolile
poporale; Din cele trecute vremi... Însemnãri
despre începuturile graiului, culturii ºi literaturii neamului românesc, precum ºi cartea semnatã de Dr. Iosif Blaga Directorul Virgil Oniþiu.
Sufletul ºi activitatea lui.

BIBLIOGRAFIE
. Blaga, Iosif, Directorul Virgil Oniþiu. Sufletul ºi activitatea lui, Tipografia A. Mureºianu: Branisce&

Comp., Braºov, 1916.
. www.cuvantul-liber.ro, nr. 45, 6 martie, 2014.
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naziile ungureºti, pe de altã parte. Contracandidatul lui, Vasile Duma i-a rãmas prieten, nimeni nu-i putea contesta competenþele, iar
faptul cã era înzestrat cu o fire modestã, plãcutã
ºi avea umor a fãcut sã fie stimat, iubit ºi chiar
admirat.
În toamna anului 1886, cu o bursã din
partea „fundaþiunii Moga”, s-a dus la Viena,
unde a studiat doi ani, alþi doi ani petrecându-i
la Budapesta, unde ºi-a dat ºi examenele de
profesor. La Viena a fost ales preºedinte al Societãþii „România Junã”. Spre surprinderea colegilor sãi, care aspirau sã ajungã, dupã studiile
în strãinãtate, la Sibiu, deoarece, pe vremea
aceea, de aici posibilitãþile de avansare profesionalã erau mai mari, încã de pe atunci Virgil
Oniþiu ºi-a dorit sã ajungã profesor la Braºov.
Inteligent, cu „o frumoasã zestre moralã,
bine înarmat nu numai pentru cariera sa, ci
pentru toate îndatoririle vieþii”, Virgil Oniþiu
ºi-a început cariera de profesor de limba ºi literatura românã ºi latinã la Liceul „Andrei
ªaguna” din Braºov în toamna anului 1890,
unde a fost foarte bine primit de întreg corpul
profesoral.
L-a preocupat mereu îmbunãtãþirea învãþãmântului prin crearea unui sistem pedagogic
de învãþare a limbii române. Nu exista o programã ºcolarã dupã care profesorul sã se orienteze, ca predarea sã nu se facã haotic, aºa încât a
început sã adune materialele necesare pentru
alcãtuirea unor manuale ºcolare. „El n-a scris
cãrþi de teorie pedagogicã ori metodicã, ci însuºi
a fãcut pe pedagogul practic, fãrã pãreche în
istoria ºcoalelor noastre”. Întreaga lui viaþã a
citit, a studiat, a cãutat sã-ºi îmbunãtãþeascã
mereu cultura generalã de teama de a nu deveni
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storicul ºi omul politic Ioan Lupaº s-a
nãscut la 9 august 1880, în Sãliºte,
judeþul Sibiu, într-o familie de þãrani.
Studiile primare le face în comuna natalã, iar pe
cele secundare la Sibiu, pânã în clasa a VIII-a,
când, din cauza profesorului de istorie, recunoscut pentru ºovinismul sãu, este nevoit sã
plece la Gimnaziul Românesc din Braºov (azi
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna”). Aici i-a
avut ca profesori, printre alþi strãluciþi educatori

Aici este numit protopop ºi apoi inspector ºcolar
confesional, preocupându-se îndeaproape de
viaþa comunitãþilor ortodoxe româneºti din protopopiatul sãu ºi înfiinþând Biblioteca Centralã
Protopopialã.
În timpul profesoratului de la Sibiu, publicã un articol în care-i criticã pe latifundiarii ºi
arendaºii români ºi maghiari ºi ia apãrarea þãranilor ce s-au rãsculat la 1907. Este condamnat de
Curtea cu Juraþi din Cluj la o pedeapsã cu închisoarea de 3 luni la Seghedin.
Aici va începe redactarea mo„Profesorul ºi academicianul
nografiei istorice despre mitroIoan Lupaº rãmâne un veritabil crepolitul Andrei ªaguna, lucrare
ator de problematicã ºi de ºcoalã
ce îi va aduce în anul 1910 preistoricã în spaþiul istoriografic romiul „Adamachi” al Academiei
mânesc interbelic, reuºind, împreRomâne, iar apoi alegerea sa în
unã cu apropiaþii sãi colaboratori
1914 ca membru corespondent
de la Universitate ºi din Institutul de
al acestei prestigioase instituþii.
Istorie Naþionalã pe care l-a înfiinÎn anul 1916, la propuneþat la Cluj, sã propulseze cercetarea
rea lui Nicolae Iorga ºi ca urmare a recunoaºterii meritelor saistoricã transilvanã la nivelul istole ºtiinþifice deosebite este ales
riografiei generale româneºti”.
membru titular al Academiei
Ioan Lupaº
(Nicolae Edroiu)
Române, ºi apoi pe parcursul a
trei ani, preºedinte al Secþiunii
transilvãneni, pe Virgil Oniþiu ºi Vasile Goldiº,
istorice
a
instituþiei.
iar la examenul de maturitate se clasificã primul
A fãcut parte din primul colectiv de
în seria acelui an. Urmeazã apoi, între 1900 ºi
profesori
ai Universitãþii Române din Cluj, fiind
1904, studiile universitare la Facultatea de
invitat
sã
predea la Catedra de istorie modernã a
Litere ºi Filosofie, specializarea istorie ºi limba
românilor
ºi apoi la cea de istoria Transilvaniei.
latinã, din cadrul Universitãþii din Budapesta,
luându-ºi licenþa ºi apoi doctoratul în istorie cu ªi-a adus contribuþia la crearea ºi susþinerea
teza Biserica ortodoxã din Transilvania ºi uni- unor instituþii ºtiinþifice ºi cultural-artistice din
Transilvania. Împreunã cu profesorul Alexandru
rea religioasã din veacul al XVIII-lea.
În timpul facultãþii activeazã în Societatea Lapedatu a înfiinþat Institutul de Istorie NaþiAcademicã „Petru Maior” a studenþilor români onalã, care a funcþionat pe lângã universitatea
din Budapesta ºi se numãrã printre fondatorii clujeanã, fiind primul institut de ºtiinþe istorice
revistei „Luceafãrul”. Publicã articole din viaþa din þarã. A sprijinit, de asemenea, edificarea
studenþeascã budapestanã în „Tribuna”, „Tele- Catedralei Ortodoxe ºi a Institutului Teologic
graful român” ºi apoi în „Luceafãrul”. Îºi con- Ortodox de la Cluj.
A participat la Marea Adunare Naþionalã
tinuã apoi, pe parcursul unui an, pregãtirea
de
la
Alba Iulia ºi ulterior este numit secretar
ºtiinþificã la Universitatea din Berlin.
gen
eral
al Resortului Culte ºi Instrucþiune
La întoarcerea în þarã, în anul 1905, este
numit profesor de istorie la Seminarul Teologic Publicã din Consiliul Dirigent al Transilvaniei.
„Andreian” din Sibiu, unde va activa pânã în S-a implicat apoi constant în viaþa politicã a
1909, an în care, silit de autoritãþile vremii, este þãrii, fiind deputat în primul Parlament al
nevoit sã pãrãseascã Sibiul ºi pleacã la Sãliºte. României reîntregite, ministru al Sãnãtãþii ºi ministru al Cultelor ºi Artelor. O activitate intensã
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cultural-ºtiinþificã a avut ºi în cadrul ASTREI,
ca membru ºi apoi ca preºedinte al secþiunii
istorice sau coordonând Biblioteca istoricã a
acesteia.
Ioan Lupaº s-a dedicat cu toatã fiinþa învãþãmântului superior în istorie ºi cercetãrii istorice, a þinut numeroase prelegeri ºi comunicãri
publice, a avut o activitate publicisticã impresionantã ºi a scris zeci de lucrãri, majoritatea
tratând istoria românilor transilvãneni, istoria
bisericii ºi a culturii române.
În perioadele tulburi ºi de mari frãmântãri
naþionale pe care le-a trãit, s-a implicat în asigurarea bunei funcþionãri a instituþiilor ºtiinþifice ºi de învãþãmânt româneºti ºi a continuat

sã-ºi publice lucrãrile, în ciuda greutãþilor materiale, însã nu pentru mult timp. Contextul politico-ideologic care a urmat instaurãrii regimului procomunist avea sã aducã grave
prejudicii ºi mari nedreptãþi marelui savant. În
anul 1948 este înlãturat, împreunã cu alþi 104
membri, din Academia Românã ºi apoi arestat
de autoritãþile comuniste, la fel ca toþi foºtii
miniºtri ai perioadei interbelice ºi închis vreme
de cinci ani la Sighet.
S-a stins din viaþã la 3 iulie 1967, la Bucureºti. La 3 iulie 1990, i se face reparaþia moralã
cuvenitã ºi, în cadrul adunãrii generale a Academiei Române, este repus în drepturi ca membru
titular al forului suprem al ºtiinþei româneºti.

Bibliografie:
. Rusu, Dorina N. Membrii Academiei Române: 1866-2003. Dicþionar, Editura Academiei Române,

Bucureºti, 2003.
. Pãcurariu, Mircea, Dicþionarul teologilor români, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2002.
. Crãciun, I. Biobibliografia d-lui Ioan Lupaº. Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani 1880-1940.

Imprimeria Naþionalã, Bucureºti, 1943.

(1842-1922)
Anca SIMA

S

-a nãscut la 5 septembrie 1842 într-o
familie preoþeascã din Sohodul Branului, judeþul Braºov. A studiat la ºcoala
confesionalã din sat ºi apoi la ªcoala Normalã Româneascã din Braºov, continuând la noul Gimnaziu
din Braºov (1855-1859), întemeiat prin strãdaniile
protopopului Ioan Popasu ºi ale lui Andrei ªaguna.
A terminat aici patru clase ºi a predat un an ca
învãþãtor în satul sãu natal. S-a înscris apoi la Gimnaziul de Stat din Sibiu, urmând clasa a V-a, iar
clasele VI-VIII le-a fãcut la fãrã frecvenþã. În paralel
a urmat ºi cursurile Institutului Teologic de aici
(1861-1864).
În anul 1864 merge cu o bursã pentru studii la
Universitatea din Viena (1864-1869), unde obþine
doctoratul în filozofie. Douã semestre a fãcut ºi
studii juridice.
Se întoarce în þarã în toamna anului 1869 ºi este
numit secretar al Consistoriului din Sibiu, este hirotonisit în aceastã perioadã diacon necãsãtorit.
În anul 1870 este hirotonit preot ºi lucreazã ca
profesor la Institutul Teologic-Pedagogic, predând
istoria bisericeascã, introducerea ºi exegeza biblicã,

introducerea în teologie ºi moralã, iar pe partea
pedagogiei ºtiinþele naturale ºi limba românã.
A fost preºedintele de onoare al Societãþii de
Lecturã a Teologilor.
Era foarte apreciat, lucru ce reiese din faptul
cã în 1881 a fost invitat sã ocupe Catedra de dogmaticã ºi moralã de la Facultatea de Teologie a
Universitãþii din Cernãuþi, post pe care l-a refuzat.
În 1874 a fost tuns în monahism la mãnãstirea
Hodoº-Bodrog din eparhia Ardealului, sub numele
de Ilarion, în locul celui primit la botez, Bucur, iar
mitropolitul Procopie Ivaºcovici l-a hirotonisit protosinghel. Sub noul mitropolit, Miron Romanul, a
fost ales consilier onorific al Secþiei bisericeºti. În
1886 era hirotonisit arhimandrit. Pãrãseºte Institutul
Teologic-Pedagogic în anul 1878.
Dupã alegerea vicarului Nicolau Popea ca
episcop al Caransebeºului, Ilarion Puºcariu a primit
slujba de vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, pe care a
deþinut-o pânã la moarte.
A slujit cu devotament sub ºase mitropoliþi. A
fost ales deputat în Sinodul Arhiepiscopiei Sibiului
ºi în Congresul Naþional Bisericesc.
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. *** Ioan Lupaº (1880-1967), Scrieri alese, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2006.
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În 1921, la propunerea mitropolitului Nicolae ºi Transilvania. Studiu istoric despre reînfiinþarea
Bãlan, a fost hirotonit arhiereu-vicar.
Mitropoliei, dimpreunã cu o colecþie de acte (Sibiu,
Ilarion Puºcariu a fost mereu prezent în viaþa 1900, VII+178+434 p.);
culturalã a Transilvaniei. Era membru marcant al
• Biserica catedralã de la Mitropolia Orto„Asociaþiunii Transilvane pentru Cultura ºi Lite- doxã Românã din Sibiu. Istoricul zidirii, 1857-1906
ratura Poporului Român” (ASTRA).
(Sibiu, 1908, III+193 p.) – în colaborare cu Miron
A fost ales vicepreºedinte al Astrei (1889- Cristea ºi Matei Voileanu;
1901). În 1893, dupã moartea lui Bariþiu, a condus
• Contribuþii istorice privitoare la trecutul
Adunarea generalã de la Nãsãud. A slujit ASTRA ºi
ro
mânilor
de pe pãmântul crãiesc (Sibiu, 1913,
ca preºedinte al Despãrþãmântului Sibiu.
CIV+
350
p.)
– în colaborare cu juriºtii ºi istoricii
A dãruit Bibliotecii ASTRA din Sibiu o serie de
Ioan
Preda,
Lucian
Borcea, Ioan Lupaº, Silviu
tipãrituri vechi româneºti, precum ºi întreaga colecþie a
Dragomir
ºi Ioan Matei.
ziarului „Telegraful român”.
• A editat lucrarea fratelui
A fost colaborator al ziasãu, Ioan Puºcariu, Notiþe despre
rului „Telegraful român”. În anii
întâmplãrile contemporane (Sibiu,
1876-1877 a redactat „Foiºoara
Telegrafului român” (împreunã cu
1913, 220 p.).
Daniil Popovici Barcianu ºi
Nu pot fi trecute cu vederea
Dimitrie Comºa), cu scopul de a
câteva contribuþii referitoare la
pleda pentru generalizarea ortoviaþa ºi activitatea mitropolitului
grafiei româneºti fonetice.
Andrei ªaguna: Din anii ultimi ai
A colaborat cu articole la
mitropolitului Andrei ªaguna.
Enciclopedia Românã editatã la
Despre boala ºi moartea lui; SpiSibiu de Corneliu Diaconovici,
cuiri ºi fragmente din coresponprecum ºi la o serie de reviste ºi
denþa lui ªaguna, ambele cuprinse
ziare româneºti din Transilvania.
în volumul comemorativ închinat
A tipãrit o serie de manuale,
mitropolitului Andrei în 1909;
dupã cum urmeazã:
Chestiunea instalãrii lui Andrei
• Limba maternã (românã)
ªaguna în scaunul mitropolitan, în
în institutele pedagogice ºi clasele
Ilarion Puºcariu
„Revista Teologicã”, 1908 º.a.
poporale române (Sibiu, 1875,
Pentru toatã activitatea sa,
VII+178 p.); ulterior a apãrut sub
Ilarion
Puºcariu
este
ales de cãtre Academia
titlul Limba românã, curs metodic pentru institutele
Românã
–
cel
mai
înalt
for al þãrii – membru de
pedagogice ºi ºcoalele poporale române (ediþia a
onoare
(24
mai
1916).
V-a, Sibiu, 1908, 155p.);
La 26 august/8 septembrie 1922, la vârsta de
• Isagogia, adicã introducerea în cunoºtinþa
80
de
ani
s-a stins din viaþã. A fost înmormântat în
cãrþilor Sfintei Scripturi (Sibiu, 1878, ediþia a II-a,
cavoul
familiei,
din Bran-Centru, potrivit ultimei
1904, 238 p.+ 4 foi);
sale
do
rinþe,
ca
dovadã
a legãturii cu locurile natale.
• Principii de pedagogie generalã (Sibiu,
Prin
tes
ta
ment
a
rânduit
ca, din banii sãi, sã se
1880, XVI+144);
dea
câte
5000
de
lei
bisericilor
din Sohodol, Predeal
• Manual de istorie bisericeascã (ediþia I,
ºi
Bran-Poartã
ºi
sã
se
facã
o
fun
daþie cu numele sãu,
1893, VI+132+115 p., ediþia a II-a, 1901, 130 p.,
din
veniturile
cãreia
sã
fie
ajutaþi
sãracii ºi cei loviþi
ediþia a III-a, 1907, 247 p., ediþia a IV-a, 1919, ediþia
a V-a, 1920); partea a doua cuprinde Istoria bisericii de soartã.
„Arhiereul Ilarion Puºcariu a fost un suflet
româneºti; Istorie biblicã, manual de religie pentru
ºcolile medii (ediþia I, 1893, 126 p., ediþia a II-a, armonic ºi echilibrat, un adevãrat om de caracter.
Toatã viaþa a fost condus de un ideal: binele Bisericii
1901, XII+184 p., ediþia a III-a, 1907, 196 p.).
Ilarion Puºcariu a fost un cercetãtor neobosit, ºi ridicarea neamului... Cu el dispare o venerabilã
aceasta rezultã din cununa de lucrãri pe care le-a tipãrit: figurã de preot, cu el se duce un om din generaþia lui
• Documente pentru limbã ºi istorie (vol. I, ªaguna. Viaþa lui e strâns legatã de soarta Bisericii.
Sibiu, 1889, XVI+399+3 fasc., vol. II, Sibiu, 1897, Un capitol din viaþa noastrã bisericeascã se încheie
cu dispariþia acestui arhiereu”. (Nicolae Bãlan –
VI+384);
• Mitropolia românilor ortodocºi din Ungaria mitropolitul de atunci al Ardealului).
Bibliografie:
. Rusu, Dorina N., Membrii Academiei Române1866-2003. Dicþionar, Ediþia a III-a revãzutã ºi adãugitã,
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mpreunã cu fratele sãu geamãn, Ion, documentelor, cronicilor ºi vechilor texte de
Alexandru Lapedatu s-a nãscut în limbã românã. În aceastã calitate, în timpul refudata de 14 septembrie 1876, în satul giului de la Iaºi din anii Primului Rãzboi MonCernatul Sãcelelor, judeþul Braºov, ºi s-a stins dial, participã la transportarea tezaurului României
din viaþã la 30 august 1950 în închisoarea de la în Rusia.
Timp de opt ani editeazã Buletinul CoSighetul Marmaþiei, judeþul Maramureº. A fost
istoric, diplomat, profesor ºi om politic liberal, misiunii Monumentelor Istorice (1908-1916) ºi
preºedinte al Senatului (16 noiembrie 1936-20 timp de doi ani (1914-1915), Anuarul acestei
martie 1937); preºedinte al Academiei Române comisii, ambele publicaþii impunându-se prin
contribuþia de excepþie la studierea ºi cu(1935-1938).
Este fiul profesorului, scriitorului ºi pu- noaºterea monumentelor ºi istoriei noastre, fãblicistului transilvãnean Ion A. Lapedatu, de la când cunoscute o serie de obiective valoroase
care moºteneºte pasiunea pentru istoria neamu- care trebuiau incluse în lista monumentelor istorice protejate de lege, dar, din pãlui. Din pãcate, îºi pierde la o vârcate, întrerupte din cauza intrãrii
stã fragedã tatãl, rãmânând sã
României în rãzboi.
rãzbatã în viaþã, împreunã cu fraCa secretar al Comitetului
tele sãu geamãn, doar prin mintea
Societãþii „Steaua”, susþine editaºi puterile lor. Primele noþiuni ºcorea bibliotecii Steaua (de la nulare le primeºte la ºcoala româmãrul 20 pânã la numãrul 47 – ultineascã din satul Glâmboaca ºi apoi
mul), înfiinþatã de Spiru C. Haret,
la cea din Cernatu. Este transferat
care cu ajutorul preoþilor ºi dasîn anul 1884 la ªcoala Centralã din
cãlilor s-a bucurat de o largã
Braºov – actualul Liceu „Andrei
rãspândire.
ªaguna”. Dupã terminarea studiiÎn anul 1908 demisioneazã
lor elementare ºi secundare la
de la biblioteca Academiei RomâBraºov, obþine bacalaureatul la Line, pentru a se dedica activitãþii din
ceul Central din Iaºi (1896). Urcadrul Comisiei Monumentelor
meazã Facultatea de Medicinã din
Istorice, al cãrei serviciu l-a reBucureºti, pe care o abandoneazã
Alexandru Lapedatu
structurat pentru o mai buna
dupã trei ani, apoi se înscrie la Facultatea de Litere ºi Filozofie, luându-ºi licenþa funcþionare.
Din aceastã poziþie stabileºte legãturi vaîn istorie ºi geografie cu calificativul Magna
cum laude, bucurându-se de cea mai bunã ºcoalã loroase cu cei mai strãluciþi oameni de culturã ºi
istoricã a timpului, cu profesori ca N. Iorga, D. oameni politici ai vremii: B. P. Hasdeu, O.
Onciul, I. Bogdan, B. P. Hasdeu, T. Maiorescu, Goga, Simion Mehedinþi, N. Iorga, V. Pârvan,
N. Bãnescu, I. Ursu, N. Dobrescu, ªtefan
Gr. Tocilescu, G. Mârzescu.
Dupã terminarea studiilor devine, pentru Orãºanu, R. Caracaº, N. Hodoº, C. Moisil, Ilarie
scurt timp, profesor suplinitor la Colegiul Chendi, N. Cartojan sau C. C. Giurescu, cu alte
„Sfântul Sava” din Bucureºti, apoi, în 1903, este cuvinte, cu toþi cei care erau preocupaþi de proangajat la secþia de manuscrise a Bibliotecii bleme naþionale de ordin politic sau cultural.
Pentru prodigioasa sa activitate, în anul
Academiei Române pentru pregãtirea materialului în vederea publicãrii vechilor documente 1910, la propunerea lui I. Kalinderu, în numele
româneºti. Aici, remarcându-se prin cunoºtin- Secþiei istorice, a fost ales membru coresponþele sale în domeniul istoriei medievale, i se dent al Academiei Române, confirmându-i-se
oferã postul de secretar al Comisiei Monumen- astfel o valoare ºtiinþificã ce nu putea trece
telor Istorice (1904-1919) ºi al Comisiunii Isto- neobservatã.
Datoritã eforturilor sale a apãrut volumul
rice a României (1911-1919), unde îl secondeazã pe Ioan Bogdan în munca tipãririi Din Þara Basarabilor, de George Coºbuc
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(Bucureºti, 1911), dar ºi lucrãri ale lui
Alexandru Vlahuþã sau Barbu Delavrancea.
Concomitent cu toate acestea ºi-a continuat ºi
activitatea publicisticã personalã, elaborând studii dedicate în întregime cunoaºterii unor monumente, prin care dorea sã evidenþieze importanþa prezervãrii acestora ca „singure mãrturii
ale trecerii prin timp a poporului român”. (Ioan
Opriº, Alexandru Lapedatu în cultura româneascã, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1996, p. 20.)
În octombrie 1918 devine membru titular
al Academiei Române. În Cuvânt de mulþumire,
istoricul afirma: „La râvna ºi dragostea mea
pentru cercetarea ºi înfãþiºarea trecutului, dumneavoastrã aþi adãugat, prin aceastã chemare,
autoritatea moralã ºi ºtiinþificã pe care acest
înalt aºezãmânt de culturã o dã membrilor sãi.
Preþuind dupã toatã importanþa ei aceastã activitate, mã voi sili sã o pãstrez prin lucruri cât
mai bune ºi mai folositoare din domeniul studiilor mele istorice ºi, întru cât necesitatea va
cere ºi priceperea mã va ajuta, din alte domenii
ale culturii noastre naþionale. Cãci, negreºit,
vremea de aºezare ce va urma actualei fundamentale transformãri a mai tuturor formelor de
organizare a vieþii omeneºti va impune, cel puþin
generaþiei noastre, o activitate culturalã destul
de intensã ºi în afarã de îndeletnicirile speciale.
Aceasta ºi pentru cã Academia Românã nu va
mai fi, ca azi încã, numai un simbol cultural al
unitãþii noastre naþionale, ci ºi o vie ºi înaltã
expresie a acestei unitãþi – ea însãºi o completã
ºi definitivã realitate”.
Dupã rãzboi face parte, în calitate de consilier pe probleme de etnografie ºi geografie, din
delegaþia României prezentã la Conferinþa de
Pace de la Paris (1920) ºi la cea de la Geneva
(1922), participând la semnarea Tratatelor de pace. Aici a redactat ºi publicat, în versiune francezã ºi englezã, memorii bine documentate cu
privire la revendicãrile teritoriale ale României.
Întors în tarã, se ocupã de organizarea
Universitãþii din Cluj, unde ocupã postul de profesor de istorie veche a românilor (1919-1938),
paralel îndeplinind funcþiile de decan (19211922) ºi prodecan (1922-1923) al aceleiaºi facultãþi. A fost senator din partea Universitãþii în
primul Parlament al României întregite (19191920; 1926).
În 1920 fondeazã, împreunã cu Ioan
Lupaº, Institutul de Istorie Naþionalã din Cluj,
patronat de Regele Ferdinand I, pe care-l va conduce pânã în 1938, când devine director general
al Arhivelor Statului.
Activitatea didacticã ºi ºtiinþificã este
completatã de activitatea sa culturalã ºi publicisticã, fiind membru de onoare sau activ a nu-
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meroase societãþi ºi comisii culturale: preºedinte al Comisiei Monumentelor Istorice filiala
Ardeal, al Comisiei pentru organizarea arhivelor de peste munþi ºi al Comisiei pentru reorganizarea muzeelor din Transilvania, membru
în Comisia pentru revizuirea numirilor de localitãþi, în Comisia pentru întocmirea noilor steme ale tãrii, în Comisia pentru încoronarea suveranilor, în Societatea Numismaticã Românã,
în Sindicatul ziariºtilor români din Ardeal ºi
Banat, membru al Societãþii arheologice-istorice din Chiºinãu, al Societãþii autorilor dramatici români etc.
A fãcut parte ºi a lucrat în toate corporaþiile reprezentative ale vieþii religioase – Consiliul eparhial al eparhiei Clujului ºi Consiliul
central bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, implicându-se în ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la statutul de Patriarhie
A colaborat la numeroase reviste ºtiinþifice ºi literare, precum Sãmãnãtorul (Bucureºti), Foaia ilustratã (Budapesta), Revista istoricã (Vãlenii de Munte, Bucureºti, Iaºi), Dacia
(Bucureºti), Arhiva româneascã (Bucureºti); a
redactat Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice (1908-1916) ºi Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice (1914-1915).
În politicã îºi începe activitatea în 1922,
an în care este ales deputat de Bihor al Partidului
Naþional Liberal, în el recunoscându-se „toate
însuºirile necesare pentru a fi în Parlament deputatul de care este nevoie astãzi mai mult decât
oricând, astãzi când datoritã unor împrejurãri fatal legate de rãzboi, de reîntregirea þãrii, atâþia
nepregãtiþi ºi incapabili au rãzbãtut în viaþa politicã. Al. Lapedatu uneºte inteligenþa cultivatã a
învãþatului ºi pãtrunderea cercetãtorului istoric
cu simþul realitãþii”. (Alex. Lapedatu – alesul de
la Ceica, în Înfrãþirea, II, nr. 527, 31 mai 1922.)
Face parte din guvernele liberale ale perioadei interbelice, ca ministru al Cultelor ºi
Artelor (30 octombrie 1923-27 martie 1926),
când poartã tratative cu reprezentantul Vaticanului pentru încheierea unui Concordat menit sã
reglementeze situaþia Bisericii Romano-Catolice din România (1924).
Ocupã, în mai multe rânduri, portofoliul
Cultelor ºi Artelor (4 iunie 1927-3 noiembrie
1928; 9 iunie 1934-29 august 1936) – calitate în
care a instituit premiile pentru literaturã, picturã
ºi sculpturã, a pus bazele Teatrului de Vest din
Oradea ºi a reorganizat teatrele din Cluj ºi Iaºi, a
contribuit la reanimarea vieþii muzicale a
Iaºiului, a iniþiat înfiinþarea Comisiei pentru
achiziþionarea operelor de artã, a sprijinit reorganizarea unor muzee din întreaga þarã ºi a contribuit la crearea ªcolii de Arte Frumoase din

ªtefan cel Mare (1904), Revoluþia lui Horia
(1906), Episcopia Strehaii (1906), Catagrafia
bisericilor bucureºtene la 1810 (1907), Curtea
de Argeº et ses monuments (1909) – primul ghid
într-o limbã strãinã al monumentelor din fosta
capitalã munteanã, Scurtã privire asupra cestiunii conservãrii monumentelor istorice (1911),
Activitatea istoricã a lui N. Densusianu (1912),
Monumentele noastre istorice în lecturi ilustrative (1914), Un mãnunchi de cercetãri
istorice (1915), Doi cãrturari braºoveni din sec.
XVIII (1915), Mihai Vodã Viteazul (1915), Documente ºi lãmuriri cu privire la desfacerea
proprietãþilor moldovene de peste Prut (1916),
Politica lui Radu cel Mare 1495-1508 (1916),
Mihnea cel Rãu ºi ungurii 1508-1510 (19211922), Dr. Ioan Scurtu, cuvinte de amintire (1922),
Cum s-a alcãtuit tradiþia naþionalã despre originea Þãrii Româneºti (1923).
În 1998 i-a fost publicat volumul Amintiri,
ultima lucrare a istoricului Lapedatu, ediþie îngrijitã ºi prefaþatã, note ºi comentarii de Ioan
Opriº, apãrut la Cluj-Napoca, la Editura
Albastrã. Cartea cuprinde însemnãri, reflecþii ºi
amintiri scrise de Al. Lapedatu, în diferite etape,
majoritatea în ultima parte a vieþii. Din Nota
asupra ediþiei, aflãm cã acest ultim volum este,
de fapt, o revizuire a lucrãrii Scrieri alese, publicatã în anul 1985, cuprinzând articole, discursuri ºi cuvântãri elaborate de Alexandru
Lapedatu între anii 1902-1943, cãrora li s-au
adãugat Amintirile sale scrise spre sfârºitul vieþii ºi Jurnalul de la Moscova. La final regãsim
fotografii ºi documente relevante, însoþite de
comentarii explicative.
Dupã 1990, titlurile academice i-au fost
redate postmortem. În 1994, în localitatea natalã
Sãcele a fost ridicat un bust în memoria sa, la
casa natalã a fost aºezatã o placã comemorativã,
iar o ºcoalã ºi o stradã îi poartã numele.
În anul 2006, Muzeul Judeþean de Istorie
Braºov a organizat o expoziþie ineditã de fotografii ºi documente care au aparþinut fraþilor
Lapedatu.
Luând în considerare activitatea sa, putem
afirma cu tãrie cã Alexandru Lapedatu a fost
unul dintre cei mai strãluciþi diplomaþi ai acelor
vremuri, renumit istoric ºi om de culturã, care a
servit ºi ºi-a dedicat întreaga viaþã, în mod excepþional, intereselor þãrii sale.

Bibliografie:
. Constantin C. Giurescu. Cinci ani ºi douã luni în penitenciarul din Sighet (7 mai 1950-5 iulie 1955),

Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale Române, 1994.
. Fraþilor Alexandru ºi Ion I. Lãpedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani. Bucureºti, Imprimeria Naþionalã, 1936.
. Ioan Opriº. Alexandru Lapedatu în cultura româneascã (Contribuþii la cunoaºterea vieþii politice ºi

culturale româneºti din perioada 1918-1947), Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1996.

RODIRI ACADEMICE

Cluj. În timpul mandatului sãu multe cãrþi importante au fost tipãrite, multe muzee au fost
deschise, printre care Muzeul Etnografic din
Cluj-Napoca ºi Muzeul Satului din Bucureºti.
La insistenþele sale, numeroase monumente publice au fost ridicate în memoria unor mari personalitãþi: B. P. Hasdeu, D. Onciul, I. Gh. Duca,
I. I. C. Brãtianu etc.
Este ales ministru ad-interim la Ministerul
Muncii, Cooperaþiei ºi Asigurãrilor Sociale (4-6
iunie 1927) ºi Ministru Secretar de Stat (14
noiembrie 1933 - 9 iunie 1934; 29 august 1936 14 noiembrie 1937). Între timp revine în Senat,
unde este ales preºedinte (1936-1937). În timpul
regimului autoritar al lui Carol II, dupã
interzicerea partidelor prin decret-lege (1938),
intrã în Frontul Renaºterii Naþionale, fiind una
dintre personalitãþile de prim-plan ale formaþiunii.
În cadrul Academiei Române ocupã diferite funcþii: vicepreºedinte (31 mai 1934 - 31
mai 1935; 3 iunie 1938 - 30 mai 1939), preºedinte (31 mai 1935 - 3 iunie 1938) ºi secretar
general (5 februarie 1939 - 1 iunie 1948). La 9
iunie 1948, odatã cu reorganizarea Academiei în
cadrul regimului comunist, i se retrage calitatea
de membru, fiind repus în drepturi ca membru
titular în 3 iulie 1990.
Dupã instaurarea regimului comunist, în
cadrul represiunii împotriva liderilor partidelor
politice ale perioadei interbelice, viaþa lui
Alexandru Lapedatu avea sã ia o întorsãturã
dramaticã: este arestat în noaptea de 5/6 mai
1950, i se retrag toate titlurile academice ºi este
întemniþat la Sighet, unde moare în acelaºi an, în
circumstanþe neclare.
Aria preocupãrilor sale, activitatea ºtiinþificã de investigare a numeroaselor arhive, problema formãrii statelor feudale româneºti,
chestiuni legate de arta bisericeascã, dar ºi interesul deosebit faþã de unii domnitori, prelaþi sau
oameni de culturã se reflectã în bogata sa operã,
care îl aºazã în rândul celor mai valoroºi reprezentanþi ai epocii.
Dintre lucrãrile lui cele mai importante
amintim: Radu cel Frumos (iunie 1462-ian.
1474) (1902), Vlad Vodã Cãlugãrul 1482-1496
(1903), Documente istorice din arhivele Braºovului (1903), Câteva cuvinte asupra bisericilor
Sf. Nicolae Domnesc ºi Trei Ierarhi (1904), Manuscrisele de la Bisericani ºi Râºca (1904),
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Marius Sturza
(1876-1954)
Valentina ROTARU
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iu al unui preot dintr-o comunã de
În ultimii ani de studii, a lucrat voluntar în
lângã Arad, viitorul profesor de bal- clinica de medicinã internã a profesorului
neologie Marius Sturza s-a nãscut la Drasche ºi în cea neurologicã a profesorului von
27 august 1876, în localitatea ªepreuº, judeþul Frankl-Hochwart. „La puþinã vreme dupã ce a
Arad. ªcoala primarã o face în satul natal, iar fost promovat – cu fastul obiºnuit de la Viena –
dupã absolvirea liceului braºovean „Andrei doctor în medicinã (iunie 1901), a preluat conªaguna”1 îºi continuã studiile la Facultatea de ducerea Sanatoriului de Fizioterapie WällischMedicinã din Viena, pe care o absolvã în anul hof. Aici, Sturza este cel de-al treilea specialist
1895. La Viena îºi ia ºi doctoratul în anul 1901. din Europa care aplicã ºi perfecþioneazã cura de
În perioada vacanþelor a lucrat la Gräfenberg, în aer liber în cabane, bãile de aer ºi de soare, cu
Silezia, unde profesa unchiul sãu, dr. Ion Hozan, care obþine rezultate de care începe sã se vormedicul-ºef al Stabilimentelor de Hidroterapie beascã. Instaleazã, în acelaºi timp, toate cele
Priessnitz”2. Aici tânãrul Marius Sturza „îºi necesare pentru hidroterapie, electroterapie ºi
însuºeºte tehnica hidroterapiei ºi a masajului”3. termoterapie. În anul 1910, introduce chiar ºi
Între anii 1901-1903 se perfecþiotratamentul cu emanaþii de raneazã în diferite ramuri ale mediu, ceea ce face din Wällischdicinii (boli interne, psihiatrie,
hof cel mai complet utilat safizioterapie, participând la stagii
natoriu de fizioterapie din
de perfecþionare în cadrul unor
Austria”5. Între timp face cãlãmari spitale europene (Viena,
torii de studiu în Italia, Franþa ºi
Paris, Berlin).
Polonia.
La îndemnul familiei, tânãÎn decembrie 1918, dr.
rul Sturza se înscrie la Facultatea
Marius Sturza este numit
de Drept din Budapesta, pe care
„secretar general al Resortului
însã o pãrãseºte dupã numai trei
Sãnãtãþii din Consiliul Dirigent.
luni, înscriindu-se la Facultatea de
Elanul sãu se izbeºte curând de
Medicinã din Viena. Referitor la
îngustimea ºi spirtul de castã ale
aceastã alegere, studentul medicipoliticianismului demagogic.
nist scrie mai târziu: „Observaþiile
M. Sturza nu a fost înþeles. În
Mariu Sturza
fãcute asupra curelor din Gräfen1922, dupã ce i se oferise un
berg ºi tot atât de mult practica
post de medic secundar la Aiud,
medicalã a unchiului meu au avut o influenþã se întoarce la Viena tinereþii sale, de unde revine
covârºitoare încã din adolescenþã asupra viito- numai dupã ce, prin înalt decret, este numit
rului meu ºi a carierei mele. Am îndrãgit de pe medic-ºef al viitorului Institut de Balneologie,
atunci medicina ºi am voit sã mã fac doctor, proiectat a se construi dupã planurile întocmite
vindecând ºi eu cu apã ºi cu mijloace naturale, de el însuºi ºi de arhitectul vienez de origine
aºa cum vãzusem aceasta în Gräfenberg“4.
1
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Dr. Bologa Valeriu L., Contribuþii la istoria medicinei din Ardeal. Patru veacuri de medicinã în Ardeal – Întâii
medici români ºi întâiele tipãrituri medicale româneºti în Ardeal. – Oameni ºi fapte din trecutul medical al
Braºovului, Institutul de arte grafice „Ardealul”, Cluj, 1927.
Florea Marin, Facultatea de Medicinã, ªcoala Medicalã Clujeanã ºi Spitalele din Cluj (1500-1990). Scurt istoric,
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2004, p. 82.
Elena Berlescu, Dicþionar enciclopedic medical de balneoclimatologie, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1982, p. 298.
Dr. Alexandru Trifan, Prof. dr. Marius Sturza, promotor al balnologiei în România, în „Viaþa medicalã”, nr. 42
(1188), octombrie 2012.
Ibidem.
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Cezar Popovici, sã instaleze serviciul fizioterapeutic al Spitalului Elias din Bucureºti8.
Marius Sturza a fãcut parte din lotul de
oameni de ºtiinþã, cãrora, în anul 1948, li s-a
retras abuziv titlul de a academician, fiind repus
în drepturi la 3 iulie 1990.
În 1925 se înfiinþeazã Întreprinderea Balnearã din Sovata S.A. Medicul principal al staþiunii a fost dr. Marius Sturza, aceasta fiind unul
dintre acþionarii principali9 pânã la naþionalizarea ei în 11 iunie 1948. Trebuie reliefat aportul deosebit al prof. dr. Marius Sturza, în perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale, la
introducerea, în staþiunea Sovata, a unui tratament balneofizioterapeutic fundamentat pe
cercetãri ºtiinþifice10. Sub impulsul dr. Sturza,
masajul se rãspândeºte ca tehnicã medicalã, atât
în staþiunile balneoclimaterice, cât ºi în spitale.
Începând cu anul 1940, masajul folosit pe baze
ºtiinþifice este implementat ºi în spitalele din
Bucureºti. În vederea angajãrii întregului organism în procesul de vindecare, dr. Sturza folosea complexe terapeutice individualizate,
constând dintr-o armonioasã îmbinare a regimului dietetic cu terapia medicamentoasã ºi hormonalã, cu fizioterapia ºi cu balneoterapia11.
Din literatura de specialitate publicatã de
dr. Marius Sturza, demne de menþionat sunt lucrãrile: Orientãri pentru cure balneare ºi climaterice de varã; Importanþa preventivã ºi terapeuticã a climei de iarnã; Metode noi în
întrebuinþarea apelor minerale sulfuroase; Fizioterapia în rãzboi; Clima ºi apele minerale în
cadrul problemelor sanitare rurale din România,
importanþa preventivã ºi curativã a climei de
iarnã etc. Trebuie amintit, în acest context, ºi
cursul predat la Facultatea de Medicinã din Cluj
în anul universitar 1932-1932, întitulat Noþiuni
elementare de balneologie ºi având 310 pagini
litografiate12. Importante, pentru diferite specialitãþi medicale, mai sunt: Tratamentul si-

Florea Marin, op. cit., p. 82
Bologa V. L., Brãtescu G., Duþescu B., Istoria medicinii româneºti, Editura Medicalã, Bucureºti, 1972.
Florea Marin, op. cit., p. 82.
Dr. Rusu Dorina N., Membrii Academiei Române 1866-2003. Dicþionar, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, Editura
Enciclopedicã, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2003.
Bologa Valeriu L., Izsak Samuil, Fapte ºi oameni. Din trecutul medicinii în patria noastrã, Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1962.
Florea Marin, Facultatea de Medicinã, ªcoala Medicalã Clujeanã ºi Spitalele din Cluj (1500-1990). Scurt istoric,
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2004.
*** Clujeni ai secolului 20. Dicþionar esenþial, Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2000.
Dr. Trifan Alexandru, Prof. dr. Marius Sturza, promotor al balneologiei în România, în „Viaþa medicalã”,
nr. 42/2012.
http://www.lacul-ursu.ro/sovata/istoria
http://www.szovata.ro/muzeum/roman/istoric.htm
Milcu ªt. M., Duþescu B., Istoria ºtiinþelor în România. Medicina, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, Bucureºti, 1980.
Ibidem.
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românã Cezar Popovici proiect, din nefericire,
abandonat”1.
În 1927, contribuie la buna desfãºurare a
Congresului Internaþional de Talasoterapie care
a avut loc la Bucureºti ºi Constanþa2. În anul
1930, când, la Cluj, se înfiinþeazã prima Catedrã
de balneologie din þarã, dr. Marius Sturza va
face parte din aceastã entitate. Peste un an revine
definitiv în Cluj ºi întemeiazã învãþãmântul
universitar de balneologie ºi climato-fizioterapie din þarã3.
Pentru dr. Marius Sturza urmeazã o perioadã de realizãri ºtiinþifice deosebite. În 1930
publicã la Viena o amplã lucrare referitoare la
apele sãrate din România ºi proprietãþile lor curative cu titlul: Die kochsalzwässer Romäniens.
În aceastã lucrare autorul clasificã pentru prima
datã, pe bazã geologicã, apele sãrate din
România, fãcând ºi aprecierea lor din punct de
vedere balneologic ºi balneoterapeutic.
Devine, în anul 1931, profesor agregat ºi,
din 1934, profesor titular de balneologie ºi fiziologie la Facultatea de Medicinã din Cluj4. Ca
prim titular al catedrei de balneologie ºi fiziologie, dr. Sturza a ºtiut sã-ºi apropie studenþii ºi
medicii tineri ºi sã dezvolte în ei interesul pentru
o ramurã a ºtiinþei medicale care urma sã aibã o
mare importanþã în formarea medicului terapeuticean5. În perioada care urmeazã, dr. Marius
Sturza participã cu lucrãri de specialitate la conferinþele naþionale ºi internaþionale de la Karlsbad
(1933), Bucureºti (1934), Cluj ºi Sovata (1935),
Bucureºti (1936), Wiesbaden (1937), Cluj
(1938), Kiel (1938)6.
Ca urmare a unei activitãþi didactice ºi de
cercetare deosebite, este ales, în anul 1937,
membru corespondent al Academie Române de
Medicinã ºi Membru al Societãþii Internaþionale
de Hidrologie7, iar la 3 iunie 1938, membru de
onoare al Academiei Române, care îi dã însãrcinarea plinã de rãspundere ca, împreunã cu dr.
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multan balnear ºi climatic al reumatismelor;
Hidroterapia bolilor tubului digestiv; Climatoterapia în tratamentul tuberculozei cu privire
specialã la climatologia României; Tratamentul
fizioterapeutic al bolilor de femei.
Împreunã cu Ludovic Mrazec publicã în
revista „Miºcarea medicalã românã” un studiu
amãnunþit despre proprietãþile curative ale
Lacului Techirghiol, intitulat Staþiunea balnearã
a Lacului Tekirghiol. Pe lângã activitatea ºtiinþificã, cea didacticã a beneficiat de publicarea a
douã manuale de referinþã, ºi anume un util
îndreptar medical intitulat Balneoterapie practicã (1949) ºi un documentat Manual de balneologie, devenite, în timp, adevãrate lucrãri de
referinþã. De asemenea, dr. Sturza a organizat, la
Covasna, primul curs postuniversitar de balneologie din România. A revoluþionat balneologia

ºi activitatea balnearã din România. De numele
sãu se leagã organizarea sau reorganizarea mai
multor secþii ºi instituþii de profil, cum sunt:
„douã secþii de hidrofizioterapie la Sovata, unde
a fost ºi medic-ºef al staþiunii, Secþia de fizioterapie din cadrul Spitalului, „Menahem Elias”
din Bucureºti (în colaborare cu arhitectul Cezar
Popovici); Clinica de Balneologie din Cluj (în
noul local al clinicilor universitare); Clinica
Balneologicã ºi Secþia de hidrifizioterapie din
Sibiu; înfiinþarea ºi organizarea Institutului de
Balneologie ºi Fizioterapie din Bucureºti”1.
În ultimii sãi ani de viaþã, a lucrat în
Ministerul Sãnãtãþii, pentru organizarea reþelei
de balneofizioterapie, înfiinþând la Bucureºti, în
1951, Institutul de Balneofizioterapie. În 26
iulie 1954, se stinge din viaþã, la Sibiu2.
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Revista noastrã continuã, ºi în acest numãr, prezentarea academicienilor
care au fost elevi sau profesori ai celebrului Colegiu Naþional „Andrei ªaguna”
din Braºov.
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Dr. Trifan Alexandru, Prof. dr. Marius Sturza, promotor al balneologiei în România, în „Viaþa medicalã”, nr.
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Augustin Buzura
sau exerciþiu de celebritate
biografic, omul sculptural sau creatorul ºi legenda personalã, care le învãluie pe mai sus-pomenitele paliere.
Simplul exerciþiu de frecventare a unei
fiºe de dicþionar ne dezvãluie câteva amãnunte
surprinzãtoare, pe care confesiunile de mai târziu ale scriitorului le coloreazã nostalgic, subþiindu-le contururile pânã la spectaculos, aventurã ori chiar picaresc. Aºadar, primele clase la
Berinþa ºi Copalnic Mãnãºtur, mai apoi Liceul
„Gheorghe ªincai” la Baia Mare: „Am fãcut
patru clase la ºcoala din sat, la Berinþa, apoi în
satul vecin Copalnic-Mãnãºtur, cãci predarea
cu ºapte clase s-a desfiinþat. La început mama
nu a mai vrut sã mã lase la ºcoalã. Se temea
pentru cã distanþa era mare ºi toatã zona era
plinã de lupi. Trebuia sã trec un deal, printr-o
pãdure. A zis sã mai stau, sã mai cresc, iar tata
spunea cã aº fi bun de agricultor. Am fugit pur si
simplu pe geam la ºcoalã (...) Mama, sãraca, ce
sã facã? Venea cu mine cu felinarul pânã în
vârful dealului ºi mã urmãrea cu privirea pânã
intram în zona de case a satului vecin. O datã,
þin minte, pe mine ºi pe mama ne-a înconjurat o
turma de mistreþi. Era iarnã, noapte, frig teribil.
Înnebuniþi de spaimã, am stat totuºi neclintiþi.
Ne-au dat târcoale ºi au plecat mai departe.
Dupã aceastã întâmplare, mama m-a mutat în
alt sat, la o mãtuºã (...). În clasa a ºaptea m-am
transferat la Baia Mare. Tata lucra la uzinele
Phöenix. Era o navetã zilnicã de 25 de km. Cum
era, totuºi, foarte obositor, m-au dat la Liceul
ªincai. Dupã o vreme, tot mama a ajuns la ideea
cã nu sunt educat conform ideii ei despre educaþie, aºa cã m-a dus în gazdã la o doamnã, o
fostã coproprietãreasã a minelor de aur,
doamna Puºcaºu, care avea bãrbatul la Canal,
aºa cã din 1948 pânã în 1956, ea n-a mai ieºit
din casã. Trãia aºa ca în Marile speranþe, numai cã, pentru a supravieþui, lua copii în gazdã.
Se ocupa de noi într-un mod special (...) Eu
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criitorul Augustin Buzura are, orice
s-ar spune, un îndelung ºi verificat
exerciþiu al celebritãþii, o anumitã
uzanþã a gloriei: recunoaºterea publicã ºi onorurile literare, academice ori civice nu l-au ocolit, consacrându-l definitiv ºi, într-un fel,
oficializându-l ºi instituþionalizându-l.
În ciuda unei cvasiunanimitãþi receptoare
ºi de recunoaºtere publicã, doar în acest loc, la
Baia Mare, ºi în acest areal septentrional moroºenesc Augustin Buzura este ºi se simte cu
adevãrat – a spus-o ºi a scris-o în nenumãrate
rânduri ºi n-aº crede sã-ºi retracteze informaþia
– cu adevãrat acasã. Nu numai prin fatalitate
biograficã (s-a nãscut la Berinþa, sat din Chioar,
aflat la 25 de kilometri de Baia Mare, ºi-a fãcut
studiile liceale ºi a petrecut ani buni în acest
oraº), dar chiar ºi prin afinitate electivã (respectiv imanenþa creatoare): o întreagã topografie
literarã, puternicã, distinctã ºi cu minime variaþiuni, memorabilã în sine, detectabilã cu uºurinþã încã de la primele proze din volumul: De ce
zboarã vulturul are ca punct de emergenþã un
fabulos Râu al Doamnei, pentru a debuºa apoi
impetuos într-o geografie nordicã, ruralã ori
citadinã, imediat recognoscibilã.
Între fascinaþia perpetuã a Nordului ºi personalitatea uluitoare a maestrului existã o simbiozã creatoare cu totul aparte, ea generând un
soi de omagiu cordial biunivoc, în care se pot
uºor identifica, pe de o parte, admiraþia oamenilor locului pentru scriitorul lor de excepþie, iar
pe de alta ofranda de recunoaºtere a acestuia
pentru spaþiul originar care a devenit peren ºi
matricial în opera sa.
Augustin Buzura întruchipeazã statura
creatoare impresionantã a unui mare scriitor român. Cum se întâmplã de obicei, în atari cazuri
de anvergurã, exfoliind rapid ºi cu minimã metodã un posibil dosar de existenþã, dãm inevitabil peste spectaculoase stratigrafii: omul
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visam sã mã fac sculptor, visam la arte plastice
(...) Dar nici cu sculptura n-a fost sã fie. ªcoala
de picturã din Baia Mare s-a desfiinþat, bani
sã-mi plãtesc lecþii particulare nu aveam, iar
mamei i se pãrea neserioasã o asemenea meserie”.
Tânãrul Buzura, absolvent de liceu, are
aplomb, inventivitate ºi nesfârºite rezerve de
spirit ludic, de vreme ce, dupã o admitere evitatã
la Facultatea de Medicinã Veterinarã, odatã revenit în urbea adolescenþei sale, practicã ocupaþii dintre cele mai insolite: funcþionar la
Direcþia de Statisticã, revizor, contabil, responsabil al Pieþei de alimente din Baia Mare, ajutor
de artificier în minã, învãþãtor suplinitor în satul
Valea Neagrã („lângã Baia Mare, dar spiritual
atât de departe, încât pãrea chiar la marginea
lumii”).

Augustin Buzura vorbind cu pasiune
despre cãrþi la Biblioteca Judeþeanã
«Petre Dulfu» Baia Mare

Spun rãspicat cã mie îmi vine greu sã-l
imaginez pe notoriul scriitor ºi personaj sobru
de astãzi cu cizmele nãclãite cu steril ale ajutorului de artificier, dar memorialistului (ori
poate, mai degrabã, romancierului însuºi) îi este
la îndemânã acest exerciþiu retrospectiv care se
încarcã de dramatism: „Era o muncã abrutizantã. Nu mai ºtiam nimic altceva decât minã,
crâºmã, somn; crâºmã, somn, minã (...) Orice
orizont se închisese. Nu mai îmi rãmãsese nimic
decât moartea. M-am gândit: tot nu iese nimic
din mine, tot nu iese nimic din ceea ce mi-am
propus, poate ar fi mai bine sã-mi închei socotelile cu viaþa. Aºa cã într-o bunã zi am rãmas

mai mult lângã fitil. Era îngrozitor. Stãteam
lângã dinamita care urma sã explodeze”.
Din fericire pentru istoria literarã ºi pentru
toþi cei de faþã, dinamita nu a explodat, ºi iatã-l
pe vremelnicul artificier, student la Facultatea
de Medicinã din Cluj, pe care o absolvã în 1964.
Titlul lucrãrii sale de diplomã, Shakespeare în
psihiatrie, îl recomandã pentru respectiva specializare pe care ar fi dorit sã o urmeze – îi
acordãm aici credit total – vocaþie certã. N-a fost
sã fie, s-a pierdut probabil un eminent medic
curant în beneficiul unui analist rafinat al abisurile psihologice, uneori al nebulosului patologic ºi al unui maestru al introspecþiei ºi al
decorticãrii sufleteºti minuþioase.
Apoi – spune în continuare – fiºa de dicþionar – vin în chip firesc ºi în paralel cu activitatea redacþionalã de peste 25 de ani la revista
Tribuna – cãrþile: de la volumele de prozã scurtã
– Capul Bunei Speranþe ºi De ce zboarã vulturul
– la romanele care au fãcut epocã: Absentul,
Feþele tãcerii, Orgolii, Vocile nopþii, Refugii,
Drumul cenuºii, Recviem pentru nebuni ºi
bestii, Raport asupra singurãtãþi, eseurile politice din Bloc Notes.
Vor urma, pe rând, acompaniindu-se ºi
condiþionându-se recunoaºterea criticã, elogiile,
premiile, canonizarea prin intrarea în conºtiinþa
publicã ºi mai târziu în manuale, ostracizarea
prin punerea la index a unor cãrþi, veºnica hãrþuialã ºi luptã de uzurã cu cenzura, paradoxul
anilor 90, cu reaºezarea lor perpetuã, când pe de
o parte primeºte onoruri ºi demnitãþi oficiale, iar
pe de altã parte intrã într-un con de umbrã,
vocaþia constructivã pe care o probeazã mai
întâi prin edificarea Fundaþiei Culturale Române ºi mai apoi a revistei „Cultura”, recunoaºterea internaþionalã, traducerile, notorietatea, gloria, Raport asupra singurãtãþii...
Acesta este avantajul ºi dezavantajul fiºelor de dicþionar – unul statistic: enumerã ºi
îndosariazã. De aceea, fatalmente, vor rãmâne
întotdeauna în afara lor sentimente, obsesii, angoase, reprimãri, disimulãri, visuri... Din fericire, aici este suveran Scriitorul, aici dã seama ºi
lasã mãrturie homo scripturalis.
Într-un anume fel, din perspectiva strictã a
receptãrii operei sale Augustin Buzura se poate
considera un creator norocos. Proza sa a plãcut
de la început, deopotrivã criticilor celor mai
exigenþi ºi publicului larg. Poate mai puþin cenzurii comuniste uneori, cu care autorul a trebuit
sã poarte bãtãlii crâncene, pentru fiecare dintre
romanele sale. Dupã mai bine de patru decenii,
de când s-a impus viguros pe piaþa literarã, scrisul sãu continuã sã placã, ba chiar sã exercite un

Existenþa pare o adunãturã de piese disparate,
aruncate în neorânduialã: „Ambiþia mea stupidã
de a reface un mecanism din piese disparate,
strãine cumva, de importanþã egalã... Zimþi mai
mici sau mai mari, axe, angrenaje... Piesele
trântite aiurea, înãuntru, pot sã zacã liniºtite,
nimeni nu va ºti ce ºi cum... Niciunui om normal
nu-i va trece prin minte cã ele au putut fi bulversate în aºa hal. E ceas? Ar fi putut fi, dacã
unui nepriceput înfiorãtor nu i-ar fi trecut prin
minte sã-l repare, dacã un ignorant bine intenþionat nu ºi-ar fi asumat nobila misiune de a se
sacrifica pentru binele ceasului (...) un ceas
mort rãmas la ora ignorantului... Desigur, aº
putea spune: Ceasul merge perfect! Ar fi doar
atâþia dispuºi sã mã creadã”.
O definiþie perfectã a oricãrui mecanism
totalitar care-l va pãstra captiv prin perfidia manipulãrii. Întotdeauna – ºi astãzi chiar, sunt
atâþia dispuºi, într-o adevãratã voluptatea a mistificãrii – sã creadã cã ceasul merge perfect.
În rest, într-un tablou clinic nemilos, bolile tipice ale unui astfel de Athanor dezabuzant,
de care sunt conºtienþi, luptând dramatic cu ele,
toþi eroii lui Buzura: alienarea, dezerþiunea, anomia, moartea moralã, subregnul: „Fãrã pâine ºi
carte – spune doctorul Cristian din Orgolii – un
om, chiar lãsat liber, poate ajunge un simplu
animal, prea agresiv sau prea domestic, depinde; oricum, în afarã de mersul biped ºi de
graiul articulat, va avea puþine din caracteristicile esenþiale ale omului. Moartea psihicã
apare pe neobservate ºi se instaleazã trainic,
uneori definitiv”.
Interogaþia amplã care susþine perpetua
nevoie de statuare, de ancorare ontologicã, în
permanentul tangaj al unei lumi deturnate, sfârºeºte în scrâºnet dramatic ºi revoltã: „Ce fel de
fiinþe suntem? Se întreabã ªtefan Pintea din Vocile
nopþii. Pledezi pentru cunoaºtere, însã când þi se
oferã ocazia, o refuzi speriat. Vrei dreptate, dar
în esenþã nu faci nimic pentru ea. Vorbeºti de
adevãr, îl cauþi, însã când îl gãseºti þi se face
fricã de el ºi te porþi de parcã nu l-ai cunoaºte. Ce
fel de fiinþe suntem? Ce fel de fiinþe suntem noi,
dacã renunþãm aºa de uºor pânã ºi la viaþã?”
ªi uneori se configureazã foarte pregnant ºi
o retoricã a þipãtului, un soi de spasm al fiinþei
care tinde cu orice preþ sã se valideze în act: „Nu
trebuie sã ne lãsãm aºa de uºor cãlãriþi, se însufleþi el (...) Dacã te doare strigã! Îl încurajeazã
apoi, ºtiindu-se auzit. Urlã, sã nu-þi pese! Dacã
te doare, urlã, îl îndemnase ªtefan Pintea în
momentul în care simþise degetele vârându-i-se
în carne. Urlã, se îndemnase apoi pe sine”.
Nu-þi trebuie niciun fel de sofisticatã grilã
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soi de seducþie misterioasã pe care timpul pare a
nu-ºi pune decisiv patina. De febra revizuirii,
atât de agresivã ºi nuanþatã în câmpul nostru
literar, scriitorul nu a fost, desigur, ocolit. ªi-au
bemolizat brusc tonul, odatã foarte înalt, criticii
importanþi, despre a cãror fermitate ai fi zis cã
nu admite variaþiunile. Alþii au rãmas constanþi
în admiraþie ori nuanþã apreciativã.
Personal – dupã ce în ultima jumãtate de
an am recitit toate romanele scriitorului – pot
spune cã ele ies bine ºi fãrã daune majore din
experimentul drastic al re-lecturii, ba chiar cu o
vigoare interioarã reconfirmatã ºi cu ºtaif nedezminþit.
Sigur cã unele situaþii sau pasaje sunt iremediabil datate, dar ansamblul degajã aceeaºi
forþã de solilocviu nesfârºit, de litanie a unei
lumi obosite care macinã existenþe, ca un uriaº ºi
nefast concasor existenþial. De patruzeci de ani,
de la Absenþii încoace, Augustin Buzura exerseazã aceeaºi scriiturã magmaticã, un flux
ideatic torenþial ºi de nestãvilit (nici mãcar ortoepic), ce înghite sub ºuvoaie de lavã narativã
(mereu incandescentã) daune morale, culpe ºi
culpabilitãþi istorice, arheologie socialã, cataclisme interioare, meditaþie ºi reflecþie obsesivã,
tragism ºi grotesc deopotrivã.
Ca ºi la Rebreanu, impresia întregului este
prevalentã ºi copleºitoare. Augustin Buzura are
o neobiºnuitã vitalitate ideaticã ºi de aici decurg
douã consecinþe care pot fi les qualités maîtresses
pentru scriitura sa: permanenta tensiune, menþinutã constant ºi la cote ridicate a streamului
ideatic (chiar atunci când el este mai puþin fabulatoriu ºi mai mult eseistic) ºi o naturalã abilitate (ºi uneori apetenþã) de schimbare a
registrelor stilistice sau scripturale, urmând
într-un fel tehnica contrapunctului muzical. Epicul ºi eticul au o corespundere naturalã care-l
singularizeazã pe romancier.
Ce ar fi de spus în câteva cuvinte despre o
operã coagulatã ºi unitarã, de câteva mii de pagini?
Dacã ar fi sã spun ceva generic despre
omul romanesc al lui Buzura, m-aº folosi de o
extraordinarã metaforã din Absenþii (roman pe
care l-am gustat mai mult la re-lecturã decât la
prima citire): aceea a ceasului desfãcut ºi reasamblat aleatoriu dupã capricii ºi hazard. Omul
lui Buzura e o astfel de piesã într-un organism
detracat, într-un ansamblu care ºi-a pierdut logica internã de funcþionare. Fie angrenajul s-a
înþepenit ºi atunci zbaterile individului nu valoreazã mai mult decât bãtaia de aripi a unui coleopter încâlcit într-o plasã, fie a luat-o anarhic
ºi cu repeziciune din loc, într-o trepidaþie haoticã, menitã sã striveascã, cu necesitate, umanul.
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de lecturã amfibologicã, n-ai nevoie de decodãri
esopice, textul trãieºte prin sine ºi are aceeaºi
prospeþime de acum 30 de ani, data apariþiei lui.
E lustru de mare prozator.
În plus, o nuanþã stenicã, un soi de abur
luminos, de tonifiere moralã înfãºoarã scenele
cele mai atroce, cercul infernal nu se închide
niciodatã de tot.
Într-un interviu, scriitorul povesteºte o
întâmplare bizarã: cineva, o persoanã de bine,
desigur, a expediat din Sibiu o scrisoare, asigurându-l cã o copie a fost trimisã ºi Comitetului Central: „Ce s-ar întâmpla, domnule
Buzura, dacã am lua fraze din romanul Dvs (era
vorba de Vocile nopþii), le-am copia pe niºte
pancarte ºi am ieºi cu ele în stradã? Nu ne-ar
aresta? Pe dvs. de ce nu vã aresteazã?”.
Desigur, era un material detonant în cãrþile lui Buzura ºi lumea îl cãuta cu înfrigurare.
Scriind acest text m-am hotãrât ca la finalul lui
sã fac mostrã de lecturã ingenuã. Ca un hypocrite lecteur, ce sunt, am luat ultimul roman
antedecembrist al scriitorului – Drumul cenuºii
–, citit de mine, cu creionul în mânã, în martie
1989, atent la sublinierile de atunci.
„De fapt, ce sã mai vorbim. Butoaiele

goale sunã cel mai tare. Eroii adevãraþi nu-ºi
revendicã nici mãcar propriile lor fapte, pe
când nulitãþile îºi asumã chiar ºi rolul destinului”. (p. 49).
„Orice floare plantatã în deºert este pânã
la urmã acoperitã de nisip. Într-un deºert întotdeauna înving nisipurile”.
„Am acceptat din comoditate sau fricã sã
trãiesc o vreme, cam lungã, e drept, în interiorul
minciunii, ba chiar m-am strãduit sã o justific ºi
sã spun cã ea este adevãrul cel mai curat cu
putinþã. Saltul de la umilinþã la curaj ºi demnitate – mai dificil poate decât de la maimuþã la
om – nu pare apropiat”.
Fãrã îndoialã, era un material fisionabil, în
mãsura sã alerteze, sã provoace, sã disconforteze. Uºor de închipuit ce s-ar fi întâmplat cu
astfel de texte, ce forþã de impact ar fi avut ele,
odatã devenite slogan sau memento. Nu numai
atunci, chiar ºi astãzi. Pentru dinamica explozivã a scrisului sãu, pentru rectitudine ºi atitudine Augustin Buzura binemeriteazã cu prisosinþã a fi aºezat în Panteonul neamului ca o
personalitate de excepþie a culturii ºi spiritualitãþii noastre.

Notã: Articolul de faþã a fost prezentat, într-o formã extinsã, drept
laudatio, cu ocazia atribuirii de cãtre Universitatea de Nord Baia Mare a
titlului de doctor honoris causa academicianului Augustin Buzura.
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Biblioteca, spaþiu al memoriei:
Fondul Mircea Zaciu

Mircea Zaciu

Biblioteca, sanctuar al tãcerilor solemne,
spaþiu veritabil al cunoaºterii ºi cultivãrii memoriei, poate prezenta cititorilor viaþa ºi opera
celor mai remarcabile personalitãþi culturale. În
acest context, Biblioteca Universitãþii din
Oradea cinsteºte ºi respectã memoria academicianului Mircea Zaciu, prin mijloacele specifice
unei asemenea instituþii.
Profesorul, cum era cunoscut în mediul
academic, dar ºi familial1, s-a nãscut la 27 au-

gust 1928 în Oradea, ca fiu al avocatului Adrian
Zaciu ºi al Otiliei (nãscutã Muth), secretarã de
liceu2. Copilãria sa a stat sub semnul dragostei
de carte ºi a nestatorniciei. O mare parte a petrecut-o în oraºul Satu Mare, iar verile în oraºele din
Maramureº uneori, la Baia Mare, Baia-Sprie ºi
Cavnic.
A urmat ºcoala primarã ºi prima clasã a
Liceului „Mihai Eminescu” în Satu Mare
(1935-1939). Din cauza evenimentelor generate
de Dictatul de la Viena, în vara anului 1939 se
refugiazã cu familia la Arad. Elev eminent ºi un
cititor avid de cunoºtinþe, Mircea Zaciu urmeazã
licee de tradiþie. Clasele II-VI la Liceul „Moise
Nicoarã” din Arad, iar dupã rãzboi, clasele VIIVIII la Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea3. În
anul 1944 a debutat în ziarul Ecoul, cu un medalion despre Duiliu Zamfirescu, sub auspiciile
lui Miron Radu Paraschivescu. Debuteazã cu
prozã în anul 1948, în revista Flacãra sub titlul
Episod.
Între anii 1947-1951 a urmat cursurile Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii din
Cluj. Ca student s-a remarcat prin eminenþã ºi
camaraderie în vremuri extrem de dificile, când
România se afla în plin proces de sovietizare4. A
susþinut teza de licenþã în limba ºi literatura
românã în anul 1952. Printre profesorii sãi s-au
numãrat ºi dascãli de excepþie precum Dimitrie
Popovici, Ion Breazu, Zoe Bugnariu ºi Iosif
Pervain care au contribuit la începuturile formãrii sale ºtiinþifice.
Din anul IV al studenþiei începe o strãlucitã carierã didacticã, fiind numit preparator
la Catedra de Literatura Românã, condusã de
marele profesor D. Popovici. Un an mai târziu
devine asistent orientându-se cãtre studiul literaturii secolului XX. Timp de 10 ani va fi lector
1952-1962, apoi conferenþiar între anii
1962-1972 ºi profesor titular 1972-1990 la

Ioan Moldovan, Dom’ profesor, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 6
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (coord.), Dicþionarul scriitorilor români, vol.IV R-Z, Bucureºti,
Editura Albatros, 2002, p. 943
3 Petru M. Ardelean, Mircea Zaciu – o paginã de biografie, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 58.
4 Dumitru Micu, Sarcina chemãrii, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 21
1
2

FAMILIA ROMÂNÃ

E

mil Cioran afirma cã „nemurirea
este o concesie de eternitate pe care
moartea o face vieþii”. Nemurirea
personalitãþii lui Mircea Zaciu se datoreazã
operei autentice, scriitorilor, discipolilor pe care
i-a format ºi spiritului critic constructiv pe care
l-a impregnat în lucrãrile sale.
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aceeaºi Universitate1. Din anul 1990 devine profesor consultant, calitate la care va renunþa în
anul 1997. Aceastã evoluþie se datoreazã meritelor proprii ºi mai puþin originilor sociale2. În
perioada 1962-1966 ocupã ºi poziþia de decan al
Facultãþii de Filologie din Cluj. Din cauza unor
rapoarte scrise de „amici”, îi va fi refuzatã plecarea la Paris, unde a fost invitat sã continue
activitatea de lector.
Obþine titlul de doctor în filologie românã,
în anul 1967. În perioada 1967-1970 este lector
la Universitãþile din Köln, Bonn ºi Aachen,
unde predã limba ºi literatura românã. Îºi continuã cariera de profesor universitar, dar treptat
se produce o „marginalizare progresivã premeditatã”. I se interzice prelungirea înþelegerilor din 1970, iar în acelaºi an este demis din
funcþia de ºef al Catedrei de literatura românã
contemporanã ºi teoria literaturii, deþinutã între
anii 1967-1970, aceste probleme datorându-se
cel mai probabil legãturilor de rudenie cu anumite persoane care au fugit în Occident3. În douã
rânduri i se refuzã ºi calitatea de conducãtor de
doctorat, obþinutã doar din anul 1990. Nu va
primi nici vizele necesare pentru a continua colaborarea cu universitãþile din strãinãtate.
Alexandru Cistelecan considera cã Mircea
Zaciu „a avut mereu ceva din prestigiul unei
instituþii […] gesturile cele mai umane, ba chiar
cele mai umile, nu reuºeau sã îi compromitã
aceastã carismã instituþionalã”. Acelaºi autor îi
atribuie ºi calitatea de spiritus rector, menþionând însã cã era mai degrabã un cârmuitor „la
modul inefabil ºi gratuit decât la modul
aplicat”4.
Domnul Profesor Mircea Zaciu, apelat cu
majusculele subînþelese5 a fost o figurã ilustrã a
Clujului universitar „Fãcea figurã aparte
printre profesori. Îþi impunea; inhiba ºi fascina
concomitent. Avea rigoare, þinutã de rectitudine, era bântuit de spirit de ordine. […]Exigent, autoritar dar ºi prevenitor, cu vocaþia discipolatului”. A ocrotit zeci de destine literare ºi
a lansat oameni ai condeiului, modelându-i prin
forþa exemplului sãu6.
Se discuta despre Mircea Zaciu ca despre
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un demn sacerdot sã „ocupe locul senioral al lui
Blaga” într-un Cluj vãdit marcat „de o secetã
literarã redutabilã”. Totul în contextul în care
acelaºi Mircea Zaciu a publicat în Echinox memoriul înaintat de Lucian Blaga cãtre conducerea Partidului Comunist Român, „dând la
ivealã în nuditatea lui crudã întregul context al
persecuþiei la care fusese supus poetul”7. A fost
considerat un act de curaj, care l-a ridicat pe
magistrul Zaciu în ochii tinerilor sãi discipoli –
Marian Papahagi, Ion Pop ºi Ion Vartic, aflaþi în
conducerea revistei studenþeºti din Cluj.
În paralel cu vocaþia de profesor universitar, desfãºoarã ºi o bogatã activitate scriitoriceascã. Debuteazã editorial cu prozã în 1954,
apoi cu criticã ºi istorie literarã în 1967 prin
volumul Masca geniului. Este membru al
Uniunii Scriitorilor din anul 1956.
„Eliberat” în anul 1972 din funcþiile administrative de la Universitate, se va concentra
asupra cursurilor de literaturã românã contemporanã ºi va începe o perioadã fructuoasã din
punct de vedere al apariþiilor literare. Va publica
numeroase volume: Glose (Cluj,1970), Colaje
(Cluj,1972), Ordinea ºi aventura (Bucureºti,
1973), Bivuac (Cluj-Napoca, 1974), Lecturi ºi
zile (Bucureºti, 1975), Alte lecturi ºi alte zile
(Bucureºti, 1976), Teritorii (Cluj-Napoca, 1976).
În anul 1979 va lua o decizie care îi va
marca ulterior destinul. Va redacta un jurnal,
care s-a întins pe o perioadã de zece ani: 19791989, pe care îl va publica între anii 1993-1998.
Scriitorul Mircea Zaciu a trasat în prefaþa volumului Scrisori nimãnui (Oradea, Târgu-Mureº,
1996) cele trei coordonate care i-au marcat activitatea: istoria ºi critica literarã, comentariul
vieþii ºi confesiunea8. Ultimele douã coordonate
s-au împletit în Jurnal, apãrut în patru tomuri.
Mircea Zaciu a fost considerat chiar un istoric
propriu-zis, deºi nu ºi-a dorit acest lucru, fiind
posesorul unui „acut sentiment al istoriei imediate, dezvãluindu-ne atmosfera unei perioade
care îndeobºte scapã istoricului contemporan”9.
Jurnalul este, cu siguranþã, lucrarea în
care îl descoperim pe profesorul Mircea Zaciu
în intimitatea sa cea mai profundã, cea inte-

Mircea Zaciu, Interviuri, ed. îngrijitã de Graþian Cormoº, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, p. 45.
Romulus Rusan, „O lege nouã”, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 10.
Mircea Zaciu, Jurnal, vol. 3, Bucureºti, Editura Albatros, 1996, p. 134.
Alexandru Cistelecan, Carisma instituþionalã, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 2.
Marta Petreu, Îi spuneam, Domnule Profesor, cu majuscule.,în Aurel Sasu, Mircea Petean, Întoarcerea învinsului.
Întâlniri cu Mircea Zaciu, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2001, p. 138.
Valentin Chifor, Escale, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006, p. 46.
Ovidiu Pecican, Mitul Transilvaniei ºi ipostazele sale literare, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 55.
Mircea Zaciu, Dialog epistolar, Bucureºti, Curtea Veche Publishing, 2003 p. 5.
Pompiliu Teodor, Mircea Zaciu ºi lumea prin care a trecut, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 55.
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prinzãtoare”5. Intimitatea Jurnalului i-a permis
sã se exprime liber ºi asupra unor personaje din
literatura românã.
Oraºul natal, Oradea, a continuat sã joace
un rol important în viaþa sa. Din punct de vedere
sentimental, s-a simþit întotdeauna ataºat de
urbea de pe Criºul Repede. Aspecte ale inspecþiilor ºcolare ºi ale întâlnirilor cu prietenii ºi
foºtii studenþi sunt reflectate în Jurnal. Preþuieºte un grup de excepþie al vieþii universitare ºi
literare bihorene, format din studenþii sãi, deveniþi profesori universitari din care îi enumerãm pe Valentin Chifor, Ion Simuþ, Liana
Cozea, Ioan Derºidan.
Lansarea volumului Viaticum la Biblioteca municipalã din Oradea îi prilejuieºte emoþii
intense. În discursul þinut în noiembrie 1983,
Zaciu considerã adecvat sã îl menþioneze ºi pe
episcopul greco-catolic martir, P.S. Ioan Suciu,
de care se leagã ºi unele din primele experienþe
publicistice ale sale. Audienþa rãmâne impresionatã în mod plãcut. În cadrul aceluiaºi eveniment, personalitãþi precum Radu Enescu,
Mircea Martin, Nicolae Manolescu ºi Marian
Papahagi vor lua cuvântul pentru a-l elogia pe
cãrturarul clujean, fapt care îl determinã sã se
simtã emoþionat6. Discursul lui Mircea Zaciu a
fost primul susþinut în public la Oradea dupã cel
de la finalul liceului, în calitate de ºef de promoþie. Criticul literar constata copleºit cã „erau
apoi de faþã atâþia oameni care-mi pândeau
modificãrile, gândurile, expresia (foºti dascãli,
foºti colegi, foºti studenþi)”7. Acelaºi Mircea
Zaciu surprinde ºi atmosfera apãsãtoare din
oraº, ai cãrui locuitori erau supuºi la diverse
privaþiuni. Profesorul clujean cugeta pe tema
acestui subiect astfel: „Ce rezonanþã specialã
trezeºte în mine, sub acest cer gri... Numai aici,
în oraºul acesta, i-am simþit ecoul. De ce, aici, ºi
aerul mirosea altfel? Sau numai mie îmi miroase, amintire imemorialã din clipa naºterii în
acest oraº? ªi zgomotele au aici un timbru numai al lor, neîntâlnit în niciunul din nenumãratele oraºe din lume, câte am strãbãtut...”8.
În deceniul satanic (1979-1989), Mircea
Zaciu publicã volumele Lancea lui Ahile (Bucureºti, 1980), Cu cãrþile pe masã (Bucureºti,
1981), Viaticum (Bucureºti, 1983). A conceput

Ovidiu Pecican, art. cit., p. 56.
Mircea Zaciu, Jurnal, vol. I, p. 54.
Ibidem, p. 62.
Ana Blandiana, Secvenþe, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 4.
Ibidem.
Mircea Zaciu, Jurnal, vol. II, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 295.
Ibidem, p. 296.
Ibidem, p. 314.
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lectualã. Ovidiu Pecican descoperã mai multe
dimensiuni ale Jurnalului, acesta reprezentând
printre altele, „chintesenþa unui regim”, devenit
o „preocupare polarizantã”, de care se elibera
prin observarea atentã ºi lucidã a strãdaniei
celor care îl diriguiau ºi a obstinãrii celor care
luptau împotriva acestuia. Jurnalul are o valoare
deosebitã ºi datoritã radiografiei pe care o face
miºcãrii literare, lesne de realizat prin prisma
contactelor sistematice cu oamenii de literaturã
din þarã, realizate la Bucureºti1.
Efectele publicãrii Jurnalului sãu în timpul vieþii au fost preconizate încã din 1979,
când, în redacþia gazetei Manuscriptum i s-a reproºat cã nu þine cont de o cutumã care
presupunea cã „nu se reproduc pasaje când e
vorba de persoane în viaþã”, considerând cã
„revista se afla în contradicþie cu propria
aserþiune”2. Spiritul sãu acid a fost extrem de
dureros pentru contemporani, care au fraternizat
cu regimul comunist din oportunism.
Ochiul sãu critic, dublat de un condei ascuþit, specific unui critic literar autentic, tranºeazã brutal elementele artificial promovate în
mediul literar românesc. Uneori considerã inutil
sã participe la Colocvii literare organizate sub
egida Uniunii Scriitorilor ºi moderate de „un
sobor de þaþe, bãtrânei decrepiþi ºi sumedenie de
diletanþi” pe care „critica nu-i bãga în seamã”,
care totuºi se încãpãþânau sã strige „Dar noi
existãm!” de fiecare datã când ajungeau sã punã
mâna pe microfon3.
În opinia Anei Blandiana Jurnalul explicã
de ce acest „profesor ascet” putea „sã suporte ºi
chiar sã caute ambianþa de acolo”, frecventarea
Casei Scriitorilor fiind parte din „scris, din
operã, era procurarea materiei prime din care
construia zi cu zi imaginea bolgiei”4. Mircea
Zaciu a fost ales în Consiliul de Conducere al
Uniunii Scriitorilor din România în trei legislaturi succesive, iar între anii 1990-1995 în Consiliul Director.
Se pare cã Profesorul agrea aceastã posibilitate de a evada din Cluj, oferindu-i-se astfel
ocazia de a face parte din „viaþa literarã a Capitalei mult mai agitatã, trepidând de zvonuri,
de bârfe, de întâmplãri, de uri, de amoruri, de
trãdãri, solidarizãri, scene nostime, gesturi sur-
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ºi editat volumele colective de studii Ceasuri de
searã cu Ion Agârbiceanu (1982) ºi Liviu Rebreanu dupã un veac (1985). Totodatã, depune
un imens travaliu ºtiinþific pentru volumul
Scriitori români, apãrut în 1978 în colaborare cu
Marian Papahagi ºi Aurel Sasu. Demersul urma
a fi continuat prin publicarea a douã volume sub
titlul Dicþionarul scriitorilor români, care trebuia sã aparã în 1984. Cenzura însã opreºte
editarea cãrþii, provocând o imensã frustrare autorilor, în special lui Zaciu1. Supãrarea a fost
atât de mare, încât timp de doisprezece ani,
Mircea Zaciu a evitat orice formã de dialog cu
bunul sãu prieten, Ion Brad. Motivul ar fi fost cã
un referat cãtre C.C.E.S., redactat de cel din urmã,
ar fi determinat stoparea apariþiei volumelor ce
compuneau Dicþionarul scriitorilor români.
Legãtura a fost reluatã în 1997 prin intermediul unui prieten comun, artistul Ion Vlasiu,
criticul literar admiþând cã „oamenii, o ºtii ºi tu,
cum o ºtiu ºi eu, sunt supuºi greºelii ºi poate nu e
bine sã-i condamnãm pe toþi fãrã apel”2.
Romulus Rusan considerã pe bunã dreptate cã
„sub figura de mandarin ascetic ºi sever a lui
Mircea Zaciu se ascundea un suflet cald ºi un
umor acid, uneori miºcãtor”3.
Nici momentul izbãvitor ce l-a constituit
Revoluþia din decembrie 1989 nu a reprezentat o
îmbunãtãþire considerabilã a statutului sãu. Profesorul clujean se va stabili la Bonn, din 1990,
alãturi de familia sa. Publicarea primului volum
al Jurnalului în 1993, constituie un act de mare
curaj, o „epurã a unei realitãþi atroce care depãºeºte ficþiunea, chiar pe aceea mai inventiv-extravagantã”4 reprezentând cu adevãrat o
bombã care a generat furia „castei scriitorilor”
ºi a presupus „riscul (enorm) de a distruge vechi
ºi trainice prietenii” ºi de „a intra în rãzboi cu
toatã lumea”5.
Jurnalul reprezintã modalitatea prin care
Mircea Zaciu ºi-a pregãtit ieºirea de pe scenã,
cãrare cãtre sfârºitul vieþii, care se schimbase
prea mult. Alexandru Muºina considera cã „Jurnalul a fost arma secretã a lui Mircea Zaciu.
Arma cu care ºi-a aneantizat, în eternitate,
duºmanii”6. Între timp, Ana Blandiana a sesizat
cã „dispãruse strãlucirea causticã a cuvintelor
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care se înfãþiºau numai amare ºi mate. Totul îl
obosea, dar era o obosealã a timpului nu biologic, ci istoric, iar mãrturisirea ei nu încerca
sã se ascundã în niciun fel”7. Poetul Ioan
Moldovan considera cã „spectacolul vieþii, personajele ei, comedia lor nu-i mai provocau inteligenþa ºi acidul ironiei sale voltairiene nu mai
intra în efervescenþã”8.
Cu toate problemele care au apãrut în
timp, anii 90 au fost efervescenþi pentru criticul
literar. În 1990 dobândeºte calitatea de conducãtor de doctorat în cadrul Alma Mater Napocensis, la care renunþã însã în anul 1997. Imediat dupã Revoluþie devine director de onoare al
revistei Vatra din Târgu-Mureº.
Va publica, pe lângã cele patru volume ale
Jurnalului, Clasici ºi contemporani (1994),
Scrisori nimãnui (1996), Ca o imensã scenã,
Transilvania... (1996). Vor apãrea ºi primele
douã volume ale Dicþionarului scriitorilor români. În anul 1997, ca o recunoaºtere a valorii
operei ºi activitãþii sale impresionante, a fost
numit membru de onoare al Academiei
Române9.
Cãrþile scriitorului Mircea Zaciu au fost
apreciate de critici literari contemporani precum
Perpesiciuss, Nicolae Manolescu, Eugen
Simion, Mircea Iorgulescu, Lucian Raicu,
Alexandru George, Gabriel Dimisianu, Marian
Papahagi, Ion Pop, Alexandru Cistelecan, Alex
ªtefãnescu ºi mulþi alþii. Noua societate româneascã era prea puþin interesatã de culturã ºi de
valorile fundamentale ale literaturii noastre. Dificultãþile financiare ale revistelor din redacþia
cãrora a fãcut parte sau a cãrþilor pe care încerca
sã le tipãreascã s-au reflectat în starea sa de
spirit. Mircea Zaciu îi scrie ºi omului de afaceri
Sorin Ovidiu Vântu la 31 august 1999, în încercarea de a-l sensibiliza: „pentru a obþine de
la Domnia Voastrã sprijinul necesar continuãrii/ împlinirii operei despre care v-am vorbit,
aflând despre interesul susþinut pe care îl arãtaþi literaturii/scriitorilor români, încercând sã
vã aliez în a vã lega numele de aceastã operã de
mare anvergurã ºi prima în cultura româneascã
(dacã s-ar încheia)” întrucât „pânã în prezent
nimeni nu s-a arãtat sensibil la o atare situaþie,

Idem, p. 943.
Mircea Zaciu, Dialog epistolar, Bucureºti, Curtea Veche, p. 11.
Romulus Rusan, art. cit., p. 10.
Valentin Chifor, Între real ºi imaginar, Oradea, Editura Cogito, 1999, p. 125.
Liviu Maliþa, Între „creaþie” ºi „analizã”, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 60.
Alexandru Muºina, A mai murit un luptãtor, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 7.
Ana Blandiana, art. cit., p. 5.
Ioan Moldovan, art. cit., p. 6.
Schiþã de portret... octombrie 1997. Interviu cu Mircea Zaciu, în Vatra, an XXVIII, nr. 353, august 2000, p. 79-81.

stituindu-se în Fondul special Mircea Zaciu4.
Din aceste volume, 500 cuprind dedicaþii în
timp ce 200, conþin autografe ºi însemnãri. Volumele sunt puse la dispoziþia profesorilor, cercetãtorilor ºi studenþilor pentru studiu, conform
unui regim special, doar în sala de lecturã.
Acelaºi profesor universitar Ioan
Derºidan, alãturi de profesorul Ion Simuþ, critic
ºi istoric literar, student echinoxist al Profesorului, a fãcut demersuri cãtre Senatul universitar orãdean pentru acordarea numelui
Mircea Zaciu unei sãli de lecturã din cadrul
Bibliotecii Universitãþii din Oradea. Solicitarea
a fost motivatã de existenþa unor „dovezi de
legãturã de spirit ºi de familie cu orãdenii, cu
tinerii, pentru care a donat FONDUL MIRCEA
ZACIU” ºi mai multe „motive de prestigiu ºi
autoritate privind contribuþiile profesorului,
academicianului ºi scriitorului”. În memoriu se
mai aratã cã Mircea Zaciu este „un reper valoric
al domeniului filologic ºi al criticii ºi istoriei
literare” iar „în judecãþile ºi aprecierile sale a
cuprins în permanenþã oamenii de culturã din
Oradea ºi din Facultatea de Litere”. Ca ºi o
consecinþã logicã, Senatul Universitãþii din
Oradea a decis prin Hotãrârea Biroului Senat din
19 octombrie 2009 acordarea numelui Mircea
Zaciu unei sãli din cadrul Bibliotecii Universitãþii din Oradea.
Un an mai târziu, în 2010, fondul de carte
ºi bustul lui Mircea Zaciu au fost aduse la etajul
I al bibliotecii universitare orãdene. Bustul a
fost realizat de sculptorul Ion Vlasiu, unul din
cei mai buni prieteni ai profesorului clujean. S-a
definitivat astfel procesul prin care se întreþine
memoria criticului literar Mircea Zaciu, personalitate de seamã a criticii literare româneºti
contemporane.
Alma Mater Crisiensis îi datoreazã, cel
puþin în domeniul filologic, profundã recunoºtinþã acestei remarcabile personalitãþi a criticii
literare. Fiind un om de culturã în adevãratul
sens al cuvântului, acesta a nutrit sentimente de
respect ºi a închegat colaborãri fructuoase cu
foºtii sãi studenþi, care, la rândul lor, s-au bucurat de preþuirea universitarului clujean, beneficiind de un real ajutor din partea acestuia.
ªi asupra celei mai prestigioase reviste de
culturã din Oradea, Familia, Mircea Zaciu ºi-a

Aurel Sasu, Mircea Petean, Întoarcerea învinsului. Întâlniri cu Mircea Zaciu, Cluj Napoca, Editura Limes, 2001,
p. 371-372.
2 Profesorul Mircea Zaciu – mai aproape de veºnicie, în Criºana, an 10, nr. 2766, 24 martie 2000, p. 3.
3 Mircea Zaciu, Jurnal, vol. III, Bucureºti, Editura Albatros, 1996, p. 190.
4 Ioan Derºidan, Însemnãri ºi dedicaþii pe cãrþi – Din fondul de carte al Bibliotecii (Configurãri ºi idei literare),
Editura Universitãþii din Oradea, 2013, p. 47.
1
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în actualul climat politico-social-economic pe
care îl cunoaºteþi desigur prea bine”1. Manuscrisul volumului III al Dicþionarului scriitorilor români a fost predat Editurii Fundaþiei
Culturale Române în 1998. Peste trei ani va fi
recuperat ºi va fi publicat la Editura Albatros din
Bucureºti. În anul 2002 va fi tipãrit ºi ultimul
volum din aceeaºi lucrare.
Sfârºitul academicianului Mircea Zaciu
survine în ziua echinocþiului de primãvarã din
anul 2000, la Cluj-Napoca. Va fi condus pe
ultimul drum la Oradea, dupã ce corpul academic clujean ºi alþi cunoscuþi ºi prieteni i-au
adus un ultim omagiu în oraºul Cluj-Napoca.
Coincidenþã sau nu, cea mai prestigioasã revistã
studenþeascã de literaturã clujeanã poartã titlul
aceluiaºi eveniment astronomic, Echinox, revistã
la care Profesorul ºi-a adus contribuþia din plin.
Momentul decesului a fost tratat cu atenþie
de comunitatea academicã ºi culturalã din
Oradea. Profesorul Mircea Zaciu a fost omagiat
de intelectualii orãdeni, reprezentanþi ai revistelor Familia, Unu ºi Aurora, ai Societãþii Oamenilor de ªtiinþã ºi Scriitorilor din Bihor, ulterior Academia de ªtiinþe, Litere ºi Arte Oradea,
ai Universitãþii din Oradea ºi nu numai2. Rãmãºiþele pãmânteºti au fost îngropate în cripta familiei, alãturi de pãrinþii sãi, în cimitirul din
Oradea.
Uneori, întâlnim consemnate în Jurnal
trãirile sufleteºti resimþite în momentele de reculegere la mormântul pãrinþilor. O notã ilustrativã pentru starea sa sufleteascã din mijlocul
anilor ’80 este cea din 12 decembrie 1984: „Un
gând obsedant: am sã fiu ºi eu lângã ai mei
într-o zi, nu prea îndepãrtatã, sub pãmântul
unde sunt risipite fiinþele lor de humã...”3.
Istoricul ºi criticul literar Mircea Zaciu a
lãsat în urma sa o bogatã moºtenire culturalã, dar
ºi spiritualã. În timpul vieþii sale rodnice ºi-a clãdit
o bibliotecã personalã, valoroasã, din cãrþile sale ºi
acelea pe care le-a primit de la numeroºi prieteni,
scriitori, filologi ºi oameni de culturã.
În anul 2003, Universitatea din Oradea,
prin mijlocirea profesorului universitar Ioan
Derºidan, decan al Facultãþii de Litere s-a bucurat de încrederea familiei academicianului
Mircea Zaciu. Familia a donat bibliotecii universitare un numãr de 3272 de volume, con-
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pus amprenta înainte de 1989, prin foºtii studenþi Virgil Podoabã ºi Alexandru Cistelecan,
care au manifestat întotdeauna un respect aparte
pentru cel care a fost Profesorul. De la începutul
anului 1990 este ales redactor-ºef, apoi directorul publicaþiei poetul Ioan Moldovan. Alãturi
de alþi colaboratori din redacþie, Ion Simuþ ºi
Traian ªtef, studenþi ai Profesorului, s-a înnodat
o strânsã legãturã sentimentalã cu magistrul
Mircea Zaciu.
În încheiere, deviza personalitãþii excep-

þionale a lui Mircea Zaciu poate fi definitã succint, printr-un citat din Jurnalul sãu, datat la 15
ianuarie 1983, în care îl parafrazeazã pe scriitorul american Julien Green, regãsindu-se pe
sine: „Lumea care e în pregãtire e o lume în care
eu nu-mi mai gãsesc locul, fiindcã e o lume a
fiinþelor de pradã […] Sã faci din fiecare zi o
micã existenþã, cât mai deplinã cu putinþã, iatã o
maximã pe care am încercat s-o urmez
întotdeauna, citind, scriind, ascultând muzicã
sau privind tablouri”...

Referinþe critice (selectiv)
. Podoabã, Virgil, Mircea Zaciu: ultimul latin: monografia unei opere, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2005.
. Sasu, Aurel, Amiaza cea mare: corespondenþã, Piteºti, Paralela 45, 2008.
. Sasu, Aurel, Petean, Mircea, Întoarcerea învinsului: întâlniri cu Mircea Zaciu, Cluj-Napoca, Editura

Limes, 2001.
. Zaciu, Mircea, Interviuri, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, ed. îngrijitã de Graþian Cormoº.
. Zaciu, Mircea; Brad, Ion, Dialog epistolar, Bucureºti, Curtea Veche, 2003.
. Zaciu, Mircea; Papahagi, Marian, Sasu Aurel (coord.), Dicþionarul scriitorilor români, vol. III (M-Q), Vol.

IV (R-Z), Bucureºti, Editura Albatros, 2001-2002.
. Vatra: revistã lunarã de culturã editatã de Uniunea Scriitorilor ºi Consiliul Judeþean Mureº,
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Matematica de la Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca
în topul Shanghai pe 2013
„Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca, în particular. Intrarea în acest top reprezintã o performanþã remarcabilã, þinând cont de finanþarea superioarã pe
domeniul cercetãrii de care beneficiazã alte universitãþi prezente în topul Shanghai.
Clasarea pe poziþia 101-150 în topul Shanghai confirmã faptul cã la Facultatea de Matematicã
ºi Informaticã a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca se îmbinã armonios menirea didacticã cu excelenþa ºtiinþificã. Dar toate acestea nu se
puteau face, dacã nu aveam o istorie strãveche, o
tradiþie în activitatea ºtiinþificã de înalt nivel ºi,
mai ales, dascãli minunaþi. Sã trecem, în ceea ce
urmeazã, prin toate acestea.

1. Învãþãmânt universitar în Transilvania
Învãþãmântul superior din Transilvania îºi
are începuturile în Evul Mediu. Dieta întrunitã la
Cluj în 1565, hotãrãºte înfiinþarea unui colegiu la
Cluj. Dar, datoritã, mai ales, unor rivalitãþi interne,
hotãrârea nu poate fi pusã în aplicare.
La 12 mai 1581, principele ªtefan Bathory
decreteazã înfiinþarea unei universitãþi la Cluj (colegiu – dupã terminologia timpului) ale cãrei organizare ºi îndrumare au fost încredinþate unui grup
de cãlugãri iezuiþi aduºi din Polonia, cu acordul
papei de la Roma. Aidoma universitãþilor europene, ºi Universitatea din Cluj îºi începe activitatea cu trei facultãþi: teologie, filosofie ºi ºtiinþe
juridice, limba de predare fiind latina. În urma
unui conflict confesional cu reformaþii, Colegiul
îºi înceteazã activitatea în 1603.
Împãratul Leopold I, cu ajutorul cãlugãrilor
iezuiþi, înfiinþeazã în anul 1698 Universitatea Leopoldinã cu trei facultãþi: teologie, filosofie ºi ºtiinþe exacte (matematicã ºi ºtiinþe naturale); limba de
predare era latina. Metodele folosite de iezuiþi
supãrã multã lume, aºa cã papa Clement al
XIV-lea desfiinþeazã ordinul iezuit, prin bula de la
1773. Ca urmare, la acea datã, Universitatea Leopoldinã îºi înceteazã activitatea.
În anul 1776, se înfiinþeazã la Cluj un Colegiu Universitar cu patru facultãþi: teologie,

ºtiinþe juridice, filosofie, ºi medicinã-chirurgie,
patronat, organizat ºi îndrumat de un alt ordin
cãlugãresc – cel al piariºtilor. Limba de predare la
Colegiul Universitar a fost latina pânã în anul
1781, când este înlocuitã cu limba germanã. În
anul 1784, în urma hotãrârii împãratului Iosif al
II-lea de a reduce la trei (Viena, Löwen ºi Buda)
numãrul colegiilor din Imperiul Habsburgic, Colegiul din Cluj este transformat în Liceu Regesc
Academic. Aºadar, Universitatea îºi înceteazã
activitatea de facto, nu ºi de iure, deoarece în
cadrul liceului s-au organizat ºi unele activitãþi
academice.
Problema unei universitãþi în limba românã
exista de mult în mintea ºi sufletul românilor La
istorica Adunare Naþionalã, þinutã la 3/15 mai
1848 pe Câmpia Libertãþii ºi în protocolul de la
Blaj, se rosteºte ºi se înscrie necesitatea înfiinþãrii
unei „academii de drepturi” ºi chiar a unei Universitãþi naþionale româneºti, deziderate cuprinse
în punctul 13 din petiþia Adunãrii Naþionale de la
Blaj cãtre împãratul de la Viena (vezi [15], p. 11).
Înfiinþarea, în toamna anului 1850, a unei facultãþi
juridice „chesaro-regeºti” la Sibiu, cu limba de
predare germanã, reînnoieºte dorinþa de înfiinþare
a unei facultãþi juridice româneºti. Împotrivirile
nobilimii ºi burgheziei maghiare cresc, mergând
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a sfârºitul anului 2013 (mai exact la
jumãtatea lunii noiembrie) Academic
Ranking of World Universities in Mathematics – 2013 anunþã cã domeniul de ºtiinþã Matematicã de la Universitatea „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca se situeazã pe poziþia 101-150 în topul
Shanghai al universitãþilor lumii. Universitatea
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin domeniul Matematicã, devine astfel prima universitate din România prezentã în cel mai prestigios
top mondial al universitãþilor, topul Shanghai.
Aceastã clasare vine ca o recunoaºtere a
valorii ºcolii româneºti de matematicã, în general,
ºi a ºcolii de matematicã din Universitatea
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pânã la apropierea de burghezo-moºierimea germano-austriacã ºi Curtea de la Viena în vederea
formãrii unei alianþe împotriva naþiunilor nemaghiare ºi negermane din Imperiul Habsburgic:
unio duarum nationes contra plures.
În ºedinþa din 24 martie 1870 a comitetului
Astrei se discutã problema înfiinþãrii Academiei
Române de Drepturi“, alegându-se o comisie care
sã alcãtuiascã statutele (regulamentul) ºi sã organizeze Academia. Ilie Mãcelaru, Iacob Bologa,
Petre Dunca, Zaharia Boiu ºi Ioan Popescu –
membrii comisiei – publicã un Proiect pentru modalitatea procurãrii mijloacelor necesare spre înfiinþarea ºi susþinerea unei academii româneºti de
drepturi în Monarhia Austro-Ungarã. Proiectul
este acceptat de adunarea generalã a Astrei, Astra
asumându-ºi conducerea acþiunilor pentru înfiinþarea Academiei de Drepturi. În aceste împrejurãri, unii lideri maghiari au propus crearea la Cluj
a unei universitãþi cu predare în limbile maghiarã
ºi românã, iar o parte a elitei româneºti a susþinut
propunerea. Românii vor rãmâne cum era de
aºteptat, doar cu înºelãtoarele promisiuni.
La 17 septembrie 1872, parlamentul maghiar adoptã legea XIX, sancþionatã de împãratul
Ferenc József (Francisc Iosif) la 12 octombrie
1872, prin care se înfiinþa Universitatea din Cluj,
cu limba de predare exclusiv maghiarã. Paragraful
3 al legii de constituire a acestei universitãþi, stabilea cã, din punct de vedere organizatoric, Universitatea era formatã din patru facultãþi:
1. Facultatea de Drept ºi ªtiinþe de Stat,
2. Facultatea de Medicinã,
3. Facultatea de Filosofie, Litere ºi Istorie,
4. Facultatea de Matematicã ºi ªtiinþe Naturale.
Facultatea de Matematicã ºi ªtiinþe Naturale
ºi-a început activitatea cu 7 catedre. Matematicile
au avut la început douã catedre:
* Catedra de matematicã elementarã, condusã, de-a lungul timpului, de: Sámuel Brassai,
Mór Réthy, Gyula Vályi, Alfréd Haar,
* Catedra de matematicã superioarã reprezentatã, în timp, de: Lajos Martin, Lajos Schlesinger, Lipót Fejér ºi Frigyes Riesz.
În anul 1874 a fost înfiinþatã Catedra de
fizicã matematicã, condusã pe rând de: Mór
Réthy, Gyula Vályi, Gyula Farkas.
Aºezatã în inima Transilvaniei, Universitatea Maghiarã din Cluj a atras pe bãncile ei tineri
din arealul transilvãnean: maghiari, germani, români, evrei º.a.; însã, compoziþia etnicã a studenþilor nu oglindea realitãþile etnodemografice ale
respectivei regiuni, aºa cum se vede în tabelele
alãturate (vezi [9], p. 122).
Întrucât limba de predare în aceastã universitate era exclusiv maghiara, înfiinþarea ei a
stârnit numeroase nemulþumiri în sânul majoritãþii
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româneºti. În primul an universitar (1872/ 1873) al
Universitãþii Maghiare din Cluj, din totalul de 269
de studenþi doar 18 erau români. De altfel, în cei
peste patruzeci de ani cât a funcþionat
Universitatea Maghiarã din Cluj, procentul anual
al înscriºilor români n-a fost mai mare de 15%, în
timp ce populaþia majoritarã din Transilvania era
româneascã (vezi [18], [13]).
Pe de altã parte, deºi puþini, studenþii români
erau urmãriþi îndeaproape de autoritãþi. În perioada judecãrii Memorandumului ºi a Replicei,
adicã în perioada 1891-1894, Consiliul universitar
a desfãºurat acþiuni disciplinare împotriva studenþilor români care simpatizau cu memorandiºtii
arestaþi, sub pretextul desfãºurãrii de „agitaþii naþionaliste”.
Facem observaþia cã la ceasul întemeierii
Universitãþii Maghiare din Cluj, potenþialul cultural ºi ºtiinþific românesc al Transilvaniei era
unul de excepþie. În România se aflau, ajunºi în
poziþii ºtiinþifice, culturale ºi politice demne de
invidiat, personalitãþi transilvãnene ºi bãnãþene de
prim rang: Florian Aaron, Simion Bãrnuþiu, August Treboiu-Laurian, Alexandru Papiu Ilarian,
Eftimie Murgu, Ion Maiorescu, ªtefan Micle,
Nicolae Densusianu, ªtefan Emilian, Aron Pumnul,
Petru Suciu, Ioan Hodoº, Aron Densusianu ºi mulþi
alþii. Universitatea din Iaºi, înfiinþatã în 1860, a
avut ca prim rector pe învãþatul transilvãnean
Simion Bãrnuþiu, iar la întemeiere, din cei 11 profesori, 5 erau din Transilvania. Dar nici cei aflãtori
în Transilvania la anul 1872 nu erau cu nimic mai
prejos decât cei plecaþi; amintim pe: George Bariþ,
Vincenþiu Babeº, Timotei Cipariu, P. Cosma,
Nicolae Cristea, dr. V. Lapedatu, dr. Ioan Meºotã,
Alexandru Mocioni, Ioan M. Moldovan, Gavril
Munteanu, Iacob Mureºanu, Ioan Popea, Nicolau
Popea, Ioan Popescu, Florian Porcius, Ilarion
Puºcariu, Ion Puºcariu, Grigore Silaºi ºi mulþi
alþii. Oricare dintre ei ar fi putut sã ocupe cu
demnitate ºi competenþã catedre într-o Universitate a Transilvaniei ºi nu numai.
Populaþia majoritarã din Transilvania nu a
încetat sã-ºi cearã drepturile. În Memorandumul
înaintat la 1892 împãratului Francisc Iosif de cãtre
conducãtorii români transilvãneni, se spunea: Nu
avem Universitate, ba nici catedre paralele, dupã
cum s-au proiectat în anii 1865-1866 ºi ni s-au pus
în perspectivã cu ocazia înfiinþãrii Universitãþii
din Cluj. Am ajuns atât de departe, încât nici
pentru Catedra de limba ºi literatura românã nu
mai este iertatã propunerea în limba geneticã, ba
la Universitatea din Cluj, prevederea acelei catedre e consideratã ca o insultã adusã poporului
român ºi învãþãmântului superior”. (Vezi [13],
p. 35).
În aceastã atmosferã, la Universitatea Maghiarã din Cluj au studiat peste 40 000 de studenþi
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Anul universitar 1892-1893
Facultat ea

Maghiari
229
Drept ºi ªtiinþe politice
86,09%
119
Medicinã
63,29%
73
Filosofie, Litere ºi Istorie
82,95%
Matematicã ºi ªtiinþe
47
Naturale
87,03%
468
Total
78,52%

Germani
6
2,25%
37
19,68%
5
5,68%
2
3,70%
50
8,38%

Slovaci

Români
31
11,65%
26
13,82%
10
11,36%
3
5,55%
70
11,74%

Sârbi

Germani
65
6,12%
9
7,25%
21
8,89%
13
10,83%
4
7,27%
112
7,01%

Slovaci
9
0,84%

Sârbi
Alþii
7
6
0,65%
0,56%
3
1
2,41%
0,80%

11
0,68%

Români
120
11,31%
25
20,16%
7
2,96%
3
2,5%
2
3,63%
157
9,83%

Germani Slovaci
36
1
2,84%
0,07%
37
1
7,59%
0,2%
12
1
6,48%
0,54%
10
12,5%
15
14,01%
110
3
5,17%
0,14%

Români
157
12,41%
83
17,04%
7
3,78%
5
6,25%
5
4,67%
257
12,09%

Sârbi
7
0,55%
1
0,2%

6
3,19%

2
3,70%
8
1,34%

Alþii

Total
266
188
88
54
596

Anul universitar 1902-1903

2
1,66%

Total
1061
124
236
120

4
7,27%
14
0,87%

55
7
0,43%

1596

Anul universitar 1912-1913
Facultatea

Maghiari
1059
Drept ºi ªtiinþe Politice
83,71%
362
Medicinã
74,33%
164
Filosofie, Litere ºi Istorie
88,64%
Matematicã ºi ªtiinþe
65
Naturale
81,25%
85
Farmacie
79,43%
1735
Total
81,68%

dintre care doar 2 635 au fost români. Dintre
aceºtia, amintim pe viitorii oameni politici sau de
culturã: Iuliu Maniu, Emil Haþieganu, Theodor
Mihali, Cassiu Maniu, Tiberiu Brediceanu,
Alexandru Bohãþel, Aurel Ciupe, Aurel Bãnuþiu,
Voicu Niþescu – la Drept; Iuliu Haþieganu,
Coriolan Tãtaru – la Medicinã; Nicolae Vãtãºanu,
Iuliu Prodan, Gavrilã Oniºor – la Matematicã ºi
ªtiinþe Naturale; George Coºbuc, Petre Dulfu,
Victor Motogna – la Filosofie º.a.
Dorinþa naþiunii române de a avea o universitate a ei în inima Transilvaniei s-a realizat, în
sfârºit, în urma unirii Transilvaniei cu România, la

Alþii
5
0,39%
3
0,61%
1
0,54%

Total
1265
487
191
80

2
1,86%
10
0,47%

107
8
0,41%

VALORI ROMÂNEªTI

Maghiari
854
Drept ºi ªtiinþe Politice
80,49%
86
Medicinã
69,35%
208
Filosofie, Litere ºi Istorie
88,13%
Matematicã ºi ªtiinþe
102
Naturale
85%
45
Farmacie
81,81%
1295
Total
81,14%

2124

1 Decembrie 1918. Pentru coordonarea operaþiunilor de transferare a administraþiei Transilvaniei
cãtre statul României Mari, se instituie un mare
Sfat Naþional Român, format din 212 membri ºi
este desemnat un Consiliu Dirigent (provizoriu)
compus din 17 resoarte (ministere). Conducerea
Consiliului Dirigent este datã lui Iuliu Maniu, care
primeºte mandatul de guvernare. În mod inevitabil
ºi Universitatea Maghiarã din Cluj intrã în cursul
evenimentelor.
În procesul de reorganizare a învãþãmântului superior la Cluj, Consiliul Dirigent ºi Resortul Instrucþiunii Publice au dorit ca potenþele
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umane ale Universitãþii Maghiare sã fie cuprinse
în noua Universitate. În acest sens li s-a cerut
profesorilor maghiari jurãmântul de fidelitate faþã
de M. S. regele Ferdinand I ºi faþã de Consilul
Dirigent Român. În dupã-amiaza zilei de 9 mai
1919, profesorul Onisifor Ghibu trimite Rectoratului Universitãþii Maghiare o adresã în care se
punea în vedere forurilor conducãtoare ale Universitãþii cã profesorii acesteia sunt obligaþi sã
depunã, în timp de 48 de ore, jurãmântul de fidelitate faþã de capul statului român ºi de legile
României Mari. În dimineaþa zilei de 12 mai 1919,
curierul Rectoratului depune plicul cu rãspunsul
Universitãþii Maghiare – patru proteste ale celor
patru facultãþi, procesele-verbale ale celor patru
consilii profesorale ale facultãþilor ºi adresa 1
483/1919 a rectorului, în care se spunea cã niciun
profesor nu va depune jurãmântul. În consecinþã,
profesorul Ghibu, ajutat de o comisie formatã
ah-hoc din personalitãþi ºtiinþifice transilvãnene
(N. Drãganu, Al. Borza, M. Ienciu, P. Roºca, V.
Seni, V. Stanciu, Al. Manu, V. Candrea, V.
Bichigean, Tr. Gherman, A. Cailiani, dr. C. Tãtar,
dr. C. Stanca ºi dr. Nemeº (vezi [18], p. 2), trece la
preluarea efectivã a Universitãþii Maghiare din
Cluj. Universitatea clujeanã, asemenea universitãþilor din Strasbourg ºi Bratislava, a fost preluatã
de autoritãþile statului, devenind o instituþie a
României întregite. Universitatea „Franz Joséph”
din Cluj a fost mutatã, pentru o perioadã scurtã la
Budapesta (1919-1921), pentru ca apoi sã fie dusã
la Szeged, unde nu exista o universitate; Universitatea din Szeged îºi începe cursurile pe 10
octombrie 1921. (Vezi [32], [33], [34]).
Savantul Emil Racoviþã, în volumul Lucrãrile Institutului Speologic din Cluj scria (vezi
[19]): Nu insist asupra evenimentelor care în 1918
au eliberat Transilvania de sub stãpânirea strãinã
milenarã. E suficient sã constat cã în mai 1919
Comitetul revoluþionar transilvãnean numit ‹Consiliul Dirigent› a pus stãpânire ‹în mod paºnic› pe
Universitate. Insist asupra cuvintelor ‹în mod
paºnic› pentru cã ele reprezintã realitatea faptelor ºi, mai presus de toate, starea de spirit a
membrilor Consiliului Dirigent.
Participant direct la aceste evenimente (mai
1919), profesorul Alexandru Borza, consemna
(vezi [13], p. 44): O coborâre în domeniul realitãþilor ar fi dus, poate, pe atâþi profesori la cuvântul „da”, care schimba, poate, cursul evenimentelor (nu numai pentru 20 de ani, ci pentru
secole înainte).
Preluând Universitatea, autoritãþile române
au preluat ºi Biblioteca acesteia. Dacã profesorii
de la Universitatea Maghiarã au refuzat sã depunã
jurãmântul de credinþã, personalul bibliotecii a
depus acel jurãmânt ºi ºi-a continuat activitatea;
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mai mult pe postul de director tehnic al bibliotecii
a fost numit un maghiar – Gyulai Farkas.
Universitatea din Cluj n-a fost creatã pentru
a fi elementul de distrugere a neamului, ea a fost
creatã sã îndrume pe români pe calea cea dreaptã a
idealului omenesc.
Decizia Consiliului Dirigent din 30 iunie
1919 stabilea normele generale de organizare a
Universitãþii din Cluj. Pentru ocuparea catedrelor
vacante la Universitatea Daciei Superioare,
Consiliul Dirigent a publicat concurs. Cum era de
aºteptat, s-au prezentat câteva sute de candidaþi.
Pentru examinarea dosarelor a fost înfiinþatã, pe 1
iulie 1919, o Comisie universitarã, compusã din
20 membri (12 profesori de la cele douã Universitãþi din Vechiul Regat ºi 8 profesori transilvãneni): Victor Babeº, Nicolae Iorga, Vasile
Pârvan, Dimitrie Gusti, Petru Poni, Gheorghe
Þiþeica, Ludovic Mrazec, Toma Stelian, ªtefan
Longinescu, Iulian Teodorescu, dr. Mihai Manicatide, dr. Ernest Juvara, dr. Gheorghe Marinescu
– de la Universitãþile din Bucureºti ºi Iaºi, ºi transilvãnenii: Vasile Goldiº, Ion Lupaº, Onisifor
Ghibu, Alexandru Borza, Emil Haþieganu, Petre
Poruþiu, dr. Iuliu Moldovan, dr. Iuliu Haþieganu.
Preºedinþia Comisiei era asiguratã de comisarul
general prof. Sextil Puºcariu. Între aceºtia, ºapte
erau membri ai Academiei Române (Nicolae
Iorga, Vasile Pârvan, Dimitrie Gusti, Petru Poni,
Gheorghe Þiþeica, Ludovic Mrazec, Gheorghe
Marinescu). (Vezi [17], p. 6).
Prin decretul nr. 4 031/1919, se înfiinþa, în
ziua de 1 octombrie 1919, cea de-a treia universitate din România cu limba de predare
românã: Universitatea din Cluj (vezi [15], p. 18,
[13]). Universitatea a început sã funcþioneze cu
patru facultãþi:
1. Facultatea de Litere ºi Filosofie,
2. Facultatea de ªtiinþe,
3. Facultatea de Drept,
4. Facultatea de Medicinã.
La 15 septembrie 1919 se constituie Senatul
Universitaþii. La 29 octombrie sunt aleºi decanii
celor patru facultãþi: D. Cãlugãreanu – Facultatea
de ªtiinþe, Iuliu Haþieganu – Facultatea de Medicinã, Gh. Bogdan-Duicã Facultatea de Litere ºi
Filosofie, V. Dimitriu – Facultatea de Drept. A
doua zi, 30 octombrie 1919, Biroul alcãtuit din
patru reprezentanþi ai fiecãrei facultãþi, ºi-a ales
rectorul în persoana prof. Sextil Puºcariu, prorector fiind prof. Nicolae Drãganu). (Vezi [15], p.
18). Cursurile sunt deschise la 3 noiembrie 1919
prin lecþia profesorului Vasile Pârvan cu privire la
Datoria vieþii noastre, un eseu etic ºi filosofic
menit sã sãdeascã în inimile ºi conºtiinþa tineretului imperative cãlãuzitoare pentru întreaga
viaþã ºi activitate, cu scopul înãlþãrii ºtiinþei ºi
culturii naþionale. (Vezi [15], p. 18).

când, în urma Dictatului de la Viena, nordul Transilvaniei a fost cedat Ungariei. Autoritãþile
Universitãþii Româneºti au fost luate prin surprindere. În ziua de 1 septembrie 1940, orele 11
a.m., se întruneºte Consiliul universitar, format
din profesorii Universitãþii (participanþii matematicieni au fost: Nicolae Abramescu, Theodor
Angheluþã, Gheorghe Bratu, Dumitru V. Ionescu,
Petre Sergescu). În deschiderea întrunirii, rectorul
prof. dr. Fl. ªtefãnescu-Goangã spunea: O sentinþã a unui for internaþional acceptatã de guvernul þãrii ne obligã sã pãrãsim Clujul, care a
fost atribuit unui stat strãin. Aceastã nedreptate
strigãtoare poate fi acceptatã de un guvern trecãtor, silit fiind de împrejurãri politice internaþionale foarte grele, dar ea nu va fi niciodatã
acceptatã de neamul românesc, care a suferit în
trecutul sãu multe nedreptãþi, dar a avut totdeauna tãria sufleteascã sã le înfrunte ºi sã le
înlãture, când ceasul destinului a sunat. N-avem
nici cea mai micã îndoialã cã plecarea noastrã e
provizorie ºi cã ne vom reîntoarce cât de curând ºi
pentru totdeauna. Pãrãsind Clujul, Universitatea
îºi pãstreazã fiinþa ei ºi toate instituþiile ei. Ea va
funcþiona mai departe în noul oraº din
Transilvania în care ne vom aºeza provizoriu.
Plecând de aici, nu vom lua cu noi nimic din ceea
ce ne-au lãsat ungurii, dar trebuie sã ducem tot ce
am creat noi. Evacuarea trebuie fãcutã în ordine
ºi cât se poate de rapid. (Vezi [14], p. 256-257).
Universitarii clujeni sunt revoltaþi de nedreptatea fãcutã României. Se propune sã se redacteze un protest în toate limbile moderne (vezi
[14], p. 258), iar profesorul Petre Sergescu depune
chiar textul unui protest redactat de el, aflat anexat
la procesul-verbal al ºedinþei Consiliului universitar ºi înserat în facsimil, în pagina de gardã, a
revistei „Mathematica”, volumul XVII/1941.
(Vezi [30], [14], p. 258-259):
Astãzi 1 septembrie 1940, reunitã în ºedinþã
solemnã, în Aula sa, Universitatea Românã a Daciei Superioare, avându-ºi sediul la Cluj, protesteazã cu ultimã energie contra mutilãrii corpului Ardealului.
Drepturile noastre milenare, sacrificiile a
sute dintre generaþiile noastre, munca noastrã
durã ºi onestã de toate zilele pentru înaintarea
culturii, au fost cãlcate în picioare. Nu vrem sã
murim înainte de a striga, pentru a denunþa în faþa
lui Dumnezeu ºi a conºtiinþei universale violenþa a
cãrei pradã am fost.
Jurãm sã ne facem datoria fie ca soldaþi, fie
acolo unde vom fi chemaþi, pentru a face sã
triumfe drepturile noastre.
ªi dacã suntem forþaþi sã pãrãsim momentan acest leagãn al ºtiinþei ºi conºtiinþei naþionale,
Alma Mater Ferdinandina Napocensis, cerem sã
fim socotiþi ca mobilizaþi în Ardeal, într-o altã
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Aici e ºcoala iubirii de aproape, aici e ºcoala toleranþei ºi respectului omului ºi drepturilor
sale. Aici e ºcoala muncii fãrã preget... Aici sunt
chemaþi toþi cei dornici sã ajungã oameni întregi.
Universitatea din Cluj este chintesenþa ºi pãstrãtoarea îndãrãtnicã a fondului moral al poporului român. Cu acest fond s-a format unitatea de
azi. România Mare este o realitate ºi rezultanta
normalã a superioritãþii materiale, morale ºi culturale a poporului românesc. Imbecili care sã
sconteze himere sunt – ºi vor mai fi – noi suntem
pe calea cea bunã ºi mergem înainte – spunea
rectorul Iacobovici în raportul sãu despre activitatea Universitãþii din Cluj de la înfiinþarea ei.
(Vezi [12], [13], p. 167).
Inaugurarea oficialã s-a desfãºurat cu tot
fastul în zilele de 1-3 februarie 1920, în prezenþa
regelui Ferdinand ºi a reginei Maria, a mitropoliþilor de Bucureºti – dr. Miron Cristea ºi de Blaj –
dr. Vasile Suciu, a primarului Clujului, a rectorului Sorbonei – prof. FougPres etc.
Universitatea româneascã din Cluj îºi începe activitatea cu 171 profesori, conferenþiari,
ºefi de lucãri (lectori) ºi asistenþi (11 profesori ºi
agregaþi la Facultatea de Drept, 22 profesori, agregaþi, conferenþiari ºi lectori la Facultatea de Litere
ºi Filosofie, 19 profesori, agregaþi, conferenþiari,
conservatori de colecþii ºi preparatori la Facultatea
de ªtiinþe ºi 119 profesori, agregaþi, ºefi de lucrãri
ºi asistenþi la Facultatea de Medicinã) ºi 2034
studenþi (1099 la Facultatea de Drept, 114 la Facultatea de Litere ºi Filosofie, 77 la Facultatea de
ªtiinþe, 744 la Facultatea de Medicinã). Dintre cei
83 profesori cu care Universitatea din Cluj ºi-au
început activitatea în 1919, un numãr de 68 îºi
fãcuserã studiile la diferite universitãþi strãine, iar
9 erau membri ai Academiei Române.
În anul ºcolar 1929/1930, adicã la 10 ani de
la înfiinþare, Universitatea din Cluj avea 342 cadre
didactice: 3 profesori onorari, 76 profesori titulari,
6 profesori agregaþi, 1 profesor suplinitor, 6 conferenþiari definitivi, 10 conferenþiari provizorii ºi
suplinitori, 19 docenþi, 4 lectori, 42 ºefi de lucrãri,
89 asistenþi, 90 preparatori ºi 6 preparatori ajutori.
(Vezi [15], p. 28-29)
Cu foarte puþine excepþii, învãþãmântul universitar clujean interbelic a eliminat discriminãrile
pe baze confesionale sau de naþionalitate. La început, fiindcã puþini apucaserã sã înveþe limba românã la nivel ridicat (astfel încât sã corespundã
cerinþelor universitare), numãrul studenþilor proveniþi din rândul etniilor conlocuitoare a fost mic,
dar, treptat, el a crescut vizibil. Tabelul din pagina
urmãtoare prezintã numãrul studenþilor pe care i-a
avut Universitatea Româneascã din Cluj în perioada interbelicã.
Activitatea Universitãþii din Cluj a fost
brusc întreruptã la sfârºitul verii anului 1940,
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Anul universitar
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
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1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
Total

români
1433
65%
1667
63%
1607
66%
1657
64%
1438
72%
1518
76%
1691
73%
1814
69%
1935
71%
2228
71%
2538
67%
2685
66%
2540
61%
2712
61%
2518
57%
2757
64%
2388
64%
2062
65%
2059
65%
2029
66%
1669
62%
42945
65%

maghiari
105
5%
183
7%
189
8%
332
13%
239
11%
228
12%
369
16%
542
20%
544
20%
606
19%
763
20%
842
21%
935
23%
922
20%
1127
25%
945
22%
753
20%
570
18%
566
18%
553
18%
563
21%
11876
18%

germani
186
9%
109
4%
75
3%
82
3%
47
2%
71
4%
87
4%
100
4%
109
4%
120
4%
232
6%
207
5%
231
6%
345
8%
284
7%
177
4%
188
5%
168
5%
132
4%
147
5%
132
5%
3229
5%

evrei
458
21%
689
26%
555
23%
508
20%
227
15%
158
8%
150
7%
178
7%
151
5%
175
6%
238
6%
301
7%
388
9%
447
10%
456
10%
396
9%
361
10%
325
10%
296
10%
287
9%
291
10%
7035
11%

alþii

Total

-

2182

-

2648

-

2426

-

2579

-

1951

-

1975

-

2297

-

2634

-

2739

-

3129

31
1%
29
1%
28
1%
33
1%
60
1%
25
1%
41
1%
61
2%
102
3%
76
2%
60
2%
546
1%

3802
4064
4122
4459
4445
4300
3731
3186
3155
3092
2715
65631

Numãrul de studenþi de la Universitatea româneascã din Cluj

ºedinþã a Universitãþii Daciei Superioare, pentru
a rãspândi marele ºi nepieritoriul adevãr al drepturilor noastre ºi al vechimii noastre pe aceste
meleaguri.
Printre cei 26 semnatari ai protestului se
numãrã ºi matematicienii: Nicolae Abramescu,
Theodor Angheluþã, Gheorghe Bratu, Dumitru V.
Ionescu, Petre Sergescu.

În aºteptarea hotãrârii oraºelor de exil a
Universitãþii, patrimoniul Universitãþii a fost depozitat la Turda ºi Alba Iulia. Facultãþii de ªtiinþe i
s-a hotãrât funcþionarea în capitala Banatului –
Timiºoara: decanatul, secþia de matematici ºi birourile Observatorului Astronomic au fost instalate în localul din B-dul. Diaconovici Loga nr. 1
(parter). Facultãþilor de Drept, Litere ºi Filosofie,

versitãþi din Cluj („Babeº” ºi „Bolyai”) sã se
uneascã într-o singurã Universitate, cu numele
Universitatea „Babeº-Bolyai”, cu limbile de predare românã ºi maghiarã. Facultatea de ªtiinþe se
împarte în patru facultãþi:
1. Facultatea de Matematicã ºi Fizicã;
2. Facultatea de Chimie;
3. Facultatea de Geologie-Geografie;
4. Facultatea de ªtiinþe Naturale.
În anul 1961, ia fiinþã Facultatea de Studii
Economice, în 1962 fizica se desparte de matematicã constituindu-se douã facultãþi separate:
Facultatea de Matematicã-Mecanicã ºi Facultatea
de Fizicã, iar în 1969 se înfiinþeazã Facultatea de
Filologie-Istorie ºi Facultatea de Studii Economice ºi Administrative cu sediul la Sibiu.
Institutul Pedagogic de 3 ani, înfiinþat în 1959,
este încadrat în Universitate în anul 1962.
În anul academic 1971/1972, Universitatea
„Babeº-Bolyai” avea 10 facultãþi:
1. Facultatea de Matematicã-Mecanicã, cu
trei secþii: analizã, maºini de calcul ºi mecanica
fluidelor;
2. Facultatea de Fizicã, cu patru secþii: fizicã
teoreticã, fizicã atomicã ºi nuclearã, fizica
corpului solid ºi electroradiofizicã;
3. Facultatea de Chimie, cu patru secþii:
chimie anorganicã, chimie organicã, chimie fizicã
ºi chimie analiticã;
4. Facultatea de Biologie-Geografie, cu patru secþii: biologie-botanicã, biologie-zoologie,
geologie ºi geografie;
5. Facultatea de Filologie, cu ºaisprezece
secþii: limba ºi literatura românã, limba ºi literatura maghiarã, românã-maghiarã, rusã-românã,
rusã-maghiarã, francezã-românã, francezã-maghiarã, englezã-românã, englezã-maghiarã, germanãromânã, românã-francezã, românã-englezã, românã-germanã, românã-italianã, românã-latinã, maghiarã-o limbã strãinã;
6. Facultatea de Istorie-Filozofie, cu patru
secþii: istoria României, istoria universalã, filozofie ºi psihopedagogie specialã;
7. Facultatea de Drept, cu o singurã secþie:
drept;
8. Facultatea de Studii Economice, cu patru
secþii: economia industriei, contabilitate, finanþe ºi
credit ºi matematicã aplicatã în economie;
9. Facultatea de Filologie-Istorie din Sibiu,
cu trei secþii: germanã-românã, englezã-românã ºi
istorie;
10. Facultatea de Studii Economice ºi Administrative din Sibiu, cu o singurã secþie.
Institutul Pedagogic de 3 ani, încadrat în
Universitate, avea 6 facultãþi:
1. Facultatea de Matematicã;
2. Facultatea de Fizicã-Chimie;
3. Facultatea de ªtiinþe Naturale ºi Agricole;
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Medicinã li s-au stabilit funcþionarea la Sibiu. Prin
Decretul-lege din 5 octombrie 1940 au fost numite
noile cadre de conducere ale Universitãþii „Regele
Ferdinand I”, aflate în refugiu: Sextil Puºcariu
(rector), Alexe Procopovici (prorector), Camil
Negrea (decan Facultatea de Drept), Victor Papilian
(decan Facultatea de Medicinã), Constantin
Daicoviciu (decan Facultatea de Litere ºi Filosofie), Dumitru V. Ionescu (decan Facultatea de
ªtiinþe). Universitatea ºi-a început activitatea pe
10 noiembrie 1940, atât la Sibiu, cât ºi la Timiºoara. ªedinþa Senatului din 14 decembrie 1940 va
fi ultima condusã de Sextil Puºcariu ca rector,
deoarece faimosul lingvist este trimis la Berlin, în
calitate de director al Institutului Român. Universitatea rãmâne fãrã rector timp de o jumãtate de
an. Pe data de 4 iunie 1941, este numit rector
profesorul Iuliu Haþieganu, care în discursul inaugural, þinut pe 3 noiembrie 1941, spunea cã
Universitatea din Cluj, aflatã în exil, are o datorie
esenþialã: aceea de a pãstra spiritualitatea româneascã în teritoriul de formare a poporului român
– Transilvania.
Relativ la refugiul Universitãþii, trebuie
menþionat faptul cã aproape întreg personalul didactic ºi ºtiinþific a împãrtãºit soarta Universitãþii.
De aceea nu au fost probleme legate de lipsa cadrelor didactice.
În 1940 Universitatea din Szeged este mutatã la Cluj, la Szeged fiind constituitã legal o nouã
Universitate. (Vezi [32], [33], [34]).
În anul 1944 se abrogã Dictatul de la Viena
ºi ca urmare Transilvania de Nord, deci ºi Clujul,
trec în administraþia regatului României. În toamna anului 1944, conducerea Universitãþii Maghiare „Ferenc József” din Cluj nu s-a conformat
ordinului de evacuare venit de la Budapesta ºi
hotãrãºte reluarea activitãþii didactice, la Cluj, începând cu luna ianuarie a anului 1945. În aceastã
situaþie, guvernul dr. Petru Groza a cerut Universitãþii „Regele Ferdinand I” din Cluj-Sibiu,
aflatã încã în refugiu, o apropiere de Universitatea
Maghiarã „Ferenc József” din Cluj. În martie 1945
se înfiinþeazã Comitetul de colaborare a studenþilor de la Universitatea „Regele Ferdinand I” din
Cluj-Sibiu cu studenþii de la Universitatea cu predare în limba maghiarã din Cluj. O universitate
comunã cu douã limbi de studiu nu este acceptatã
de universitarii maghiari, aºa cã pe 16 aprilie 1945
încep negocieri, al cãror rezumat ar fi: Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj urma sã se
întoarcã la Cluj, moment în care avea sã fie oficializatã Universitatea Maghiarã de Stat din Cluj
cu numele Universitatea „Bolyai”. Pânã în anul
1948, cele douã universitãþi clujene ºi-au pãstrat
vechea organizare. În anul 1948, Universitatea
„Regele Ferdinand I” ia numele savantului „Victor Babeº”, pentru ca în anul 1959 cele douã Uni-
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4. Facultatea de Filologie;
5. Facultatea de Arte Plastice;
6. Facultatea de Educaþie Fizicã.
Începând cu anul academic 1971/1972, facultãþile Institutului Pedagogic de 3 ani au fost
asimilate treptat la facultãþile identice sau similare
ale Universitãþii, Institutul Pedagogic de 3 ani
desfiinþându-se.
În anul 1974 au fost ataºate facultãþilor de
profil:
• Institutul de Istorie ºi Arheologie la
Facultatea de Istorie-Filsofie;
• Institutul de Lingvisticã ºi Istorie Literarã
la Facultatea de Filologie;
• Centrul de ªtiinþe Sociale la Facultatea de
Drept;
• Institutul de Matematicã Cluj-Napoca (reorganizat sub numele de Institutul de Calcul) la
Facultatea de Matematicã.
Facultatea de Matematicã-Mecanicã renunþã la a doua componentã; se va numi Facultatea de
Matematicã. Facultatea de Chimie se va numi Facultatea de Tehnologie Chimicã.
Dacã în 1989 Universitatea „Babeº-Bolyai”
avea 7 facultãþi, în anul academic 1991-1992 Universitatea „Babeº-Bolyai” a funcþionat cu 8 facultãþi:
1. Facultatea de Matematicã;
2. Facultatea de Fizicã;
3. Facultatea de Chimie ºi Chimie Industrialã;
4. Facultatea de Biologie, Geografie ºi
Geologie;
5. Facultatea de Drept;
6. Facultatea de ªtiinþe Economice;
7. Facultatea de Istorie ºi Filosofie;
8. Facultatea de Litere.
În anii urmãtori au fost înfiinþate:
9. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport (în
anul academic 1992-1993);
10. Facultatea de Teologie Ortodoxã (în
anul academic 1992-1993);

11. Facultatea de Teologie Greco-Catolicã
(în anul academic 1992-1993);
12. Facultatea de Business (în anul academic 1994-1995), prin transformarea în facultate
a ºcolii superioare de pregãtire în domeniul
afacerilor – Transylvania Business School (care
ºi-a început activitatea în anul 1992 cu sprijinul
financiar al Uniunii Europene ºi cel logistic al
Universitãþii „Babeº-Bolyai”);
13. Facultatea de Teologie Reformatã (în
anul academic 1993-1994);
14. Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administraþie Publicã (în anul 1995-1996), prin unirea
secþiilor de ºtiinþe politice ºi jurnalisticã de la
Facultatea de Istorie ºi Filosofie ºi administraþie
publicã.
15. Facultatea de Studii Europene (din mai
1995), prin transformarea în facultate a ªcolii de
Înalte Studii Europene Comparative (care a început sã funcþioneze din anul academic 1993- 1994)
În anul academic 1994-1995, Facultatea de
Biologie, Geografie ºi Geologie s-a împãrþit în
douã facultãþi:
16. Facultatea de Geografie ºi
17. Facultatea de Biologie ºi Geologie.
18. Facultatea de Teologie Romano-Catolicã (în anul academic 1996-1997)
19. Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele
Educaþiei (în anul academic 1996-1997)
20. Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã
Socialã (în anul academic 2000-2001)
21. Facultatea de ªtiinþa Mediului (creatã în
anul universitar 2002-2003, prin unirea secþiilor
cu profil de studiere a mediului înconjurãtor din
cadrul Facultãþilor de Geografie, Biologie-Geologie, Fizicã ºi Chimie)
22. Facultatea de Teatru ºi Televiziune
(care a început sã funcþioneze de sine stãtãtoare
din anul academic 2005-2006, dupã desprinderea din cadrul Facultãþii de Litere unde exista
ca secþie).

2. Facultatea de ªtiinþe vs.
Facultatea de Matematicã ºi Informaticã
La înfiinþarea ei, în 1919, Facultatea de
ªtiinþe cuprindea cinci secþii mari:
1. Matematica,
2. Fizicã,
3. Chimie,
4. ªtiinþe naturale,
5. Geografie.
Fiecare din aceste secþii mari se divizau în
subsecþii, echivalente în general, cu catedrele.
Secþia de matematicã cuprindea: (a) geometria
analiticã ºi geometria descriptivã, (b) matematici
generale, (c) mecanicã, (d) teoria funcþiilor, (e)
analizã, (f) algebrã, (g) astronomie. Secþia de fi-

zicã se diviza în: (a) fizicã generalã experimentalã,
(b) fizicã teoreticã ºi aplicaþii. Secþia de chimie
cuprindea: (a) chimie anorganicã ºi analiticã, (b)
chimie fizicã, (c) chimie generalã, (d) chimie organicã. Secþia de ºtiinþe naturale era împãrþitã în:
(a) botanicã generalã, (b) botanicã sistematicã, (c)
fiziologie generalã, (d) geologie ºi paleontologie,
(e) mineralogie ºi petrografie, (f) speologie, (g)
zoologie. Secþia de geografie cuprindea: (a) geografia generalã ºi (b) geografia descriptivã.
Secþia de matematici a Facultãþii de ªtiinþe
ºi-a început activitatea în urmãtoarea structurã:
• Analizã matematicã, cu Seminarul de ma-

tematicã a Facultãþii de ªtiinþe existau profesorii:
profesor titular Nicolae Abramescu (Catedra de
geometrie), profesor titular Theodor Angheluþã
(Catedra de algebrã superioarã), profesor titular
Gheorghe Bratu (Catedra de astronomie), profesor
titular Dumitru V. Ionescu (Catedra de mecanicã
raþionalã), profesor titular Petre Sergescu (Catedra
de calcul diferenþial ºi integral), profesor agregat
Radu Bãdescu (Catedra de mecanicã), profesor de
onoare Dimitrie Pompeiu (algebrã superioarã),
conferenþiar definitiv Gheorghe Cãlugãreanu (Catedra de matematici generale ºi geometrie).
Activitatea didacticã la secþia de ºtiinþe matematice pe anul universitar 1941/1942, adicã la
20 ani de la înfiinþare, s-a desfãºurat cu urmãtoarele cadre didactice:
1. Catedra de algebrã superioarã: profesor
titular: Theodor Angheluþã, asistent Nicolae Ghircoiaºiu, servitor Gheorghe Cuº.
2. Catedra de geometrie: profesor titular
Nicolae Abramescu, laborant Ioan Pipaº
3. Catedra de calcul diferenþial ºi integral:
profesor titular Petre Sergescu
4. Catedra de mecanicã: profesor titular:
Dumitru V. Ionescu
5. Catedra de astronomie: profesor agregat
Constantin Pârvulescu, astronom Ion Armeanca,
preparator Gheorghe Chiº, om de serviciu Ioan
Motoc
6. Conferinþa de matematici generale ºi geometrie: (conferenþiar definitiv: Gheorghe Cãlugãreanu.
În urma aplicãrii Legii învãþãmântului din
1948, Facultatea de ªtiinþe se împarte în patru
facultãþi:
1. Facultatea de Matematicã ºi Fizicã;
2. Facultatea de Chimie;
3. Facultatea de Geologie-Geografie;
4. Facultatea de ªtiinþe Naturale.
Facultatea de Matematicã ºi Fizicã este
organizatã pe catedre.
În anul 1962, Facultatea de Matematicã ºi
Fizicã se desparte, formându-se douã facultãþi:
Facultatea de Matematicã-Mecanicã ºi Facultatea
de Fizicã.
Facultatea de Matematicã-Mecanicã era
structuratã pe ºapte catedre: 1. Catedra de algebrã,
2. Catedra de analizã, 3. Catedra de calcul numeric
ºi statistic, 4. Catedra de ecuaþii diferenþiale, 5.
Catedra de geometrie, 6. Catedra de mecanicã ºi
astronomie ºi 7. Catedra de teoria funcþiilor.
În anul 1973 se renunþã la cuvântul mecanicã din titulatura facultãþii, în perioada 19731986 facultate se numeºte Facultatea de Matematicã.
Restructurãrile care se produc în comunitãþile academice duc la unificarea, în 1996, a Facultãþilor de Matematicã ºi Fizicã, constituindu-se
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tematici. Titular al catedrei ºi director al seminarului, Gheorghe Bratu, profesor agregat: semestrul I – 3 ore curs + 1 orã seminar; semestrul II – 3
ore curs +1 orã seminar. O parte a cursului a fost
suplinitã în semestrul al II-lea de profesor agregat
Aurel Angelescu în 2 ore curs + 1 orã seminar.
• Mecanicã raþionalã – catedrã ocupatã,
prin detaºare de Dimitrie Pompeiu, profesor titular
la Universitatea din Bucureºti, ºi suplinitã de
Alexandru Petrescu, semestrul I – 4 ore curs + 2
ore seminar; semestrul II – 4 ore curs + 2 ore seminar.
• Teoria funcþiilor – titular al catedrei ºi director al Seminarului de geometrie, Aurel
Angelescu, profesor agregat: semestrul I: 4 ore
curs + 2 ore seminar (trigonometrie ºi geometrie);
semestrul II: 3 ore curs + 2 ore seminar (cinematicã ºi geometrie). Asistent Nicolae Niculescu.
• Geometrie descriptivã – titular al conferinþei
Gheorghe Nichifor, suplinit prin Nicolae Abramescu, conferenþiar: semestrul I: 4 ore curs + 2 ore
seminar; semestrul II: 4 ore curs + 2 ore seminar
• Algebrã – titular al conferinþei Nicolae
Abramescu, conferenþiar: semestrul I: 4 ore curs +
2 ore seminar; semestrul II: 4 ore curs + 2 ore
seminar. (Vezi [17], p. 35-36).
Activitatea didacticã la secþia de ºtiinþe matematice a Facultãþii de ªtiinþe pe anul universitar
1931/32, adicã la 10 ani de la înfiinþare, s-a desfãºurat cu urmãtorul personal didactic:
1. Catedra de matematici gen er ale: prof.
titular: George Iuga
2. Catedra de algebrã superioarã: prof. titular: Theodor Angheluþã
3. Catedra de geometria descriptivã: prof.
titular: Nicolae Abramescu
4. Catedra de Geometria analiticã: prof. titular: Petre Sergescu
5. Catedra de calcul infinitezimal: în
suplinire: Gheorghe Bratu
6. Catedra de astronomie: prof. titular:
Gheorghe Bratu
7. Catedra de mecanicã raþionalã: prof.
agregat: Dumitru V. Ionescu
8. Catedra de teoria funcþiunilor: în suplinire: Theodor Angheluþã
Seminarul de matematici: director onorific:
prof. Paul Montel; director: prof. Dimitrie Pompeiu; asistent: dr. Radu Bãdescu, secretar: Nicolae
Mureºan.
Institutul pentru învãþãmântul matematicii:
director: prof. Theodor Angheluþã, asistent: docent dr. Gheorghe Cãlugãreanu.
Observatorul astronomic: director: prof.
Gheorghe Bratu, astronomi: Ioan Curea ºi Ioan
Armeanca, preparator: Gheorghe Avrãmuþiu,
bibliotecar: Stela Comºa.
În anul universitar 1938/39 la secþia de ma-
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astfel Facultatea de Matematicã ºi Fizicã, facultate
care, în urma evenimentelor de la sfârºitul
anului 1989 se desparte în douã formându-se
douã fa cultãþi: Facultatea de Matematicã ºi Fa cultatea de Fizicã.

Dezvoltarea puternicã a secþiei de informaticã de la Facultatea de Matematicã a determinat
schimbarea titulaturii Facultãþii de Matematicã;
din anul 1994 Facultatea de Matematicã se numeºte Facultatea de Matematicã ºi Informaticã.
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3. Seminariile de cercetare
Cercetãrile ºtiinþifice ale matematicienilor
s-au realizat pe colective în aºa-numitele seminarii
de cercetare. Seminariile de cercetare erau organizate în jurul unor personalitãþi ºtiinþifice.
De-a lungul anilor, la Cluj s-au cristalizat
urmãtoarele direcþii de cercetare:
1. Ecuaþii diferenþiale ºi integrale: Gh.
Bratu, Th. Angheluþã, P. Sergescu, D. V. Ionescu,
Gh. Micula
2. Ecuaþii funcþionale (ºi cu diferenþe finite):
Th. Angheluþã, A. Angelescu, G. Iuga, T. Popoviciu, F. Radó (cu aplicaþii la nomograme)
3. Teoria funcþiilor ºi topologie: D. Pompeiu, Th. Angheluþã, N. Abramescu, P. Sergescu,
G. Cãlugãreanu, T. Popoviciu
4. Algebrã ºi teoria numerelor: Th. Angheluþã,
P. Sergescu, A. Angelescu, T. Popoviciu, Gh.
Cãlugãreanu, Gh. Pic

5. Analizã numericã (teoria aproximãrii):
T. Popoviciu, D. V. Ionescu, Gh. Micula, E.
Popoviciu, S. Groze.
6. Geometrie: N. Abramescu, Tib. Mihãilescu, E. Ghergely, Gh. Cãlugãreanu, M. Þarinã
7. Istoria ºi filosofia matematicii: P.
Sergescu, V. Marian, D. V. Ionescu, M. Þarinã,
Gh. Micula
8. Astronomie ºi astrofizicã: Gh. Bratu, I.
Armeanca, C-tin Pârvulescu, Gh. Chiº
9. Mecanicã: C. Iacob, A. Angelescu, D. V.
Ionescu, D. Pompeiu, P. Brãdeanu
10. Analizã ºi optimizare: T. Popoviciu, E.
Popoviciu, I. Muntean, I. Maruºciac
11. Informaticã: E. Muntean, T. Popoviciu
12. Didactica matematicii: D. V. Ionescu,
T. Popoviciu, E. Popoviciu, I. Muntean, I.
Maruºciac

4. Reviste de specialitate ale Clujului
Cercetãrile ºtiinþifice ale matematicienilor
au fost concretizate în studii ºi articole publicate,
la început, în reviste strãine. Cum numãrul lucrãrilor începe sã creascã, pentru a stabili o legãturã cât mai rapidã ºi mai bunã între activitatea
de cercetare matematicã din România ºi cea din
alte þãri, matematicienii clujeni ºi-au creat propriile reviste. Printre cele mai importante au fost:
1. Mathematica
Primul numãr al revistei „Mathematica”
apare în anul 1929. „MATHEMATICA est une
nouvelle publication scientifique qui a pour but
d’établir des relations entre l’activité mathématique de la Roumanie et celle des autres pays.
(MATHEMATICA este o nouã publicaþie ºtiinþificã ce are ca scop stabilirea de legãturi între
activitatea matematicã din România ºi cea din alte
þãri...)”.
Revista „Mathematica” îºi începe apariþia
cu urmãtorul Comitet de redacþie:
Directori: G. Tzitzeica ºi D. Pompeiu
Redactori: N. Abramescu (Cluj), A.
Angelescu (Cluj), Th. Angheluþã (Cluj), G. Bratu
(Cluj), A. Davidoglu (Bucureºti), D. V. Ionescu
(Cluj), O. Onicescu (Bucureºti), C. Popovici
(Iaºi), S. Sanielevici (Iaºi), S. Stoilow (Cernãuþi),
V. Vâlcovici (Timiºoara)
Secretar de redacþie: Petre Sergescu (Cluj).
Primul articol apãrut în revista „Mathe-

matica” aparþine matematicianului francez Paul
Montel (Professeur B la Faculté des Sciences de
Paris). În anul 1948, prima serie a revistei „Mathematica” îºi înceteazã apariþia. Primul volum din
seria nouã, volumul 24 al revistei, apare în anul
1959, având urmãtorul comitet de redacþie: Th.
Angheluþã, O. Aramã, E. Gergely, M. Haimovici,
D. V. Ionescu, O. Mayer, Gh. Mihoc, E. Moldovan, Gr. C. Moisil, Al. Myller, V. MyllerLebedev, M. Nicolescu, T. Popoviciu (redactor
responsabil), Fr. Radó, S. Sanielevici, S. Stoilow,
N. Teodorescu, V. Vâlcovici, Gh. Vrânceanu.
Revista „Mathematica” apare ºi astãzi
(semestrial).
2. Buletinul Societãþii de ªtiinþe din Cluj
Primul numãr al revistei „Buletinul Societãþii de ªtiinþe din Cluj” apare în octombrie 1921;
îºi înceteazã apariþia în anul 1948.
3. Studii ºi cercetãri ºtiinþifice. Academia
R.P.R., Filiala Cluj
Primul numãr al revistei „Studii ºi cercetãri
ºtiinþifice” apare în anul 1950. În anul 1956 revista
se diversificã; matematicienii îºi intituleazã seria
„Studii ºi cercetãri de matematicã”. Revista
„Studii ºi cercetãri de matematicã” îºi înceteazã
apariþia la 1 ianuarie 1964.
4. Studia Universitatis Babeº-Bolyai (serii
de reviste pe specialitãþi)
Studia Universitatis Babeº-Bolyai, seria
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Numérique et de Théorie de l’Approximation”
apare în anul 1972. Astãzi revista apare
semestrial.
6. Analizã numericã ºi teoria aproximãrii
(sub egida Institutului de Calcul din Cluj)
Primul numãr al revistei „Analizã numericã
ºi teoria aproximãrii” apare în anul 1972; revista
îºi înceteazã apariþia în anul 1975.
7. Fixed Point Theory – An International
Journal on Fixed Point Theory, Computation and
Applications
Primul numãr al revistei „Fixed Point Theory” apare în anul 2000. Revista apare ºi astãzi,
din 2007 fiind indexatã în Thomson-Reuters
Products.
8. Didactica Mathematica
Primul numãr al revistei „Didactica Mathematica” apare în anul 1985. În perioada 19852003 revista s-a numit Lucrãrile Seminarului de
Didactica Matematicii, în perioada 2004-2006
„Didactica Matematicii”, iar din 2007 se numeºte
„Didactica Mathematica”.
Din 2013 revista apare numai în format
electronic.
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Mathematica este continuatoarea Buletinului
Universitãþilor „V. Babeº” ºi „Bolyai” Cluj, Seria
ªtiinþele naturii al cãrei prim numãr apare în 1957.
De-a lungul anilor revista Studia s-a numit:
• „Studia Universitatis Babeº-Bolyai”, Series I. Matematica, Fizica, Chimie – în perioada
1958-1961;
• „Studia Universitatis Babeº-Bolyai”, Series Mathematica-Physica – în perioada
1962-1969;
• „Studia Universitatis Babeº-Bolyai”, Series Mathematica-Mechanica – în perioada
1970-1974
• „Studia Universitatis Babeº-Bolyai. Mathematica” – începând din anul 1975.
Astãzi revista „Studia Universitatis BabeºBolyai. Mathematica” apare trimestrial (martie,
iunie, septembrie, decembrie).
Studia Universitatis Babes-Bolyai, seria Informatica apare din 1996; astãzi revista apare semestrial.
5. Revue d’Analyse Numérique et de
Théorie de l’Approximation (ANTA)
Primul numãr al revistei „Revue d’Analyse
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Primii licenþiaþi în matematici de la Facultatea de ªtiinþe din Cluj
(Ioan Armeanca, Gheorghe Cãlugãreanu, Ioan Curea, Vasile Mioc),
alãturi de profesorii lor – iunie 1924
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Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa
Academicianului Marius Porumb
Anca SIMA

S
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enatul Universitãþii din Oradea a decis sã acorde titlul de Doctor Honoris
Causa academicianului Marius
Porumb, critic ºi istoric de artã, personalitate de
seamã a ºtiinþei româneºti, director al Institutului de Arheologie ºi Istoria Artei al Academiei
Române din Cluj-Napoca. Festivitatea a avut loc

în Aula Magna a Universitãþii din Oradea. La
manifestare au participat membri ai Senatului
universitãþii: prof. univ. dr. Sorin Curilã, preºedintele Senatului, prof. univ. dr. Constantin
Bungãu, rector, prof. univ. dr. Aurel Chiriac,
corpul profesoral ºi studenþi ai Facultãþilor de
Artã, de Istorie ºi de Teologie, acad. Emil
Burzo, preºedintele, Filialei Cluj Napoca a Academiei Române, soþia invitatului special, Zoe
Vida Porumb, oameni de culturã orãdeni ºi clujeni, precum ºi o delegaþie a Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu”, care nu putea lipsi de la aceastã
ceremonie solemnã, menitã sã gratuleze un colaborator ºi un prieten apropiat.
Au rãspuns invitaþiei ºi reprezentanþii bisericii: Preasfinþitul Pãrinte Sofronie Drincec,

Episcopul Ortodox Român al Oradiei, Preasfinþitul Pãrinte Siluan Mãnuilã, Episcopul Eparhiei
Ortodoxe din Ungaria ºi Preasfinþitul Pãrinte
Virgil Bercea, Episcopul Greco-Catolic al
Oradiei.
În deschidere a fost intonat Imnul Naþional ºi Gaudeamus de cãtre Corul Seminarului
Teologic.
Laudaþio (realizat de o comisie de
redactare din partea Facultãþii de Arte,
decan prof. univ. dr. Agneta Marcu) a
fost prezentat de prof. univ. dr. Aurel
Chiriac, directorul Muzeului „Þãrii
Criºurilor”, colaborator al sãrbãtoritului
în numeroase proiecte de cercetare.
Academicianul Marius Porumb,
„unul dintre istoricii de artã importanþi
de la întretãierea acestor douã milenii”,
„reputat specialist în domeniul artei
româneºti”1, la origini, basarabean, s-a
nãscut în 9 octombrie 1943 în Grozeºti,
judeþul Lãpuºna, Republica Moldova.
Cursurile preuniversitare le-a
fãcut la Liceul „Gheorghe ªincai” din
Baia Mare (1957-1961), în perioada
1961-1966 a studiat la Facultatea de
Istorie ºi Filozofie a Universitãþii „BabeºBolyai” din Cluj-Napoca, iar în anul 1973
obþine titlul de doctor în istorie, specializarea
istoria artei, la aceeaºi universitate (coord.
ºtiinþific acad. Virgil Vãtãºianu).
„Dupã absolvirea Facultãþii de Istorie ºi
Filosofie, în anul 1966, a ajuns sã facã parte din
colectivul Institutului de Istorie ºi Arheologie
din Cluj-Napoca, transformat dupã 1990 în
Institutul de Arheologie ºi Istoria Artei. Aici a
parcurs gradele specifice unui cercetãtor ºtiinþific, ajungând sã ocupe funcþia de director adjunct, iar din 1992 ºi pânã astãzi pe cea de director general”2.
S-a specializat în civilizaþie ºi culturã bi-

Cf. LAUDATIO pentru acordarea titlului onorific DOCTOR HONORIS CAUSA al Universitãþii din Oradea
Domnului Academician prof. dr. Marius Porumb, membru al Academiei Române, director al Institutului de
Arheologie ºi Istoria artei al Academiei Române din Cluj-Napoca, p. 5.
2 Ibidem.
1

1

Ibidem, p. 7.

Heritage, Editura Institutul Naþional al Monumentelor Istorice, Bucureºti, 2007 (coautor);
Orgile din România, Universitatea de Vest din
Timiºoara, Timiºoara, 2008 (coautor); Gheza
Vida Centenar 1913-2013, Editura Academiei
Române – Editura Mega Cluj-Napoca, 2013
(editor ºi coautor).
O parte dintre aceste opere au fost traduse
ºi în alte limbi: englezã, germanã ºi maghiarã,
fapt ce atestã aprecierea valorii operei sale ºi
dincolo de graniþele României. Totodatã a susþinut numeroase conferinþe ºi simpozioane în
diferite þãri din Europa.
Academicianul Marius Porumb a urcat
toate treptele ierarhiei universitare, ajungând
profesor universitar ºi conducãtor de doctorate,
împãrtãºind cu generozitate experienþa ºi bogatele sale cunoºtinþe. A desfãºurat ºi desfãºoarã o bogatã activitate în domeniul culturii
româneºti, fiind investit cu responsabilitãþi pe
care le onoreazã cu profesionalism în cadrul
unor prestigioase instituþii ºi societãþi ºtiinþifice:
fondator ºi redactor responsabil al primei reviste
de artã medievalã din România „Ars Transsilvaniae”, Membru ICOMOS (Consiliul Internaþional pentru Protecþia Monumentelor Istorice
ale UNESCO), Membru CIHA (Consiliul Internaþional de Istoria Artei), preºedinte al Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice (2001-2007)
etc.
Alãturi de impresionanta operã scrisã, de
numele academicianului Marius Porumb se leagã o serie de realizãri impresionante ce vizeazã
punerea în valoare a patrimoniului cultural artistic ºi arhitectonic românesc, pe aceastã linie
înscriindu-se restaurarea Cetãþii Câlnic ºi transformarea ei într-un centru internaþional de promovare a culturii ºi artei transilvane, reconfigurarea Muzeului Mitropoliei Ortodoxe a
Clujului, iar „în calitate de iniþiator ºi redactor
responsabil al singurei reviste de istorie a artei
medievale din România de dupã 1989, „Ars
Transsilvaniae”, academicianul Marius Porumb
a demonstrat cã a te implica în susþinerea domeniului de interes este un gest ce caracterizeazã oamenii de ºtiinþã autentici, care au înþeles
cã a publica studii despre creaþiile strãvechi
datorate oamenilor ce au vieþuit în Transilvania
în Evul Mediu – români, maghiari, saºi, italieni,
turci, ºvabi, ruteni etc. – este o necesitate care
trebuie susþinutã, în respectul adevãrului ºi fãrã
nicio reþinere”1.
„La propunerea celui mai mare specialist
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zantinã, participând la cursuri în Bari ºi
Ravenna (Italia).
Ilustrul istoric de artã este autorul a peste
25 cãrþi, are peste 20 volume editate, coordonate
sau prefaþate, peste 130 studii ºi articole publicate în þarã ºi strãinãtate. A selecta câteva
titluri este imposibil deoarece toate lucrãrile sub
semnãtura Domniei Sale se înscriu în categoria
lucrãrilor de referinþã: Bisericile din Feleac ºi
Vad, douã ctitorii moldoveneºti din Transilvania, Editura Meridiane, Bucureºti, 1968; Icoane
din Maramureº – Ikonen aus der Maramureº,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975; Pictura româneascã din Transilvania – Die rumänische
Malerei in Siebenbürgen (sec. XIV-XVIII), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981; Monumente
istorice ºi de artã religioasã din Arhiepiscopia
Vadului, Feleacului ºi Clujului, Editura Arhiepiscopiei Cluj-Napoca, 1982 (coordonator ºi
coautor); Studii de istoria artei, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1982 (în colaborare); Dicþionar
de picturã veche româneascã din Transilvania
(sec. XIII-XVIII), Editura Academiei Române,
Bucureºti, 1998; Monumente istorice de pe
Valea Arieºului. Itinerarii culturale, Editura
Oscar Print, Bucureºti 2001 (în colaborare); Biserica arhiepiscopalã din Feleac. Ctitorie a lui
ªtefan cel Mare, Editura Renaºterea, Cluj-Napoca, 2003; Istoria românilor, vol. V, Editura
Enciclopedicã, Bucureºti 2003 (coautor); Istoria românilor, vol. VI, Editura Enciclopedicã,
Bucureºti, 2003 (coautor); Un veac de picturã
româneascã din Transilvania – secolul al
XVIII-lea, Editura Meridiane Bucureºti, 2003;
Biserica Episcopalã din Vad. Ctitorie a lui
ªtefan cel Mare, Editura Renaºterea,
Cluj-Napoca, 2004; ªtefan cel Mare ºi Transilvania. Legãturi culturale ºi artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI, Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2004; Patrimoniul
Cultural al României: Transilvania, Institutul
Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane,
Cluj-Napoca, 2004 ( coordonator ºi autor); Biserici de lemn din Maramureº, Editura Academiei Române, Bucureºti 2005; Patrimoniul
natural ºi cultural al României. Munþii Apuseni,
Institutul Cultural Român, Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2006 (coordonator ºi
autor); Istoria Transilvaniei, vol. III, Institutul
Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane,
Cluj-Napoca, 2007 (coautor); Cetatea Câlnic,
Editura Academiei Române, 2007 (în colaborare); Romania. Patrimoine Mondial. World
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din secolul al XX-lea în istoria artei, academicianul Virgil Vãtãºianu, domnul Marius
Porumb a dobândit în anul 1993 calitatea de
membru corespondent al Academiei Române,
pentru ca, din 2009, sã i se acorde de cãtre cel
mai for ºtiinþific românesc, for în care se regãsesc cei mai merituoºi oameni de ºtiinþã
autohtoni, înaltul titlu de Academician”1.
Datoritã activitãþii laborioase desfãºurate
în domeniul istoriei artei ºi al disciplinelor conexe, al promovãrii valorilor culturale româneºti academicianul Marius Porumb a fost recompensat cu numeroase distincþii ºi premii:
Cavaler al Ordinului Literelor ºi Artelor al Republicii Franceze (2002), Ordinul Naþional
Steaua României cu rang de Cavaler (2002),
Crucea Transilvanã, Arhiepiscopia Ortodoxã Românã a Vadului Feleacului ºi Clujului (2003),
Diploma Meritul Academic al Academiei
Române (2010), Premiul Media de Excelenþã,
Cluj Napoca (2012) ºi alte diplome de onoare.
În semn de înaltã apreciere a eforturilor
depuse pentru activitatea de cercetare ºtiinþificã
i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa
al Universitãþii din Oradea.
„Lecþio Magistralis” sau „discursul de
rãspuns” al domnului Marius Porumb, dupã citirea Diplomei ºi acordarea titlului onorific, s-a
intitulat: Icoana româneascã din Transilvania.
Imagine sacrã ºi document de istorie naþionalã.
Dupã susþinerea acestei disertaþii, Excelenþa Sa
a subliniat rolul crucial pe care-l are icoana în
viaþa creºtinilor ºi ºi-a exprimat bucuria de a

vedea episcopul ortodox alãturi de cel greco-catolic: „Mã bucur sã vãd cã ambii episcopi, cel
greco-catolic ºi cel ortodox, sunt prezenþi aici,
împreunã, ºi sper sã rãmânã la fel, pentru cã nu
existã diferenþe nici între arta bisericeascã ºi nici
între icoanele din cele douã biserici”. Academicianul Marius Porumb a îndemnat Primãria
Municipiului Oradea sã facã demersuri pentru a
include pe lista monumentelor UNESCO
imobilele ºi clãdirile în stil seccesion din oraº.
Ceremonia s-a încheiat cu mesaje de felicitare din partea participanþilor ºi în special urarea preºedintelui Senatului Universitãþii, dr.
Sorin Curilã ºi a rectorului Constantin Bungãu,
care au adresat mulþumiri academicianului
Marius Porumb pentru acceptul de a primi titlul
de Doctor Honoris Causa al Universitãþii din
Oradea ºi i-au urat succes ºi putere de muncã în
activitãþile ce le va întreprinde.
Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
Academicianului Marius Porumb reprezintã,
fãrã îndoialã, un act de cinstire a unei personalitãþi de „seamã a ºtiinþei româneºti, un specialist care, în domeniul sãu de activitate, istoria
artei româneºti, ºi-a asigurat un loc de necontestat în galeria celor care, cu un profesionalism
desãvârºit, îºi împlinesc menirea, aceea de
susþine cauza civilizaþiei cãreia îi aparþin. În
cazul nostru a celei româneºti, în primul rând,
civilizaþie aflatã permanent la confluenþa a douã
areale geopolitice ºi culturale fundamentale
pentru civilizaþia europeanã, cel rãsãritean ºi cel
vestic”2.
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. LAUDATIO pentru acordarea titlului onorific DOCTOR HONORIS CAUSA al Universitãþii din Oradea

Domnului Academician prof. dr. Marius Porumb, membru al Academiei Române, director al
Institutului de Arheologie ºi Istoria Artei al Academiei Române din Cluj-Napoca.
. Ardelean, Teodor, Lecþio Magistralis! în „EMARAMUREª”, sãptãmânal de informaþie, comentarii,
atitudine ºi divertisment, Anul III, Nr. 9 (95), 6-12 martie, p. 2.
. http://ro.wikipedia.org/wiki/Marius_Porumb
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Ibidem.
Ibidem, p.11.
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Inginerul Nicolae Dicu
ºi Maramureºul

În faþa sediului Minei Cavnic,
Maramureº, 1979
1

Maramureº, ºi-a întemeiat o minunatã familie,
aici au crescut ºi s-au format ca personalitãþi
exemplare cele douã fiice al Domniei Sale –
Daniela ºi Adina – ºi fiul Gabriel.
Întâlnirea cu mina, cu ortacii, organizarea
producþiei l-au format ca om, ca specialist ºi i-au
favorizat afirmarea ca lider, capabil sã îndrume
ºi sã coordoneze destine. Pe cei de la Mina
Bolduþ i-a uimit chiar din primele zile, când, la
apelul de suprafaþã, ce se fãcea înainte de intrarea în schimb, proaspãtul „maistru” i-a strigat
dupã nume, din memorie, pe toþi cei peste cincizeci de muncitori, fãrã a se folosi de carnetul de
pontaj. Imediat dupã aceastã „întâmplare”, a
fost surprinsã o frânturã dintr-un delicios dialog
între doi mineri care se deplasau spre galerie: –
Ai vãzut, mãi, al dracului de oltean! Ne cunoaºte pe toþi pe nume, fãrã sã se uite în pontaj!
Ei nu a realizat, însã, cã maistrul de schimb,
inginerul Nicolae Dicu, îºi luase acasã pontajul
ºi, noaptea, a memorat numele tuturor minerilor
din subordine.
Fireºte, inginerul Nicolae Dicu nu a rãmas
multã vreme pe postul de maistru, aceastã posturã fiind doar un fel de „botez al focului” în
domeniu. A devenit în curând ºef de sector,
traversând într-un ritm alert toate funcþiile de
rãspundere implicate în organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor miniere: ºef de minã, ºef de
serviciu, inginer-ºef, director, director general
al Centralei Minereurilor, devenind, cãtre finalul carierei, ministru adjunct ºi apoi ministru1.
A condus Exploatarea Minierã Cavnic
timp de peste douãzeci de ani, pânã în 1984,
când, în luna octombrie, este numit director general
al Centralei Minereurilor Neferoase cu sediul în
Baia Mare – cea mai mare ºi mai complexã
centralã minierã din þarã, având responsabilitãþi

Evoluþia profesionalã a inginerului Nicolae Dicu dupã evenimentele din anul 1989 este concludentã pentru
valoarea Domniei Sale ca specialist de aleasã clasã ºi pune în luminã uriaºul capital de încredere de care s-a bucurat
atât din partea noii puteri politice, cât ºi a societãþii civile. Astfel, în perioada februarie-decembrie 1989 Domnia Sa
a ocupat funcþia de ministru adjunct al Minelor, ca apoi, în guvernul provizoriu, instalat în anul 1990, în intervalul
iunie-iulie, sã deþinã demnitatea de ministru. Este numit apoi director general în Departamentul minelor (iulie
1990-iulie1991), apoi subsecretar de stat la acelaºi departament (august 1991-august 1992), dupã care, pânã în anul
1998, când se pensioneazã, conduce destinele CONEF Bucureºti – Holdingul de Metale Neferoase.
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e inginerul Nicolae Dicu, un oltean
distins, sobru, manierat ºi cult, îl
putem considera, fãrã nicio rezervã,
maramureºean. De la absolvirea, cu excelente
rezultate, în anul 1959, a Institutului de Mine
din Petroºani, pânã în anul 1989, când a devenit
ministru adjunct în Ministerul Minelor, viaþa ºi
activitatea profesionalã a Domniei Sale s-au
identificat armonios ºi benefic cu Maramureºul.
Aici, în Maramureº, ºi-a fãcut „ucenicia minierã”, lucrând dintru început ca maistru minier
la Mina Bolduþ din cadrul Exploatãrii Miniere
Cavnic, parcurgând apoi cu competenþã ºi profesionalism grade, funcþii ºi demnitãþi, care îl
plaseazã în rândul celor mai distinºi specialiºti
în domeniul mineritului din România. Aici, în
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velului de civilizaþie ºi prosperitate al comunitãþii. La rândul lor, Consiliul Local ºi Primãria
Municipiului Baia Mare, în ºedinþa din 21
septembrie 2001, au hotãrât sã-i recompenseze
eforturile constante de ridicare a prestigiului
mineritului maramureºean, acordându-i titlul de
Cetãþean de onoare.
Nicolae Dicu a iubit sincer ºi profund mineritul ºi pe mineri. A condus cu exigenþã, competenþã, responsabilitate ºi pricepere toate formaþiunile avute în subordine, la orice nivel.
A impus respectul faþã de muncã ºi faþã de
muncitor, a instalat spiritul de ordine ºi de disciplinã la locul de muncã, fãrã a pierde, însã,
niciun moment din vedere grija pentru condiþiile
de viaþã ºi pentru situaþia familiilor subordonaþilor Domniei Sale. De aceea s-a bucurat de
respectul ºi preþuirea acestora, iar astãzi se
bucurã de gândul bun al tuturor acelora pe care
i-a condus ºi îndrumat de-a lungul unei cariere
de excepþie
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de conducere peste patru judeþe cu un numãr de
salariaþi ce trecea de 40.000.
În patru ani la rând (1980-1983) Exploatarea Minierã Cavnic a deþinut primul loc în
mineritul din România, realizare în virtutea cãreia i s-a acordat directorului Nicolae Dicu titlul
de Erou al Muncii Socialiste.
În întreaga perioadã maramureºeanã, inginerul Nicolae Dicu s-a implicat cu pasiune ºi
simþ de rãspundere în activitatea social-culturalã a zonei, fiind preocupat de construirea de
baze sportive, de asigurarea unor condiþii de
muncã, viaþã ºi recreere decente pentru mineri,
de sprijinirea diferitelor formaþii artistice etc.
Autoritãþile administrative maramureºene, atât
cele din Cavnic, cât ºi cele din Baia Mare, nu au
rãmas indiferente la aceste preocupãri. Astfel,
Consiliul Local ºi Primãria Oraºului Cavnic i-au
acordat, la 29 noiembrie 2009, titlul de Cetãþean
de onoare, în semn de recunoaºtere a contribuþiei deosebite a Domniei Sale la ridicarea ni-

În galerie la orizontul 300, împreunã cu Gheorghe Vaida.
Mina Bolduþ, Cavnic, 1982
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EMINESCIANA
Hiperexactitate ºi perfecþiune
la Mihai Eminescu
Dacã þinem seama de cazurile concrete ale
creatorilor, spre deosebire de marii conducãtori de
armate ºi de popoare, care, oricum, ºi-au clãdit
gloria pe milioane de cadavre, ºi de cei 24 de ani,
dupã care au fost, de regulã, executaþi, în afara
muzicienilor, la care se referã Thomas Mann, care
s-au bucurat de glorie, majoritatea nu pot fi suspectaþi, cãci au trãit în mizerie, ori mult mai puþin
de limita fausticã, mãsurabilã de la primele succese, ori mult mai mult.
Fiind, orice s-ar spune, persoane deosebite,
dintre care unele au ºi devenit proverbiale, s-au
cãutat mereu motive care sã le justifice, atât comportamentul, cât ºi reuºitele, cãci numai stãruinþa
n-a fost niciodatã suficientã. S-a vorbit despre
talente, înclinaþii ºi aptitudini, spre bucuria psihologilor specializaþi în problemele gândirii creative, dar s-a dovedit apoi cã marile creaþii au depãºit
succesele mai mult meºteºugãreºti ale talentaþilor
(cum este în muzicã interpretul talentat faþã de
compozitor). Ba uneori, s-a dovedit cã marii realizatori n-aveau niciun fel de talente (mari matematicieni care socoteau pe degete sau poeþi care
nu-ºi putea recita versurile).
În fine, a început sã se vorbeascã despre
geniu ºi nebunie, ceea ce a ºi dat de lucru, de data
aceasta psihiatrilor. În ciuda evidenþei, însã, cã a fi
nebun nu înseamnã a fi geniu, ci mai degrabã
imbecil, s-a considerat cã anumite tulburãri mentale (cum se zice mai nou) sau, mai precis, anumite
faze ale unor tulburãri mentale ar fi stimulative
pentru creativitate, cum se credea cã ar fi ºi alcoolul sau drogurile. Tot ce se poate, dar contraexemplele sunt copleºitoare. Poþi sã distrugi cu
astfel de stimulente un popor întreg, cum au fãcut-o nord-americanii cu pieile roºii, fãrã sã aparã
niciun geniu. Thomas Mann cade într-o astfel de
ispitã în legãturã cu afecþiunile bolilor venerice
asupra creierului. Ce-i drept, asupra unui anumit
creier, dar nici acolo de la sine, ci numai cu ajutorul maleficului diavol.
Fãrã s-o mãrturiseascã, mulþi critici ºi chiar
psihiatri s-au inspirat din romanul Doctor Faustus
al lui Thomas Mann (ce-i drept, ºi acesta zicea cã
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erfecþiunea, spre care tinde orice mare
creator, este aceea care îl ºi înalþã
deasupra celorlalþi muritori ºi îl face
vestit pentru totdeauna. Uneori aceasta, prin exactitatea ºi precizia la care ajunge, nici nu poate fi
înþeleasã ºi nici apreciatã de cãtre contemporanii
creatorului, ci este vãzutã abia mai târziu la adevãrata ei valoare. Acestea sunt lucruri cunoscute,
mai puþin se ºtie, însã, despre eforturile pe care le
depun creatorii pentru obþinerea perfecþiunii,
despre condiþiile în care pot sã le facã sau nu ºi,
mai ales, despre consecinþele, adesea, fatale pe
care pot sã le producã, dovadã vieþile lor curmate
înainte de vreme sau suferinþele cumplite la care
au fost supuºi, ca un fel de pedeapsã, parcã, pentru
îndrãzneala acestora de a se compara cu zeii.
Unele creaþii sunt atât de frumoase, încât au
fost numite „divine“, cum li se spune adesea ºi
celor care le-au fãcut, fãrã ca „divinul“ acesta sã
însemne „sfinþenie“ în sensul dreptei noastre credinþe. Cãci ºi demonicul îºi are frumuseþea lui,
cum ne-o spune ºi Poetul: „O, eºti frumos, cum
numa-n vis/ Un demon se aratã” (versurile 141142 din Luceafãrul). Este interesant cã Eminescu,
în strofa iniþialã (89-90) spune „înger“ în loc de
„demon“, conferindu-le parcã ambilor „divinitatea frumuseþii“.
Nu este de mirare cã mulþi creatori se considerã inspiraþi fie de duhul Binelui, fie de duhul
rãului. Georg Cantor zicea despre sine cã nu este
decât un grefier care scrie la dictarea lui
Dumnezeu, iar Eduard Eveling, ginerele lui Karl
Marx, se considera inspirat de diavol: „Suflarea
ta, Satano, îmi inspirã versurile...”. Între aceºtia
ar fi cei care, faustic vorbind, îºi vând sufletele
celui rãu, cãci Binele nu este negociabil. Reuºitele
fausticilor sunt pe duratã limitatã (la 24 de ani, se
zice), dupã care vine pedeapsa.
Plutarh spunea cã demonii sunt entitãþi
intermediare între zei ºi oameni, ca ºi eroii ºi
semizeii grecilor, unii fiind de partea Binelui, alþii
a rãului. La iudeo-creºtini existã tradiþia uriaºilor,
care ne amintesc de titani ºi de ciclopi. Dar nici
unii n-au excelat prin creativitate.

EMINESCIANA

Acad. Alexandru SURDU

FAMILIA ROMÂNÃ

EMINESCIANA

104
i-a studiat în prealabil pe psihiatri), încercând sã
aplice aceeaºi schemã ºi la viaþa lui Eminescu. Se
pãrea cã aceste încercãri vor înceta, mai ales dupã
descoperirea multor relatãri care infirmã fãrã tãgadã faptul cã acesta ar fi avut afecþiuni dermato-venerice, ºi dupã descrieri psihiatrice competente ale afecþiunilor sale. Apariþia, însã, recentã a
unei culegeri de mãrturii, a cãror falsitate a fost
doveditã, cu omiterea cercetãrilor mai noi, întoarce investigaþiile cu un secol înapoi, la cele douã alternative: boalã venericã fie congenitalã, fie dobânditã. Aceasta, deoarece aºa considerau unii dintre
contemporanii poetului, cunoscuþi sau medici.
Afecþiunea congenitalã venerianã este caracteristicã tipului oligofren, care nu poate fi pus
în discuþie, iar cea dobânditã cu efecte, sã zicem
neurostimulative, n-ar fi putut sã dureze câteva
decenii fãrã sã producã neajunsurile caracteristice,
care apar mult mai repede ºi ar fi necesitat tratamente specifice cu mult înainte de apariþia tulburãrilor mentale, clar diagnosticate astãzi ca maniaco-depresive. Aceasta, în varianta B la Thomas
Mann a genialitãþii spirochetice. Numai cã tânãrul
Eminescu, independent de orice contaminare,
avea anumite calitãþi deosebite, prin care s-a fãcut
remarcat faþã de toþi colegii ºi cunoscuþii sãi, care
ar fi putut sã constituie premisele unor activitãþi
remarcabile, cãci nu este vorba numai de poezie.
Oricât de eficienþi ar fi fost spirocheþii,
aceºtia nu l-ar fi îndemnat sã desfãºoare un fel de
autoinstrucþiune enciclopedistã. Sã manifeste interes pentru toate domeniile cultural-ºtiinþifice ºi
artistice, pentru a-l îndreptãþi pe Constantin Noica
sã-l numeascã „omul deplin al culturii noastre“, în
comparaþie cu toþi ceilalþi din toate timpurile.
Da, s-ar putea reproºa cã nu l-a interesat
ºcoala, adicã tocmai instituþia care îi putea oferi
cunoºtinþele de care era însetat. Nu putem spune
cã nu i le oferea, dar putem constata cã Eminescu a
renunþat la ºcoalã, dar nu la învãþãturã. Termenul
de „fugã“ nu este tocmai potrivit. Acelaºi lucru l-a
fãcut, cam la aceeaºi vârstã, ºi viitorul filosof, jurist ºi om politic, Vasile Conta. Cu cine? Cu o
trupã de teatru, care fãcea, ca oricare alta din
vremurile acelea, turnee prin toatã þara. ªi a lucrat
doi ani ca sufleur, ca actor ºi ca dramaturg, fãrã sã
fie atins de vreo boalã dermato-venericã nici congenitalã, ºi nici dobânditã. În plus, nici el n-a
renunþat la învãþãturã, ajungând o personalitate
marcantã despre care va scrie mai târziu ºi
Eminescu gazetarul, fãrã sã ºtie cã acesta fusese
poet, actor ºi dramaturg ca ºi el.
Poate cã soluþia ar fi inversã, adicã sã
pornim, chiar ºi în spirit faustic goethean, nu de la
nebunie la germenii genialitãþii, ci de la genialitate
la nebunie, cãci doctor Faustus era, oricum, un savant înainte de a-l ispiti diavolul.
Episodul „fugii“ de la ºcoalã spre lumea de
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vis a lui Shakespeare ºi angajarea într-o trupã de
teatru sau de circ nu se confundã cu vagabondajul
oligofrenic al boschetarului, ci sugereazã mai degrabã opþiunea pentru o educaþie specializatã, de
care au dispus alþi creatori prin învãþãmântul
privat. Nici alþii nu s-au simþit bine pe la ºcoalã ºi
chiuleau ascunzându-se ºi citind prin biblioteci,
fãrã sã fie bolnavi. Cine crede cã Leibniz, Descartes sau Newton au învãþat la ºcoalã ceea ce i-a
interesat pe fiecare se înºalã.
Eminescu ºi la Universitate era un auserordentlich (extraordinarius) care „fugea“ de la un
curs la altul, ajungând sã-l uimeascã pe Constantin
Noica prin diversitatea preocupãrilor sale ºi prin
sârguinþa de a strânge cât mai multe cunoºtinþe în
„turbinca“ pe care o purta cu sine peste tot. Le-a
trebuit editorilor 100 de ani ca sã transcrie ºi sã
publice doar o parte din manuscrisele lui, cãci
majoritatea lor, ca ºi cãrþile sale, s-au pierdut.
Slavici zicea, de exemplu, cã Eminescu ar fi citit
toate dialogurile lui Platon, din care ºi-ar fi fãcut
însemnãri, dar nu s-a pãstrat nimic. Nu mai vorbim de cãrþile, revistele ºi ziarele, pe care le citea
zilnic, ani de-a rândul, sau de filosofii sãi preferaþi: Kant ºi Schopenhauer, din care chiar începuse sã traducã. Ce sã mai spunem despre notele ºi
însemnãrile sale din aproape toate domeniile: logicã, filosofie, psihologie, pedagogie, economie,
drept, medicinã, lingvisticã, istorie de toate felurile, fizicã, matematicã, chimie, biologie ºi mereu
literatura: poezia, proza ºi dramaturgia. Eminescu
era un „Super-Faustus“, pe care nu l-ar fi ocolit
Mefisto. ªi toate acestea se petreceau înainte de
orice semnal al vreunei boli psihice sau intervenþii
demonice.
Eminescu, am putea spune, cãuta pretutindeni desãvârºirea, sã-i zicem în termeni moderni,
informaþionalã, enciclopedicã, dar ºi exactitatea,
perfecþiunea, atributul genialitãþii, cãci nu se mulþumea cu ceea ce gãsea, ci trecea totul prin filtrul
exigenþelor sale. Mai mult, tendinþa aceasta cãtre
perfecþiune se numeºte, în termeni psihiatrici, hiperexactitate ºi este o trãsãturã de caracter accentuatã, cum îi zice Karl Leonhard, alãturi de
celelalte patru, dupã care personalitãþile pot fi împãrþite în: hiperexacte, hiperemotive sau exaltate,
hiperperseverente, nestãpânite ºi demonstrative.
Cel care le-a ilustrat cel mai bine pe plan
literar a fost Shakespeare în dramele sale pasionale: Hamlet era hiperexact; Romeo ºi Julieta erau
hiperemotivi; Macbeth era hiperperseverent,
Othello era nestãpânit ºi Richard al III-lea era
demonstrativ. Aspectele dramatice rezidã în faptul
cã aceste personaje luptã pentru niºte obiective
ideale care nu sunt compatibile cu trãsãturile lor
de caracter accentuate. Hamlet, chibzuitul ºi socotitorul, trebuie sã se rãzbune; Romeo ºi Julieta,
labili ºi nestatornici, vor sã ilustreze iubirea;

Dar aceasta, fireºte cã nu þi-o poþi face la comandã,
iar la ºcoalã nu se învaþã nici ce doreºte elevul, nici
ce vrea profesorul. Dacã te intereseazã teatrul, de
exemplu, mai ales acela clasic, scris în versuri, ºi
dacã teatrul este ambulant ºi pleacã din oraºul tãu,
nu-þi vine oare sã laºi totul ºi sã „fugi“ în lume?
Dupã descrierile pe care le avem, Eminescu
se remarcase deja faþã de restul colegilor sãi, nu
numai prin celebra „fugã“, dar ºi prin aprecierea
unuia dintre profesori, a cãrui amintire Eminescu a
pãstrat-o cu sfinþenie. La 16 ani i-au fost publicate
câteva poezii. Avea talent, de bunã seamã.
Fizic, nu era un om înalt, dar nici prea scund.
Era puternic ºi plin la corp, înclinând la maturitate
spre picnic. Comportamental (foarte ordonat
vestimentar, reþinut, timid, sistematic, tipicar) era,
în mare mãsurã, hiperexact (nemulþumit de forma
poeziilor, cu reveniri ºi multe variante), dar ºi
emotiv, trecând cu uºurinþã de la veselie la tristeþe.
Nu s-a manifestat niciodatã violent, n-a dovedit
intenþii de promovare ºi nici n-a susþinut cu patimã
vreo teorie. Se pare cã emotivitatea, neexageratã
însã, le este proprie actorilor ºi poeþilor, primilor
pentru a putea sã interpreteze roluri vesele ºi triste,
poeþilor pentru a le oferi subiecte ºi a le stimula
sensibilitatea. În cazul lui Eminescu, temperamental sangvino-melancolic, predomina tristeþea ºi înclinaþia cãtre pesimism.
Instinctiv sau nu, persoanele hiperexacte,
dacã sunt obligate la activitãþi contrare firii lor,
încearcã sã le evite, adesea prin „fugã“. Nu acceptã situaþiile neplãcute, nu pot fi prefãcuþi, nu
mint, nu-ºi schimbã pãrerile. Vorbind numai despre lucruri pe care le cunosc foarte bine, nu suportã sã fie contraziºi. Preferã adesea sã tacã ºi sã
asculte decât sã discute fãrã argumente. Cautã
dovezi, nu fac demonstraþii.
Devizei nehotãrâtului Hamlet (to be or not
to be) îi corespunde „ticãiala“ lui Eminescu. În
cazurile de opþiuni, îi scrie poetul lui Maiorescu:
„ich werde «ticãit»“, devine ticãit, nu poate sã ia
nicio hotãrâre, ºi atunci „fuge“: de la ºcoalã, de la
Universitate, de la doctorat. „Fuge“ în genere de
tot ceea ce nu-i place, cu orice risc. În felul acesta
încearcã sã se pãzeascã de faza a doua de accentuare a hiperexactitãþii, de activitãþi contrare
firii sale, care îl fac sã sufere.
Eminescu se simte bine în domeniul creaþiei
poetice. Aici scrie despre cine vrea ºi despre ce
vrea. ªi o face aºa cum îi place lui, pe-ndelete, fãrã
grabã, cu reveniri; taie ºi rescrie, pânã când începe
sã-i sune lui cum trebuie, adicã bine ºi tot mai
bine, pânã spre perfecþiune. ªi este obsedat de
gânduri, zi ºi noapte. Încearcã sã doarmã, stinge
lumânarea ºi astupã soba, dar gândurile îl nãpãdesc, ºi scrie pe-ntuneric. ªade închis ca un
sihastru, consumã din grãsime, ca ursul în bârlog,
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Macbeth, cinstitul ºi credinciosul, trebuie sã-ºi
ucidã regele; Othello cel loial ºi devotat e obligat
sã fie gelos, iar Richard al III-lea, pocit ºi ºontorog, sã întruchipeze mãreþia. Acestea sunt obiective imposibil de realizat, cãci sunt contrare firii
eroilor. Dar ei se strãduiesc, totuºi, cu riscul sãnãtãþii ºi al vieþii lor, sã ridice sentimentele acestea
pânã la treapta lor idealã de perfecþiune, pe care a
conceput-o autorul dramelor pasionale.
Este posibil aºa ceva? Se poate muri pentru
asemenea idealuri? ªi, înainte de a muri, persoanele chiar se îmbolnãvesc psihic, parcurgând cele
cinci faze ale bolii? Psihiatrii contemporani considerã cã da, aºa se petrec lucrurile cu personalitãþile care au trãsãturi de caracter accentuate,
ºi nu neapãrat pentru obiective atât de elevate. În
orice caz, însã fãrã nicio afecþiune dermato-venericã.
Faza normalã este aceea în care, pânã la o
anumitã vârstã, la tinereþe sau la maturitate, persoana dovedeºte, prin comportament, cã are anumite particularitãþi prin care iese în evidenþã, indiferent ce ar face, faþã de ceilalþi. Se face remarcat
ºi uneori chiar cunoscut: hiperexactul prin punctualitate ºi precizie; hiperemotivul prin uºurinþa
trecerii de la veselie la tristeþe; hiperperseverentul
prin progrese profesionale; nestãpânitul prin conflicte violente; demonstrativul prin susþinerea cu
patos a oricãror pãreri. Din pãcate, chiar dacã
existã exemple evidente ale unor astfel de comportamente, existã, totuºi, persoane care nu se
încadreazã într-o singurã categorie de personalitãþi.
Fãcând abstracþie de aceastã situaþie, se poate considera cã fiecare tip de personalitate ar putea evolua normal, ºi chiar aºa se întâmplã de obicei, dacã
nu ar întâmpina dificultãþi serioase în manifestarea
particularitãþilor sale psihice de personalitate ºi
dacã acestea, accentuate fiind, n-ar fi, totuºi, extrem
de accentuate sau s-ar diminua ca intensitate, independent de voinþa persoanei. Shakespeare alege
personalitãþi cu trãsãturi de caracter bine diferenþiate, chiar cu aspecte corporale specifice, cunoscute în antropologia medicalã (picnic, cefalic,
atletic etc.), cu tendinþe cãtre acutizare, ºi le pune
în situaþii cu totul nefavorabile, datoritã obiectivelor ideale la care aspirã.
Perfecþiunea este idealul oricãrui creator,
cea artisticã a oricãrui poet, în mod special. Strãdania acestuia, dacã este într-o oarecare mãsurã
obiectiv, este de a ºti cât mai multe, de a se cultiva
în domeniul poeziei ºi al literaturii, dar ºi al artelor
ºi al ºtiinþelor. În cazul lui Eminescu, atras de
poezie ºi având avantajul cunoaºterii limbii germane (limba marilor poeþi), fãrã alte îndemnuri,
este sigur cã a gãsit (numai la Goethe, de exemplu)
o mulþime de referinþe la personalitãþile istorice,
mitologice, literare, despre care nu auzise. Nu poþi
sã înþelegi marea poezie fãrã o culturã serioasã.

105

FAMILIA ROMÂNÃ

IANUARIE-IUNIE 2015

FAMILIA ROMÂNÃ

EMINESCIANA

106
pânã când nu mai rezistã ºi trebuie sã iasã în lume.
ªi îl loveºte peste faþã lumina zile ca un bici.
Nichita Stãnescu se întreba odatã care sunt
„bãtãturile poetului“, cãci lucreazã ºi el ca un
salahor pânã cade pe brânci, ºi arãta cu mâna spre
cap. Chiar dacã n-ar fi o personalitate accentuatã,
n-ar trebui oare ºi poetul sau scriitorul sã aibã
parte de odihnã? Pânã ºi motoarele, când se ambaleazã, trebuie oprite ºi lãsate sã se rãceascã.
În 1879, în timp ce lucra pe spetite, scoþând
câte o datã singur ziarul „Timpul“, spune într-o
scrisoare: „Aºtept telegramele Havas ca sã scriu
iar, sã scriu de meserie, scrie-mi-ar numele pe
mormânt ºi n-aº mai fi ajuns sã trãiesc”. ªi se
vãita adesea cã nu mai poate ºi c-ar avea nevoie ºi
el de un rãgaz. Dar nimeni nu-l credea. Într-o altã
scrisoare cãtre Veronica Micle din august 1882,
Poetul zice: „Draga mea copilã – tu trebuie sã-þi
închipuieºti astãzi sub figura mea un om foarte
obosit, de vreme ce sunt singur în negustoria asta
de principii ºi peste aceasta bolnav care ar avea
nevoie de cel puþin ºase luni de repaus pentru a-ºi
veni în fire. Ei bine, de ºase ani aproape o duc
într-o muncã zãdarnicã, de ºase ani mã zbat
ca-ntr-un cerc vicios ... de ºase ani n-am liniºte,
n-am repaosul senin de care aº avea atâta trebuinþã pentru ca sã mai pot lucra ºi-altceva decât
politicã...“.
Or, bãtãturile, de orice fel, netratate, crapã ºi
se transformã în rãni. Aceasta, fãrã ca pacientul sã
aibã probleme de personalitate. Eminescu le avea
însã ºi pe acestea ºi începuse sã intre în faza a treia,
de psihopatie, de suferinþã psihicã, de obosealã
nervoasã.
Ce se întâmplase de fapt? Cât a depins de el
însuºi, Eminescu a ºtiut sã „fugã“ de necazuri. Se
ducea la cursuri multe, chiar prea multe (cel puþin
pentru zilele noastre), dar nu la cele obligatorii, ci
doar la cele care îi plãceau, la care citea ºi în plus,
copia cãrþi ºi articole ºi chiar le traducea pe unele,
fãrã sã-l intereseze consecinþele curriculare, cum
le zice astãzi, adicã diplomele ºi premiile. De ce?
Ca sã nu fie supus la presiuni, ca sã nu facã ceea ce
nu-i place, ceea ce nu era compatibil cu firea lui,
adicã sã ducã pânã la exactitate ºi perfecþiune un
lucru considerat inutil, nu în genere, ci pentru
sufletul sãu, pentru simþãmintele sale, pentru
obiectivul sãu ideal de poet. ªi o spune adesea el
însuºi, aºa cum numai el putea sã o spunã. ªi
anume, cã se apropia de gândirea unui filosof, a lui
Kant, de exemplu, numai dacã îl interesa în mod
special, dacã se simþea atras de aceasta ºi atunci
încerca „renaºterea intuitivã a gândirii lui în mintea mea, cu miros specific de pãmânt proaspãt al
propriului meu suflet“. Ceea ce dovedeºte o bunã
cunoaºtere de sine, o cunoaºtere a propriilor sale
trãsãturi de caracter accentuate: hiperexactitatea,
nãzuinþa spre perfecþiune, ºi emotivitatea sau
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sensibilitatea sentimentalã excesivã, care, întreolaltã, l-au ºi condus pe culmile cele mai elevate
ale poeziei.
Dar Eminescu nu se ferea numai de ispitele
exterioare dãunãtoare, ci, mai ales, de propriile
sale ispite care ar fi putut sã-l epuizeze, concentrându-i toatã energia creatoare ºi avantajele hiperexactitãþii spre scopuri ideale frumoase, dar lãturalnice: studiul exhaustiv al istoriei abundã în
planuri amãnunþite referitoare la diferite perioade,
domnitori etc., pentru care ar fi trebuit sã citeascã
o viaþã întreagã; psihologia popoarelor care ar fi
necesitat cercetãri antropologice, culturale, istorice, arheologice; limbile orientale, cosmologia,
istoria religiilor, budismul, brahmanismul etc.,
filosofia ºi celelalte. A reuºit sã „fugã“ de toate. ªi
bine a fãcut, considera Noica, ºi iatã de ce.
Pe unul dintre caiete, numit „de reporter“
dupã conþinut, sunt scrise pe fiecare paginã sus
niºte litere ºi apoi câteva cuvinte cu explicaþii, dar
aceasta se observã numai dacã parcurgi caietul
invers ºi faci abstracþie de „reportajele“ pe care le
cuprinde. Ei bine, era vorba despre un dicþionar de
termeni filosofici. Ar fi fost primul nostru dicþionar filosofic. Dar, vorba lui Noica, bine cã nu l-a
fãcut ºi a reuºit sã „fugã“ de el. Cãci hiperexactul
Eminescu n-a procedat ca un om obiºnuit, care ar
fi fãcut un fel de repertoar pe litere: a, b, c etc.
scrise pe dreapta sus sau pe margine la câteva
pagini distanþã, ca sã încapã cuvintele în ordine
alfabeticã. Pentru exactitate, adicã pentru a nu
pierde cumva vreun cuvânt, Eminescu, derutându-i total ºi pe exegeþi, a scris la fiecare literã, pe
pagini diferite: ab, ac, ad, ae, ... ba, bc, bd, ... ca,
cb, cd, ...., ca sã nu-i scape nimic. Ar fi ieºit cel mai
complex dicþionar filosofic latino-german-român,
dupã termenii menþionaþi deja. Dar câþi ani ar fi
trebuit sã lucreze la el? Oricum, a reuºit sã „fugã“
la timp ºi de aceastã ispitã. Nu mai vorbim aici de
numeroasele proiecte abandonate, de atâtea
scrieri, de atâtea poezii ... ªi nici de revenirea
mereu asupra lor ºi de revolta care l-a cuprins când
acestea au fost publicate în volum fãrã ca el sã-i
facã ultima verificare.
În faza de psihopatie, persoanele hiperexacte încep sã sufere realmente pentru orice anomalie,
inconsecvenþã, greºealã, abatere, pe care le observã cu uºurinþã la toþi, ºi care, pe vremea aceea,
chiar bãteau la ochi ºi pentru un orb: trãdãrile
politice, naþionale etc. În astfel de cazuri, hiperexactul rãmâne singur adesea împotriva tuturor,
cãci, în afarã de el, toþi sunt realmente imperfecþi.
ªi se luptã cu toþi. „Mai potoliþi-l pe Eminescu!“ se
lamenteazã unul dintre politicienii de pe atunci.
Eminescu însã, hiperexactul, nu mai poate
sã dea înapoi, nu mai are unde sã „fugã“. Nu poþi
sã fugi de toþi, care te pândesc de oriunde, cãci aºa
se manifestã, în faza a patra, nevroza obsesivã. Ca

Pentru admiratorii poetului Eminescu, publicistica acestuia este adesea ignoratã. Pentru
boala lui a fost, însã, esenþialã. Pe linia hiperexactitãþii, începutul declinului, ca sã-i zicem aºa, l-a
constituit întoarcerea lui Eminescu în þarã, ºi
anume, dupã „fuga“ de doctorat, care, cu ajutorul
lui Maiorescu, l-ar fi ajutat sã fie profesor. Pe
atunci nu exista meseria de poet, aºa cã oricare alta
i-ar fi fost la fel de nepotrivitã ºi i-ar fi solicitat
hiperexactitatea ºi inventivitatea în alte direcþii,
oricum neplãcute. Aºa cã meseria de ziarist, dar
mai ales de conducãtor al unei publicaþii, cititã de
sute de persoane, care îi permitea sã scrie, dupã
bunul sãu plac, despre orice îi plãcea, ºi folosindu-ºi „turbinca“ fãrã fund a tezaurului sãu de
informaþii, i-a stârnit la început un mare entuziasm, fãrã sã-i lase în umbrã preocupãrile poetice.
Exegeþii ar putea sã delimiteze durata
acestei perioade, pânã la primele semnale de obosealã, de revoltã, de silã, care ar putea sã-l conducã
pe oricine la disperare, iar pe un hiperexact la
traume psihice. ªi, ne întrebãm, pe bunã dreptate,
de ce n-a „fugit“ Eminescu, cum îi era obiceiul?
De ce a rãbdat, riscându-ºi sãnãtatea? ªi dacã a
fãcut-o o datã, ºi a pãþit-o, de ce n-a renunþat?
Hic deficit aliquid. Aici ne lipseºte ceva:
motivul pentru care ºi-a jertfit Eminescu sãnãtatea
mentalã, cauza pe care n-a vrut sau n-a mai putut
sã o evite, cãci tulburarea mentalã (neereditarã,
neinfecþioasã ºi fãrã leziuni craniene anatomice
sau fiziologice) este un mijloc de apãrare împotriva unor stãri de conºtiinþã insuportabile: suprasolicitare (stres), îngrijorare, fricã, revoltã, supãrare. Dupã propriile lui mãrturii, ar fi fost
oboseala, dupã alte relatãri ar fi fost permanenta
îngrijorare în legãturã cu situaþia lui financiarã sau
revolta faþã de trãdarea þãrii, cãreia îi putea rãspunde numai prin articole de presã, prin combatere ºi nu prin tãcere. Este ceea ce în dramele
pasionale ale lui Shakespeare constituie sentimentul idealizat pentru care personajele sunt dispuse
sã-ºi riºte sãnãtatea ºi viaþa: motiv pentru care
dramaturgul îºi ucide personajele în ultimul act, ca
idealul sã rãmânã viu în mintea spectatorului, eliberat de suportul sãu material.
În cazul lui Eminescu, indiferent de orice
motivaþie a sfârºitului tragic, idealul sãu care a
rãmas neîntinat este poezia, apropiatã de perfecþiunea pe care ºi-o putea dori ºi imagina numai o
personalitate hiperexactã, performantã de tãria,
cum zice George Cãlinescu, a „parfumurilor sale“.

EMINESCIANA

ºi Hamlet, nu mai are încredere nici în prietenii pe
care îi bãnuieºte, pe bunã dreptate, de tot felul de
conspiraþii. Cinstit fiind, are sentimentul culpabilitãþii. Poate cã el este vinovatul ºi încearcã sã
scape de obsesii, verificându-se pe sine, cum fac
hiperexacþii obsedaþi care se tot întorc din drum sã
verifice dacã au încuiat uºa. Dar, în faza aceasta, în
care ar trebui sã fugã de el însuºi, uºa este pentru el
încuiatã ºi zãvorâtã pe dinafarã de cãtre proprii sãi
prieteni. „Mãcar de s-ar face uºor“, zice prietenul
Maiorescu. ªi s-a fãcut destul de uºor, cãci totul a
fost pregãtit din vreme. Diagnosticul ultimei faze:
psihozã maniaco-depresivã. Aceasta, dupã ultimele cercetãri.
Faptul cã la Eminescu n-a urmat sfârºitul, ca
sã zicem aºa, de la prima încercare, ca în dramele
lui Shakespeare, ºi nici mãcar la ultima n-a murit
din motive psihice, denotã cã episoadele de crize
maniaco-depresive nu erau atât de grave pentru a
necesita o internare pe viaþã, la care se gândea
Maiorescu. Ele n-au fost însoþite nici de
încercãrile, obiºnuite în fazele depresive, de sinucidere, iar în fazele maniacale de manifestãri
violente, ceea ce înseamnã cã nu se ajunsese la o
alterare gravã a personalitãþii. Iar faptul cã toate
crizele au fost urmate de perioade mai lungi sau
mai scurte de luciditate, chiar cu reluarea îndeletnicirilor curente, denotã cã nu se instalase statornic nici mãcar faza nevroticã. Aceasta fiind
consideratã ireversibilã.
Ce-i drept, de fiecare datã, Eminescu a fost
tratat de o boalã dermato-venericã, care se ºtie cã
produce grave tulburãri ale sistemului nervos.
Este ilustrativ episodul cu internarea sa la
un spital vienez. ªi întâmplarea face sã dispunem
de mãrturia lui Sigmund Freud, care zicea cã medicul de acolo nu-ºi trata bolnavii cu niciun fel de
medicament, iar Eminescu ºi-a revenit, pur ºi simplu, numai datoritã întreruperii „tratamentului” cu
mercur.
Dacã acceptãm cã poetul era o personalitate
hiperexactã, chiar numai mediu accentuatã, atunci
putem justifica, adãugând ºi o parte de hiperemotivitate, toate comportamentele sale aparent bizare, din tinereþe, ca ºi performanþa perfecþiunii
poetice, pe care n-o putea atinge decât un hiperexact. Fazele care au condus la boala psihicã ar
putea fi justificate prin douã cauze: fie prin suprasolicitare, fie prin intervenþia unor situaþii copleºitoare, opuse firii sale supraexacte. În realitate, au acþionat amândouã.
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n contextul în care valorile româneºti
sunt negate sau controversate, când, în
locul tradiþiei, a cãrei paradigmã a fost
sedimentatã de moºii ºi strãmoºii noºtri, de-a
lungul veacurilor, ni se oferã, cu multã „bunãvoinþã” de care noi nu avem nevoie, modele
strãine de specificul nostru, e de datoria oricãrui
om de spirit care-ºi iubeºte neamul sã apere
aceste valori, care ne asigurã specificul ºi stabilitatea în timp.
Una dintre aceste valori, ale cãrei proporþii, adâncimi n-au fost încã dezvãluite în pluralitatea ºi semnificaþia ei este cea care poartã
numele EMINESCU – simbol al neamului, boltã
a spiritualitãþii româneºti. ªi, pentru cã este greu
sã demolezi o operã genialã, eforturile detractorilor se concentreazã asupra omului, speculându-se aspecte reale sau imaginare ale acestui
geniu care atribuie neamului distincþie ºi moralitate printre popoarele lumii.
Una dintre direcþiile loviturii se concentreazã asupra bolii ºi morþii lui Eminescu, perseverenþa cu care se susþine stigmatul de „mare
întunecime”, de „luetic nebun” – defãimare datoratã „divinului” G. Cãlinescu, devenitã „mit”.
Cel care a depus cele mai multe eforturi pentru
demolarea acestei „legende” este artistul bihorean, absolvent al Filologiei din Cluj-Napoca,
Gh. Sãrac, cel care a publicat documente medicale din care rezultã, fãrã dubiu, cã Eminescu
n-a avut sifilis. ªi e greu sã se impunã acest
adevãr. Însuºi acad. N. Manolescu se întreabã:
„Ce poate face ºtiinþa [medicalã] împotriva unui
mit?”, dar, ca om de ºtiinþã ºi culturã, acordã
credit ºtiinþelor medicale. În 2014, Gh. Sãrac
publicã un nou volum, În apãrarea lui Eminescu
(Editura Biharia Internaþional, 200 p.) adãugând
noi dovezi care sã-l izbãveascã pe Marele Poet
de stigmatul care i-a fost aruncat pe chip.
Insistenþa cu care acest mare iubitor de
neam a publicat, timp de douã decenii, dovezi
medicale (fãrã sã abatã atenþia asupra altor
aspecte – politice, sociale, etnice, economice) a
determinat Academia Românã sã ia poziþie în
aceastã problemã, pentru ca Eminescu sã fie
izbãvit de stigmatul care i-a umbrit imaginea:
s-a constituit o comisie formatã din înalþi reprezentanþi ai criticii literare în frunte cu acad.

Eugen Simion ºi ai medicinii româneºti, în
frunte cu prof. dr. Irinel Popescu, membru corespondent al Academiei Române, ºi prof. dr. Vladimir Beliº. Rezultatul la care au ajuns cercetãtorii a fost publicat în amplul volum, de
format A4, Maladia lui Eminescu ºi maladiile
imaginare ale eminescologilor, apãrut la Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþe ºi Artã, Bucureºti,
2015 (156 p.), cu un Argument de Eugen Simion
ºi un Cuvânt înainte de Irinel Popescu. Pe coperta cãrþii mai sunt înscrise numele: Ioan Aurel
Pop, Cecilia Cârja, Ioana Bonda, Victor A.
Voicu, Octavian Buda, Dan Prelipceanu, Cãlin
Giurcãneanu, Bogdan O. Popescu, Eduard
Apetrei ºi Codruþ Sarafoleanu. În COLOFON se
precizeazã: „Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã
ºi Artã în colaborare cu Academia de ªtiinþe
Medicale a organizat în data de 27 iunie 2014 o
dezbatere cu tema Patografia lui Eminescu:
adevãr ºi legende la care au participat medici-profesori, istorici ºi critici literari, oameni de
ºtiinþã din alte domenii, jurnaliºti. Publicãm în
volumul de faþã intervenþiile din cadrul acestei
dezbateri. Deºi acest aspect nu constituie obiectul demersului nostru, vom reda, totuºi, câteva
fraze care pun în luminã orientarea acestor „dezbateri” ºi o frazã din concluzia finalã.
Acad. Eugen Simion îºi începe Argumentul cu urmãtoarea frazã: „Publicãm în volumul
de faþã opiniile unor medici specialiºti în legãturã cu bolile reale ale lui Eminescu ºi bolile,
mult mai numeroase ºi suprarealiste ale celor
care nu contenesc a vorbi de ele ºi a imagina
scenarii din ce în ce mai apocaliptice”. (p. 7)
În cuvânt-înainte, prof. dr. Irinel Popescu
considerã, cã, pe scurt, „cazul lui Eminescu este
unul special, din multe puncte de vedere. Mai
întâi pentru cã, pe lângã faptul cã a fost un mare
poet, Eminescu poate fi considerat ºi unul din
pilonii cei mai importanþi ai identitãþii naþionale româneºti (subl. n.). În al doilea rând
pentru cã în biografia lui Eminescu, ultimii ºase
ani sunt marcaþi de prezenþa unei boli grave ºi
necruþãtoare. Într-un moment în care mijloacele
diagnostice ºi terapeutice de care dispunea medicina vremii erau foarte departe de cele de azi,
atât diagnosticele, cât ºi tratamentele aplicate
par sã nu fi fost cele mai adecvate. […] Pentru

se afirme cu orice preþ. Huleºte, huleºte, cã tot
rãmâne ceva. ªi, vorba lui Horia Bãdescu (în
Curtea de la Argeº, ian. 2013, p. 3), piticul se
agaþã de pulpana unui uriaº ºi numele hulitorului va fi asociat cu cel al gigantului. Dar cu
timpul – ºi nu de la sine – adevãrul va ieºi la
suprafaþã ca untdelemnul deasupra apei. Dar,
chiar ºi în aceastã situaþie hulitorul, în ciuda
evidenþelor, refuzã sã-l admitã.
Acesta este un subiect insuficient cercetat
de critica literarã, adicã legãtura lui Eminescu
cu religia, implicarea sau nonimplicarea sa, dacã
opera sa poeticã exprimã sau nu credinþa sa,
ataºamentul faþã de biserica strãmoºeascã. Dupã
cum afirmã N. Steinhardt1, de la autorii profani
nu aºteaptã nimeni studii în domeniu. „Autorii
de specialitate pot fi interesanþi, chiar adânci,
[dar] autorii profani sunt aceia care mai ales
(subl. sa) exprimã sentimentul religios al unei
naþiuni, adeziunea ei la Misterul fascinant ºi
cutremurãtor. […] La ei palpitã duhul credinþei,
acolo se aflã esenþa vie”. Marea profesoarã Rosa
del Conte2 a scris un studiu privind poezia religioasã la Eminescu, însã Steinhardt afirmã cã
acesta n-a fost poet religios propriu-zis, nici ca
V. Voiculescu sau ca Ioan Alexandru, dar
aceasta nu înseamnã cã-ºi reneagã credinþa. Pe
bunã dreptate cercetãtorul Ovidiu Moceanu3
afirmã: „Un lucru trebuie stabilit – sã nu-l credem pe Eminescu mai religios decât este, dar
nici mai puþin”.
Un poet de gândirea, de genialitatea lui
Eminescu nu se supune tiparului obiºnuit, universul sãu de gândire ºi de trãire îl înalþã „cu
inima la ceruri”. El s-a adâncit în studiul filozofiei, de la antici pânã la marii autori din timpul
apropiat existenþei lui – afirmând, de atâtea ori,
influenþa lui Schopenhauer asupra poeziei sale,
a peregrinat prin toate culturile, religiile ºi mitologiile, precum un mistic, dar niciodatã, în
adâncurile fiinþei lui, nu s-a rupt de rãdãcini, de
credinþa strãmoºeascã.
Estetica romanticã proclama unitatea spiritualã ºi de finalitate dintre artã ºi filozofie,
dintre frumos ºi adevãr. „Cãci încotro aspirã
filozofia – scria Schelling – decât cãtre acel
adevãr etern care este acelaºi cu frumuseþea,
dupã cum poezia aspirã cãtre frumuseþea nepieritoare pe care o identificãm cu adevãrul”.
Aici se simte ecoul ideilor lui Platon, consubstanþialitatea dintre gândire ºi sensibilitate, ema-

Nicolae Steinhardt, monahul rãspunde la 365 întrebãri incomode adresate de Zaharia Sângeorzan, Bucureºti,
Editura revistei Literatorul, 1992, p. 61.
2 Rosa del Conte, Eminescu sau despre Absolut, Editura Dacia, Cluj-Napoca,1990.
3 Ovidiu Moceanu, în Limba Românã, Chiºinãu, aprilie-iunie,1993, nr. 2(10), p. 97.
1
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cei care s-au aplecat asupra bolilor ºi morþii lui
Eminescu a fost uºor de observat cã au existat
interpretãri eronate ºi cã s-au fãcut greºeli, atât
în privinþa diagnosticului, cât ºi a tratamentului.
[…] Cu toate aceste lacune, pe baza datelor
disponibile, se poate spune cã Eminescu avea un
creier de o greutate normalã ºi cu circumvoluþiuni bine exprimate, ceea ce contrazice total
diagnosticul de sifilis nervos (în acest caz creierul suferã de un proces accentuat de atrofie).
La nivelul aortei nu s-au constatat leziunile tipice pentru aortã sifiliticã. În schimb, pare sã fi
suferit de un proces de aterosclerozã precoce, în
care excesul de cafea ºi tutun ar fi putut juca un
rol. În sfârºit, leziunile degenerative hepatice ºi
renale ar putea fi explicate, cel puþin parþial de
intoxicaþia cu mercur”. (p. 23).
Prof. dr. Vladimir Beliº, mare specialist în
medicinã legalã, considerã, în paginile cu care
se încheie volumul, cã „aceia care afirmã cu
tenacitate existenþa luesului, se bazeazã mai ales
pe argumentaþia oamenilor politici ai vremii, cu
precãdere a elitei partidului conservator, cãrora
nu le conveneau opiniile intransigente exprimate de Eminescu în ziarul Timpul”. (p. 134).
„Lipsa modificãrilor clinice externe ºi interne
caracteristice diferitelor etape ale infecþiei luetice, dar mai ales inexistenþa la acea vreme a
reacþiei Bordet-Wasserman, care precizeazã indubitabil prezenþa treponemei în organism, fac
imposibil azi, în mod ºtiinþific, diagnosticul de
lues. […] Un alt aspect care trebuie avut în
vedere constã în gravele consecinþe ale tratamentului cu mercur, fricþiunile fiind însoþite de
manifestãri externe (dermatologice), dar mai
ales interne, prin afectarea gravã a unor organe
vitale – rinichi, colon ºi creier (encefalopatie
toxicã). Acestea, la rândul lor, au putut fi interpretate drept manifestãri ale luesului, când de
fapt au drept cauzã tocmai tratamentul aplicat
pentru o afecþiune cu diagnostic incert”. (p. 141).
Se înþelege cã, dacã opera unui mare scriitor, simbol al culturii ºi al neamului românesc,
nu poate fi atacatã prea uºor, se recurge la discreditarea persoanei lui, ceea ce pare mai simplu
ºi la îndemâna oricãrui neofit. Alt obiectiv al
„demolatorilor” este contestarea credinþei lui
Eminescu, vizându-se, atât omul, cât ºi opera
care, dupã ei, ar fi lipsitã de spiritualitatea specificã neamului, prin neimplicarea cu perceptele
religiei noastre ortodoxe. Sunt cei interesaþi sã
neantizeze valorile româneºti sau cei care vor sã
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naþii directe ale Absolutului, ca forme principale
de manifestare ale spiritului omenesc (Cf.
Pompiliu Marcea, Concordanþe ºi controverse,
Editura Eminescu, 1983, p. 279). Elanul cãtre
Adevãr, ca emanaþie a Absolutului, strãbate
deopotrivã ºtiinþa ºi credinþa în Dumnezeu.
Acestea se ating prin rãdãcinile din adânc.
Ca strãlucit gazetar, Eminescu a scris articole fulminante în Timpul, dar niciodatã nu a
luat atitudine împotriva credinþei ºi valorilor
româneºti. ªi-a împãnat articolele cu vorbe, pilde, proverbe, expresii idiomatice „pentru a asigura mesajului o funcþie maximã” (Marian
Nencescu1), demonstrând cã el nu s-a desprins
de structura sa de român, fiind profund ancorat
în tradiþia, în adâncimile limbii în care s-a nãscut
ºi cã, în adâncul fiinþei sale zbuciumate ºi în
imensitatea universului sãu spiritual, a rãmas tot
timpul credinþa strãmoºeascã, precum un tãciune în spuza atâtor viscoliri. Dar, pentru cã nu
ºi-a manifestat-o nãvalnic ºi frecvent în opera
sa, ca un „poet religios”, tenta filozoficã ºi tema
iubirii a naturii fiind impresionante, cei care
contestã valorile moral-creºtine ale poeziei lui
au gãsit, în aceasta, avizul de intrare în orchestra
celor care mânuiesc instrumente defecte, pentru
a nega valoarea unei muzici divine. Cel care
înalþã speranþa pe treapta de sentiment dominant, cel care afirmã „în noi este credinþã ce-n
alþii e eres”, „Noi suntem de cei cu-auzul fin/ ªi
pricepurãm ºoapta misterului divin”, „ce voi
spuneþi în pilde, iar noi l-avem din cer” (Preot ºi
filosof), nu putea fi lipsit de credinþã. Redãm alte
idei din articolele sale din Timpul ºi nu numai.
• Biserica – „Maica spiritualã a neamului
românesc, care a nãscut unirea limbii ºi unitatea
etnicã a poporului”. (Religie ºi naþionalitate).
• „Biserica este singurul punct luminos,
nu numai pentru culturã în general, dar chiar
pentru libertatea dezvoltãrii omeneºti”, „Frumoasele arte au fost cele mai puternice arme ale
bisericii”, „Prin lupte ca cea de astãzi, prin mai
grele încã, a trecut deja biserica, ea a avut inteligenþa de a-ºi muta punctul de gravitaþie cam tot
în þãrile cari aveau mai mare nevoie de ea, încât
totdeauna a aflat putere nouã ºi proaspete pentru
a le opune negaþiunii pure, pe care a-ntâmpinat-o de-atâtea ori în cale”. (Religia).
• „Bun e Dumnezeu ºi va avea grijã de
clasele pe care le sãrãcim ºi le stoarcem”. (Ilustraþii administrative, Timpul, 1877).
• Poetul se opune tendinþei de a se introduce limba rusã în Biserica Ortodoxã din Basarabia. Ca bun cunoscãtor al Sfintelor Scripturi,
1
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Eminescu le opune mãrturia biblicã de la Pogorârea Duhului Sfânt, când acesta dã
Apostolilor darul de a vorbi în toate limbile
pãmântului. Iatã textul lui Eminescu: „Naþiile
care nu-l respectã ar trebui sã ºteargã din calendarul lor Sãrbãtoarea Coborârii Sfântului
Duh asupra Apostolilor care, în frumoasa concepþie a Noului Testament, pluti în limbi de foc
asupra lor, arãtând cã în multe limbi vorbeºte
Spiritul Sfânt al îngãduirii creºtineºti ºi al iubirii
aproapelui”. (Cf. Viorel Thira, Mihai Eminescu
ºi Biserica Ortodoxã Românã, în Familia Românã, An 15, nr. 4(55), decembrie 2014, p. 110).
• Eminescu afirmã cã Biserica este cea
„care a apãrat intactã creºtinãtatea faþã de agresiunea mahomedanã”. Citatul e consemnat în
articolul lui Viorel Thira, ca argument de necontestat al respectului Poetului pentru istorie,
pentru cãrþile înaintaºilor – adevãrate Evanghelii, pentru credinþã: „N-a fost ea [Biserica], care
în persoana lui Varlaam Mitropolitul a fãcut ca
Duhul Sfânt sã vorbeascã în limba neamului
românesc, sã redea în graiul de miere al coborâtorilor armiilor române Sfânta Scripturã ºi
perceptele Blândului Nazarinean? ªi nu mai
arde candela veºnicã la capul binecredinciosului
ºi de Hristos iubitorului ªtefan Voevod?” [citat
preluat de autor din I. Scurtu, M. Eminescu.
Scrieri politice ºi literare, Bucureºti, 1905, p. 153].
• Învãþãturile pãrinþilor, înþelepciunea asimilatã din seva spiritualã a neamului, rãzbat ca o
credinþã în fiinþa omului: „Nu e carte sã înveþi/
Ca viaþa s-aibã preþ/ Ci trãieºte, chinuieºte/ ªi de
toate pãtimeºte/ ªi-ai s-auzi cum iarba creºte”.
• Când se adreseazã României, dorindu-i
viitor de aur, se înþelege cã avea în vedere ºi
Biserica – instituþie care avea rol preponderent
în unitatea neamului, în luminarea poporului, în
cultivarea credinþei, în întregul univers de sentimente al românului. Despre Mitropolia
Moldovei, despre Bisericã, scrie cã „ea este mama neamului românesc”.
În întreaga operã poeticã a lui Eminescu
respirã credinþa în Dumnezeu, atmosfera de sacralitate în care trãiau românii. În Apus, a cunoscut sfidarea bolþilor ºi a turnurilor semeþe de
catedrale, ridicate pânã la cer, cu sãgeata care-l
uneºte pe om cu Dumnezeu, dar el ºi-a gãsit, de
fiecare datã, adãpost în bisericile din þarã, ca
bisericuþa din rãzoare, în care Dumnezeu coboarã din bolta de deasupra naosului, alãturi de
omul de rând, ca prieten, sfãtuitor, ocrotitor.
Bisericuþele din zona în care-ºi avea rãdãcinile
le simþea ca pe niºte spaþii blânde, protectoare,

Marian Nencescu, în Curtea de la Argeº, noiembrie, 2012, p. 18.

Doca, iubirea, în opera marelui poet, e „mai
mult imaginatã, decât trãitã”. Dragostea ºi speranþa, dorinþa sunt mai puternice decât moartea:
„Cum mângâie dulce, alinã uºor/ Speranþa pe
toþi muritorii// Tristeþã, durere ºi lacrimi, amor/
Azilul se aflã în sânu-i de dor/ ªi pier cum de
boare pier norii”. (Speranþa). Dorinþa, chemarea, invitaþia, trãirea atât de intensã a sentimentului iubirii, la depãrtare de persoana adoratã e,
parcã, de naturã nepãmânteanã, precum o adâncire în misterul omenesc: „Hai în codrul cu verdeaþã/ Und-izvoare plâng în vale” (Floare albastrã), „Vino-n codru, la izvorul/ Care tremurã
pe prund” (Dorinþa) sau „Lasã-þi lumea ta uitatã/ Mi te dã cu totul mie”, „O, rãmâi, rãmâi la
mine/ Te iubesc atât de mult”, „Sã plutim cuprinºi de farmec/ În lumina blândei lune,/
Vântu-n trestii sã foºneascã,/ Unduioasa apã
sune” (Lacul). Prin arta sa, chiar drumurile profane ale îndrãgostitului capãtã lumina înãlþãrii.
Confesiunea îl apropie de divinitate, îl
înalþã spre „câmpia seninã”, spre Raiul plin de
„misteruri”, ce-l îndeamnã sã închine imnuri cu
Ave Maria, al cãrei surâs nu l-ar mira: „Dac-ai
prinde aripi albe ºi la ceruri ai zbura/ Privind
lumea cea profanã cum se pierde în abis” (De ce
sã mori tu?). Frecvenþa îngerilor, a cerului, a
dragostei eliberatoare, izbãvitoare de vinã,
apropie omul de divinitate. În Înger ºi Demon
imaginea Fecioarei – „luceafãr al mãrilor”, se
suprapune cu imaginea femeii „înger” care, prin
dragoste, poate aduce mântuirea.
Imaginea Fecioarei la care poetul se roagã
pentru izbãvire, apare ca o luminã în poezia sa.
Pentru Eminescu, Ea este „Crãiasa” lumii, cea
care deþine taina vieþii ºi a morþii. Pronumele
NOI include întreaga specie umanã, inclusiv pe
Poet, în tagma suferinzilor pentru care se roagã:
„Crãiasã alegându-te/ Îngenunchem rugându-te/
Înalþã-ne, ne mângâie/ Din valul ce ne bântuie;/
Fii scut de întãrire/ ªi zid de mântuire/ Privirea-þi adoratã/ Asuprã-ne coboarã/ O, Maicã
preacuratã/ ªi pururea fecioarã,/ Marie!”. Atâta
evlavie nu putea fi decât rodul unei dãinuiri:
Eminescu a asimilat, în fiinþa lui, credinþa odatã
cu laptele mamei. ªi, cu toate greutãþile prin
care a trecut, ducând adesea o viaþã de mizerie,
cu toate momentele de rãtãcire, cu tot orizontul
sãu spiritual care a absorbit filosofia, miturile,
religiile lumii etc., cu toate momentele de revoltã la adresa a tot ce-l înconjura sau chiar a
Cerului (care om, chiar cu o culturã mai modestã, nu s-a revoltat ºi nu s-a certat cu Dumnezeu?), Poetul ºi-a pãstrat în fiinþa sa credinþa
strãmoºeascã. Nu putea sã ºi-o piardã cel care
crescuse în atmosfera de respect faþã de cele
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în care faci pasul cãtre Dumnezeu ºi recunoºti
jertfa Mântuitorului. Citind poezia Înviere, îl
simþim prezent în bisericã, cu marea Sãrbãtoare
a Învierii în suflet: „Colo-n altar se uitã ºi preoþi
ºi popor/ Cum din mormânt rãsare Cristos învingãtor”.
În Sara de pe deal, învãluit în ecoul buciumului care „sunã cu jale” (tristeþea este o
trãsãturã a gânditorilor romantici), „toaca sunã
mai tare” (element al ritualului mânãstiresc), iar
„clopotul împle cu glasul lui sara”.
Eminescu, lipsit de credinþã? Oare existã
om care sã nu fi avut, în viaþa lui, momente de
îndoialã, de care apoi s-a cãit? Pânã ºi Petru s-a
lepãdat de trei ori de Dumnezeu! Arghezi s-a
zbuciumat, îndrãznind sã spunã: Vreau sã te pipãi ºi vreau sã urlu: este!, dar s-a întors la
credinþã. Sã încercãm sã ne imaginãm cât de
complexã era personalitatea lui Eminescu, în
care diversele aspecte nu se excludeau, ci se
armonizau în totalitatea lor, specifice unui geniu, vegheat de smerenia imprimatã fiinþei sale.
Chiar ºi atunci când îl invocã pe Kamadeva, zeul
indic, „Cu durerile iubirii/ Voind sufletul sã-l
vindec”, poetul alunecã spre imaginea „Fiului
cerului albastru”, care este Iisus.
În poezia sa sunt prezenþi îngerii care s-o
ocroteascã pe EA, aleasa lui, ca fiinþe divine
trimise de Dumnezeu sã îndeplineascã Voinþa
Divinã: „Trece lebãda pe ape/ Între trestii sã se
culce,/ Fie-þi îngerii aproape./ Somnul dulce!”
Iubirea, acest dar, dat omului de Dumnezeu, îl înalþã, îl izbãveºte. Ea însãºi, prin iubirea pe care i-o inspirã, e asimilatã unui înger,
chiar ºi Demonul e pe cale de a fi izbãvit. Pentru
cã, dacã omului îi este datã iubirea, acelaºi sentiment îl îndeamnã sã ierte. Iubirea se contopeºte
cu conþinutul Bibliei – iubire faþã de aproape,
faþã de patrie, faþã de iubit(ã), faþã de duºman
(„Orice gând ai, împãrate, ºi oricum vei fi sosit,/
Cât suntem încã pe pace, eu îþi zic: Bine-ai
venit!”).
La Eminescu, declaraþia de dragoste este
ca o confesiune, dar ºi o adoraþie. Ea îl înalþã
spre „câmpia seninã”. Adoraþia pentru Femeie,
pentru Mamã (O, Mamã, dulce mamã…) este,
de altfel, propensiunea spre sentimentul înãlþãtor, e maniera prin care-ºi exprimã adoraþia
cãtre Sfânta Fecioarã. Dar este ºi rugãciune
cãtre Spiritul Suprem.
Dupã cum afirmã Ovidiu Moceanu, spre
deosebire de rugãciune, arta „perfecþioneazã
instrumentele relaþiei dintre idee ºi expresie,
produce o distorsiune ºi creeazã iluzia apropierii
de divinitate. În imagini, se înfãþiºeazã chipul
pãmântesc al divinitãþii”. Sau, cum spune Gh.
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sfinte, în mijlocul unei familii care manifesta
smerenie, trãind intens sentimentul religios. În
mãrturiile sale, Octav Minar, care a aflat multe
amãnunte de la Moº Costache Creþu (trãitor în
umbra familiei Eminescu), în 1908, consemneazã amãnunte grãitoare privind acest aspect:
mama poetului, o fiinþã foarte evlavioasã, a fost
cea care a dorit ca biserica de lemn sã fie fãcutã
în spatele conacului, sã fie aproape, sã se poatã
ruga zilnic. „Avea în fãptura ei ceva sfânt.”
Avea o cãrticicã, scrisã în alfabet chirilic, de
care era nedespãrþitã, þinea la ea ca la o icoanã ºi
ºi-a manifestat dorinþa sã i se punã în sicriu când
va muri. „Conaºul Mihai îmi zicea – îºi aminteºte Moº Costache – cã, din cartea aceea, cucoana îi tãlmãcea viaþa ºi patimile Domnului ºi
deseori plângea”. Nu mai puþin religios era tatãl
sãu – Gheorghe Eminovici, care cumpãra icoane,
sfeºnice ºi cãrþi de religie ortodoxã de la Blaj ºi
Cernãuþi, pentru dotarea bisericii din lemn. De
altfel, principiul acestuia ne aminteºte de cel al
Pãrintelui Galeriu ºi de cel al atâtor Sfinþi Pãrinþi
ai noºtri: Smerenie duhovniceascã lui Dumnezeu ºi dragoste frãþeascã oamenilor. (Cf. Viorel
Thira, articolul citat). Tot Viorel Thira ne face
cunoscutã dovada cã Poetul s-a împãrtãºit în
perioada în care a fost internat la Mânãstirea
Neamþului. Aici „se pãstreazã o carte în care se
gãseºte o însemnare fãcutã de mâna preotului
care l-a spovedit ºi împãrtãºit pe Eminescu când
era bolnav la aceastã mãnãstire (sic!)”.
Aflãm, de asemenea, cã poeziei Rugãciunea i-a dat „o superbã melodie compozitorul
bucovinean Eusebie Mandicevschi. Aceastã
melodie este mãreaþã ºi înãlþãtoare, ca ºi muzica
lui Fr. Schubert din Ave Maria”.
Aspecte ºi argumente noi privind credinþa
lui Eminescu aduce acad. Zoe Dumitrescu-Buºulenga pentru care Eminescu a constituit iubirea constantã a vieþii sale. Ea credea, în afarã
de modele, în iubiri totale, de orice naturã ar fi
ele, în statornicie, în valori etice ºi estetice consacrate, în dragostea pentru Eminescu ºi în lumina lui Dumnezeu. În Gânduri cãtre tineri
(2005) ºi în interviul acordat lui Bogdan
Lupescu (Formula AS, iunie 2003), mãrturiseºte
cã a cunoscut-o pe Maica Pelaghia, care îºi
amintea de ºederile lui Eminescu, verile, la
Vãratec: „Maica Pelaghia avea 102 ani când am
cunoscut-o eu. Mãi copii, avea femeia asta o
þinere de minte ºi o ascuþime a spiritului pe care
ni le-am dori mulþi. Aºa e aici, maicile adevãrate
trãiesc mult. Când trãieºti numai în spirit, trupul
tãu uitã sã se mai usuce. Ei, bine, maica asta ºi-l
amintea pe Eminescu în anii sãi de sfârºit,
venind verile la cãsuþa de sub deal. /…/ Au fost

IANUARIE-IUNIE 2015
unii, chiar din judeþul Neamþ, care au vrut sã
punã obstacole [la renovarea casei ºi transformarea ei în casã memorialã], cã nu-i adevãrat, cã
n-a stat acolo Eminescu, cã el a stat cu Veronica
Micle, ca ºi cum, la vremea aceea, Eminescu –
care era atât de decent, era un om de-o cuviinþã
extraordinarã – ar fi stat cu ea în casa maicilor
acum 100 de ani! /…/ Ba, mai mult: îmi zicea cã
ºi Creangã îl vizita adesea. /…/ ªi mai spunea
Maica Pelaghia un lucru foarte important, cã
Eminescu a fost dus de Creangã la spovedit ºi
împãrtãºit. Existã în acest sens o consemnare a
unui preot. Îl cunoºtea ea însãºi pe preot ºi
acesta zicea cã este foarte tulburat dupã ce a
ascultat mãrturisirea acelui om. Vã daþi seama,
totuºi, ce înseamnã asta? Sã asculþi spovedania
unui geniu. O, nu ºtiu cum sã vã spun, mã copii,
dar se cunosc atât de puþine despre Eminescu…
E adevãrat cã în viaþa sa au existat nenumãrate
falii, nenumãrate frânturi, «certuri cu Dumnezeu», dar ele au fost niºte experienþe asemenea
celor ale marilor mistici, asemenea sfinþilor,
dacã vreþi. Au fost ºi sfinþi care s-au îndoit! Sã
nu uitãm cã, în copilãrie a fost educat de surorile
mamei lui, care erau maici la Agafton, educaþie
care i-a rãmas înfiptã în suflet ºi s-a rearãtat în
anii de dinainte de moarte, adicã tocmai când
venea mai des la Vãratic. Sã nu uitãm de acele
frumoase rugãciuni, de poemele sale religioase
apãrute postum – Colinde, Învierea, de sonetul
acela superb Cobori asupra mea, luminã linã,
de Dumnezeu ºi om sau de celãlalt Rugãmu-ne
îndurãrilor, luceafãrului mãrilor. /.../ Cu câtã
dragoste, cu câtã evlavie se îndreaptã cel ajuns
la capãtul cunoaºterii ºi al deznãdejdii spre
Maica Sfântã, spovedindu-se ºi cerându-ºi înapoi tinereþea ºi credinþa, cu o smerenie într-adevãr mântuitoare. Rugãciunea regãsitã îl poate
singurã reda lui însuºi, unificându-ºi fiinþa, pânã
atunci tragic divizatã, reintroducând-o în aura
luminii line, cu a cãrei cântare se încheie slujba
la apusul soarelui”:
Rãsai asupra mea…
Rãsai asupra mea, luminã linã,
Ca-n visul meu ceresc de-odinioarã;
O, maicã sfântã, pururea fecioarã,
În noaptea gândurilor mele vinã.
Speranþa mea tu n-o lãsa sã moarã
Deºi al meu e un noian de vinã
Privirea ta de milã caldã, plinã,
Îndurãtoare-asupra mea coboarã
Strãin de toþi, pierdut în suferinþa
Adâncã a nimicniciei mele,

Dã-mi tinereþea mea, redã-mi credinþa
ªi reapari din cerul tãu de stele,
Ca sã te-ador de-acum pe veci, Marie!
Aceasta este dovada indubitabilã cã educaþia religioasã primitã în copilãrie de la surorile
mamei lui, care erau maici la Agafton, la schit,
„a rãmas în el imprimatã ºi s-a regãsit, rearãtat, a
apãrut în anii de sfârºit. În acele foarte frumoase
rugãciuni, în sonetul acela superb. /…/ E foarte
important pentru intelectual sã aibã temelia de
credinþã. Copilul nu ºtie ce-i credinþa, dar îi
induci, îi influenþezi continuu acea credinþã, învãþându-l rânduielile. Ducându-l sã-l împãrtãºeºti, sã-l spovedeºti”.
Ca om ºi creator de geniu, Eminescu a fost
ºi rãmâne creºtin ortodox: prin botez, a primit
harul Duhului Sfânt, prin actul Mirungerii, s-a
împãrtãºit, s-a rugat, iar, când a plecat la cele
veºnice, i s-au citit cele 11 Evanghelii ale
Învierii (Stâlpii), preotul s-a rugat sã-l dezlege
Dumnezeu de blesteme, sã-l ierte de pãcate, l-a
tãmâiat, l-a stropit cu agheazmã (sic!), i s-a
intonat Veºnica Pomenire! cu mâinile pe tava cu
colivã (în alte zone ale Þãrii, cu colac) – grâul
simbolizând legãtura dintre Cer ºi Pãmânt, între
hrana care ne þine fiinþa, aerul pe care-l respirãm
ºi Spiritul Divin. I se fac pomeni ºi astãzi, românii se roagã pentru el. Cei care-ºi iubesc istoria, cultura, tradiþiile, valorile.
În concluzie, Eminescu ºi-a pãstrat cre-

dinþa strãmoºeascã în adâncul sufletului, a
respectat Biserica ºi tradiþia, dar cei care vor sã
demoleze valorile româneºti contestã acest lucru fãrã argumente. Adevãrul e, dupã pãrerea
noastrã, cã repetatele încercãri de a-l discredita
pe Eminescu ascund lucruri mai grave la adresa
poporului român. Or, opera poetului nepereche
este expresia supremã a celui mai înãlþãtor sentiment. Dumnezeu a pus deasupra lucrurilor puterea de a iubi – cea mai mare bogãþie cu care l-a
împodobit pe om ºi niciun alt om n-a reuºit sã
exprime, într-un mod cu adevãrat sublim, iubirea dintre El ºi EA, cu atâta frumuseþe, smulgând-o din vulgar. În timp ce Goethe a transferat
iubirea în mâinile lui Mefisto, Eminescu a ridicat-o în sfere astrale. Unde este iubire, existã
veºnicie, unde nu e iubire, nu existã veºnicie. La
Eminescu, punctul central al suferinþei sale a
fost când s-a convins cã toþi au încercat sã minimalizeze acea frumuseþe a iubirii. În plus, el ºtie
cã partea materialã e sortitã pieirii, cea spiritualã
rãmâne.
Dacã Petre Þuþea spunea: „Sã te autodispreþuieºti zilnic pentru ca, în golul lãsat, în tine,
sã poatã sã intre Dumnezeu”, în încheierea acestor rânduri, într-un stil aforistic, apropiat de gândirea lui Eminescu, se poate spune Dumnezeu
nu e în cer. Dumnezeu nu e pe pãmânt. E în noi.
Acum am înþeles cã poþi sã nu ai nimic ºi sã ai
totul ºi poþi sã ai totul ºi sã nu ai nimic. Poetul
n-a avut nimic, dar a avut totul… ºi ni l-a lãsat
nouã. Sã-l preþuim ºi sã-l apãrãm de cei care vor sã-l
coboare, sã întineze bolta spiritualitãþii româneºti.
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Eu nu mai cred nimic ºi n-am tãrie
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ormarea personalitãþii lui Eminescu
este, în mare mãsurã, tributarã culturii germane, iar în privinþa operei
filosofice, cele mai importante influenþe vin tot
din sfera culturii germane, mai precis din partea
filosofiei kantiene ºi a celei schopenhauriene:
„S-a trezit la viaþã intelectualã, ca ºi spiritul tutelar al Junimii, într-un mediu filozofic germanic (Viena ºi apoi Berlin) dominat, cum am
arãtat, de reorientarea spre Kant, de voga molipsitoare a operei lui Schopenhauer, de ºcoala
istoricã a dreptului ºi de aceea a protecþionismului naþional în economie (Ludwig von Stein,
Eugene Dühring etc.)”1, susþinea Zigu Ornea. Pe
de altã parte, aºa cum a demonstrat Helmuth
Frisch, o mare parte dintre lecturile germane ale
lui Eminescu o reprezintã ziarele ºi revistele
apãrute la Viena sau Berlin2. Aºa cum preciza
acest cercetãtor german, cea mai mare parte a
textelor nemþeºti pe care le-a transcris Eminescu
pot fi datate între anii 1870-1873, ani de intense
lecturi ºi de temeinicã formare intelectualã în
spaþiul cultural austriac ºi german. Cele mai
multe texte au fost preluate de el în special din
Blätter für literarische Unterhaltung ºi Augsburger Allgemeine Zeitung, dar ºi din Wiener
Fremden-Blatt, Neue Freie Presse, Wien,
Wiener Salonblatt, Volks-Zeitung, Berlin, National-Zeitung, Berlin, ori Die Grenzboten,
Leipzig. Mare parte din aceste însemnãri nemþeºti sunt fragmente de roman sau nuvele, poezii
sau criticã literarã, iar unele sunt fragmente din
R. Zimmermann, Studii ºi critici de filozofie ºi
esteticã, Eduard von Hartmann, În legãturã cu
filozofia lui Kant, Max Schasler, Lucrãri despre
esteticã, poeticã ºi metricã, Rudolf Haym, Filozofia inconºtientului a lui Hartmann, Eduard
von Hartmann, Aforisme. Aºa cum se poate observa din aceastã enumerare, un rol important în
formarea lui Eminescu l-a avut ºi filosofia inconºtientului a lui Eduard von Hartmann.

Probabil foarte mulþi se întreabã ce importanþã au avut-o în formarea gândirii eminesciene studiile de filozofie pe care Eminescu
le-a urmat la Viena ºi Berlin. O bunã aºezare în
miezul acestei problematici o are George
Cãlinescu, cel care în lucrarea monograficã
Opera lui Mihai Eminescu scria: „A venit, credem,
vremea sã cercetãm pe Eminescu în spiritul
adevãrului ºi cu o pietate care sã nu degenereze
în caricaturã”3. Atunci când avertizeazã asupra
riscului degenerãrii în caricaturã, Cãlinescu se
referã la o serie de exagerãri care însoþesc exegeza operei eminesciene: „cel mai mare filozof”, „cel mai de seamã filolog”, „cel mai învãþat individ”, precursor al teoriei relativiste,
cunoscãtor la perfecþie al literaturii engleze sau
italiene, ori al matematicii 4. Fãrã îndoialã, el a
citit mult. De asemenea, nu se poate nega faptul
cã Eminescu avea o putere mare de abstractizare, operând corect cu concepte filosofice.
Dar Cãlinescu observa, pe bunã dreptate, cã
numeroasele preocupãri ale poetului i-au permis
mai puþin sã aprofundeze filozofia ºi, de altfel,
interesele lui nici nu converg în acest sens. O
mãrturie elocventã o reprezintã reþinerea pe care
o avea Eminescu de a ocupa o catedrã universitarã, la propunerea lui Titu Maiorescu. În
concluzie, dacã e adevãrat cã preocupãrile de
lecturã eminesciene erau foarte diversificate,
incluzând operele filosofice, nu se poate susþine
ºi faptul cã pregãtirea sa era aceea a unui profesionist într-ale filosofiei. La Viena, Eminescu
a putut sã-i audieze pe Theodor Vogt, Sigmund
Barach-Rappaport sau R. Zimmermann, iar la
Berlin, pe E. Dühring, Eduard Zeller sau Bonitz.
La Iaºi, în calitate de bibliotecar, a avut acces la
operele filozofice originale, iar în manuscrisele
sale sunt notate multe titluri de scrieri filosofice,
de psihologie sau economie.
În ceea ce priveºte domeniul economiei,
apelul la operele economiºtilor clasici englezi

Z. Ornea, Junimea ºi junimismul, vol. II, Bucureºti, Editura Minerva, 1998, p. 161.
Helmuth Frisch, Sursele germane ale creaþiei eminesciene. Identificarea izvoarelor, comentarea lor ºi introducere,
vol. I-II, Bucureºti, Editura Saeculum I.O., 1999.
3 G. Cãlinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. I, Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1969, p. 336.
4 Ibidem, p. 335.
1
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portante influenþe vin din partea filosofiei schopenhauriene. Voinþa ca principiu metafizic, lumea ca voinþã ºi reprezentare, ideea statutului
ontologic inferior al conºtiinþei, arta ca soluþie
de descãtuºare din tirania voinþei sau imaginea
geniului ca expresie a descãtuºãrii prin artã (deºi,
prin dezindividualizare) sunt doar câteva dintre
ideile schopenhauriene reluate de Eminescu.
(Peste ani, unele dintre aceste idei pot fi regãsite
ºi în eseistica cioranianã, posibil ºi pe filierã
eminescianã). Chiar ºi acolo unde Eminescu
încearcã a-l prezenta pe Kant, acea prezentare
trece prin filtrul schopenhaurianismului. Filosofia schopenhaurianã adumbreºte pânã ºi cele
câteva idei din filosofia clasicã germanã
(Schelling, Fichte sau Hegel) ce apar în scrierile
eminesciene: „Aºadar, în aceºti ani Eminescu
era un schopenhaurian amar, încât, privind lucrurile cu atenþie, nu poate fi vorba de o clipã
nici mãcar de vreo scurtã crizã hegelianã”2.
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sau la ale altor economiºti de primã mânã i-a
permis lui Eminescu sã-ºi însuºeascã pertinent
conceptele specifice economiei politice. El era
foarte interesat de acest domeniu, iar la elaborarea articolelor sale pe teme socioeconomice
putea sã recurgã la aceste surse. În însemnãrile
eminesciene, Cãlinescu remarcã numele lui Montesquieu, J.J. Rousseau, Adam Smith, J. B. Say,
Malthus, D. Ricardo, Mac Culloch, Frederic List,
E. Dühring, Gustav Schmoller º.a. „Ideile politice
ale lui Eminescu sunt îndeosebi germane, naþional-conservatoare, antiliberaliste ºi antiindividualiste, deci antifranceze” scria Cãlinescu1.
În cel de-al doilea volum al lucrãrii Opera
lui Mihai Eminescu, Cãlinescu realizeazã una
dintre cele mai aprofundate analize ale temeiurilor filosofice ale gândirii eminesciene. În
concepþia criticului, dincolo de ideile fragmentare inspirate de antici (Platon, Plotin, Heraclit,
Parmenide etc.) cele mai numeroase ºi mai im-
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1
2

Ibidem, p. 353.
G. Cãlinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. II, Bucureºti, Editura Minerva, 1970, p. 75.
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Eminescu aniversat
de românii din dreapta Tisei
Natalia LAZÃR
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âmbãtã, 31 ianuarie 2015, în localitatea
Apºa de Jos din Ucraina, s-a derulat o
amplã manifestare culturalã pusã sub
semnul poetului nepereche, Mihai Eminescu. La iniþiativa Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, prin inimosul om de culturã dr. Ion
Mihai Botoº, ºi a ºcolii din Bouþu Mic, cu sprijinul
Consulatului General al României la Cernãuþi, s-a
desfãºurat a IX-a ediþie a Concursului literar „Mihai
Eminescu”.
Concursul a fost precedat de un parastas de
pomenire a poetului, moment desfãºurat la biserica
strãmoºeascã din Apºa de Jos. Apoi, la ªcoala de
Artã, a urmat concursul propriu-zis, la eveniment
participând dascãli ºi elevi de la ºcolile româneºti
din Transcarpatia, din localitãþile: Slatina, Strâmtura,
Bouþu Mic, Topcino, Cãrbuneºti, Podiºor, Plãiuþ,
Bouþu Mare, Dobric, Apºa de Jos, Biserica Albã,
Apºa de Mijloc, dar ºi concurenþi din localitatea
Poroºkovo.

Valentina (Slatina), Marina Alexandrina (Plãiuþ),
Iovdi Anghelina (Apºa de Jos), Bileþchi Ciprian ºi
Ractei Claudiu (Slatina), Vlad Carolina, Pipciac
Carolina ºi Britaniuc Monica (Plãiuþ), grupul de
volohi (români) din Poroºkovo.

Sãrbãtoare a românilor
de pretutindeni

Juriul de specialitate a apreciat
concurenþii
Copiii s-au întrecut în a exprima prin grãire ºi
simþire frumuseþea versului eminescian, iar un juriu
de specialitate format din profesorii Niþa ªuºca
(Plãiuþ), Aurica Dan (Podiºor), Ana Puliska (Slatina) ºi reprezentantul Universitãþii din Ujgorod,
alãturi de conf. univ. dr. Mircea Farcaº, dr. Ion
Petrovai ºi dr. Natalia Lazãr – preºedinte – a avut
dificila misiune de a desemna câºtigãtorii.
Au fost decernate numeroase premii ºi
diplome speciale la categoriile recitare, interpretare
muzicalã, interpretare dramaticã ºi montaj literar-artistic. Dintre premianþi amintim pe: Simionca

Pe lângã membri ai comunitãþii
româneºti din Transcarpatia au fost
prezenþi: ministrul Ionel Ivan – Consulatul General al României la
Cernãuþi, delegaþia din Oradea, condusã de dl. Tiberiu Morar, delegaþia
din Sighet, condusã de directorul Muzeului Maramureºului, Gheorghe
Todinca, delegaþia bãimãreanã, condusã de conf. univ. dr. ªtefan Viºovan,
grupul din Poroºkovo condus de
Vasile Lakatoº ºi reprezentantul judeþului Satu Mare, dr. Natalia Lazãr.
Au fost momente de profundã emoþie, accentuatã, parcã, de dulcea rostire în graiul maramureºean, iar, în final, strãdania copiilor a fost rãsplãtitã cu numeroase premii, constând în cãrþi ºi
diplome. Premiile au fost oferite de Uniunea Regionalã a Românilor din Transcarpatia „Dacia”,
Consulatul General al României la Cernãuþi, Asociaþia Culturalã „Mara Oaº”. Aniversarea a continuat cu depuneri de flori la bustul poetului, aflat în
localitatea Biserica Albã.
Încã o datã, spiritul eminescian a fost acela
care a unit românii de pretutindeni, confirmându-se
faptul cã Mihai Eminescu este „expresia integralã a
sufletului românesc”.
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trem de minuþios argumentate ºi o sumedenie de
ilustrãri concrete...
Aºa l-am cunoscut pe domnul profesor
VASILE FRÃÞILÃ („Dialectologul”, cum îi
spuneam noi în studenþie) ºi, dupã câteva
cursuri, neliniºtea avea sã mi se împleteascã, în

Prof. univ. dr. Vasile Frãþilã

chip ciudat, cu un soi de pasiune pe care am
ajuns s-o fac pentru aceastã disciplinã, ceea ce
m-a ºi determinat sã parcurg capitole întregi din
lucrãrile fundamentale ale domeniului ca sã
aprofundez noþiunile discutate la ore. Îmi amintesc mai ales ce încântatã am fost când omul de
la catedrã ne-a prezentat caracteristicile subdialectului bãnãþean; acasã, i-am povestit, entuziasmatã, bunicii mele: „Avem la facultate un profesor care ºtie sã vorbeascã în graiul nostru, ca
«nãince-vreme»!”. Într-adevãr, rãmãsesem uimitã de naturaleþea cu care Domnia Sa pronunþa
(impecabil!) termeni precum anþãrþ, bãgrin, cãparã, cotãriþã, credenþ, cuinã, fiulare, marvã,
piglais, somot, peºchir, zãnat ºi alþii, ca ºi cum ar
fi fost un bãnãþean „în þoalele lui”.
Examenul la Dialectologie a fost în 12
iunie 1998. Am studiat intens în acele sãptã-

FAMILIA ROMÂNÃ

Î

n scurtele dialoguri cu mine însãmi,
rãpind „trecerii grãbite” câteva clipe
de rãgaz, m-am gândit odatã, cu zâmbetul furiºat într-un cotlon al sufletului, la un
lucru intrat (parcã de când lumea!) în firescul
existenþei: oricine urmeazã cursurile unei
facultãþi cautã, încã din primele sãptãmâni, sã se
familiarizeze cu „legendele” de „largã circulaþie”, mai mult sau mai puþin verosimile,
rãspândite grijuliu, „prin viu grai”, de colegii mai
„experimentaþi”. E posibil sã afli, de pildã,
înaintea marilor „confruntãri” din sesiune, cã
profesorul X este întruchiparea modestiei, altul
– peste mãsurã de generos, altul, dimpotrivã, un
exponent al exigenþei – ºi aºa mai departe...
Evident, astfel s-au petrecut lucrurile ºi cu
mine, în sensul cã, plinã de curiozitate, am
început sã fac „sondaje” privitoare la viitorii mei
dascãli, întrebându-mi cunoscuþii, foºti ºi actuali
studenþi, mai tineri cu anii sau cu sufletul, la ce
sã mã aºtept. Poate pãrea surprinzãtor, însã toþi
m-au avertizat cã Dialectologia e piatra de încercare a studiilor filologice, cã „n-are rost sã te
prezinþi la examen, fiindcã, oricum, n-o sã-l iei
«din prima»”, ba cineva s-a încumetat a spune
cã, „dacã treci de examenul ãsta, te poþi considera deja absolvent al Facultãþii de Litere”.
„Mãi sã fie!” – am exclamat cu o oarecare strângere de inimã. „Chiar aºa o fi? Pãi, ce e de
fãcut?...”.
…Anul al II-lea, semestrul al II-lea... Dialectologie – curs... Profesorul ºi nelipsita-i mapã
sprijinitã, pedant, în mânã... ªi povestea s-a depãnat tiptil-tiptil... Obiectul de studiu al dialectologiei, raporturile ei cu celelalte discipline
lingvistice ºi cu alte ºtiinþe, istoricul ºcolilor
lingvistice ºi corifeii acestora; apoi, originea
dialectelor limbii române, repartiþia dialectalã a
dacoromânei, descrierea, cu lux de amãnunte, a
varietãþilor teritoriale româneºti din nordul ºi din
sudul Dunãrii. Multã, foarte multã informaþie,
îndemn (în subsidiar) la documentare, opinii ex-
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mâni, inclusiv în zilele de dinainte, când o bunã
parte dintre colegii mei anunþau, rând pe rând, cã
deocamdatã „se dau bãtuþi”, hotãrând sã-ºi amâne întâlnirea cu profesorul Frãþilã pentru sesiunea din toamnã. Cu toate acestea, ca o almãjancã
perseverentã ce sunt, mi-am luat inima-n dinþi ºi
m-am înfãþiºat la „proba de foc”. Am extras cu
emoþie (implorând Divinitatea sã nu fie vreun
subiect legat de atlasele lingvistice, cãci acestea
nu erau deloc punctul meu forte!) biletul nr. 16:
Dialectul dacoromân – prezentare generalã ºi o
anexã ce conþinea un text pe care l-am identificat, încã de la întâia privire, ca aparþinând meglenoromânei. Am cãzut, cum se spune, „pe subiect” ºi, cred eu, m-am descurcat biniºor. La un
moment dat, domnul profesor, care a zâmbit
întruna, m-a întrerupt brusc: „Auzi, lasã asta,
vãd cã ai învãþat, gata”. Am dat sã mã ridic, dar
omul din faþa mea a continuat... dupã modelul
chestionarelor specifice anchetelor dialectale:
„Dacã tot eºti bãnãþeancã, am o întrebare pentru
nota 10: cunoºti vorba slastã?”. Am iscat, nedumeritã, un surâs pe chipu-mi, crezând cã e o
glumã, ºi am rãspuns relaxatã: „Da, aºa spunem
noi, în Almãj, pentru «mâncare de dulce»”. „ªtii
cumva ºi ce origine are termenul?”. „Probabil
slavã, sârbo-croatã...” – am îngãimat cu sfiiciune. „ªi-þi place sã mãnânci mai mult de slastã
sau de post?”. Nu mai ºtiu dacã am zis ceva, abia
aºteptam sã ies din atmosfera aceea grozav de
apãsãtoare a examenului oral ºi sã rãsuflu uºuratã, adãugând un 10 la colecþia din anul al
II-lea... Dar promiþându-mi sã destram cu orice
preþ „mitul” legat de solicitanta Dialectologie...
L-am întâlnit, apoi, pe profesorul Vasile
Frãþilã la un curs opþional în anul al IV-lea –
Probleme speciale de dialectologie; timp de
douã semestre, ne-a vorbit despre particularitãþi
ale subdialectului bãnãþean în culegerile de folclor. Aºa am putut savura, din nou, parfumul
rostirii în dulcele grai din Banat, însã am remarcat, totodatã, admiraþia Domniei Sale pentru
folclorul din aceastã zonã ºi pentru slujitorii lui.
Bun cunoscãtor al obiceiurilor din Þara Almãjului (nedeia, zãpostâtul, mãsuratul oilor etc.),
ne fredona adesea, cu jovialitate, dar ºi cu o undã
de nostalgie, fragmente din vechi cântece populare îndrãgite (amintindu-ºi, probabil, popasurile sale în acest areal): „Cine trece-acuma
dealu’?/ Badea Ion bozoviceanu’./ Coboarã la
Rudãria,/ la mândruþa lui, Mãria...” sau „Mãrie,
poale ciurate,/ Rãu te-am visat astã-noapte...”.
Ca studentã la masterat, i-am descoperit o
altã pasiune – onomastica ºi, îndeosebi, toponimia. Prinzând curaj, îmi plãcea sã-l provoc sã
ne spunã povestea unor nume de locuri din
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Almãj, pe care ºtiam cã le-a strãbãtut, iubitor, ºi
cu mintea, ºi cu pasul. Domnul profesor n-a
refuzat niciodatã asemenea ocazii ºi atunci ieºea
la ivealã un dascãl minunat (dublat de un cercetãtor neobosit), priceput în a gãsi metodele
potrivite prin care sã ne stârneascã, ºugubãþ,
curiozitatea. Mai târziu, avea sã redacteze studiul Toponimie almãjeanã (publicat în Studia in
honorem magistri Alexandru Metea, Timiºoara,
Editura Universitãþii de Vest, 2008, p. 201-215),
colaborând ºi la revista „Almãjana” (Bozovici)
cu recenzia O reeditare [Emil Petrovici, Folclor
din Valea Almãjului] (apãrutã în nr. 1 din
2005, p. 22-25).
Imediat ce mi s-a oferit posibilitatea de a fi
cooptatã ca preparator la Catedra de limba românã a Facultãþii de Litere din Timiºoara, profesorul Frãþilã mi-a propus sã mã înscriu la doctorat, acceptând sã coordoneze teza intitulatã
Omonimia în limba românã, ceea ce m-a ambiþionat ºi m-a responsabilizat deopotrivã. Cum
e ºi firesc, primul examen din cadrul doctoranturii a fost... Dialectologia, dar, de data asta,
pe alte coordonate decât în anii studenþiei. I-am
mãrturisit cã m-am îndrãgostit de aceastã disciplinã lingvisticã (privind-o acum „cu alþi
ochi”) ºi cã, dacã aº lua-o de la capãt, ea s-ar
numãra, cu siguranþã, printre preocupãrile mele
de cãpãtâi. În elaborarea tezei, domnul profesor
m-a susþinut nu doar moral (ajungând sã se deprindã cu ritmul meu de lucru, nu a urgentat
finalizarea ei pripitã), ci, îndrumându-mã cu o
deosebitã mãiestrie ºi competenþã, mi-a oferit ºi
libertatea „creatoare” de care aveam nevoie,
alãturi de oportunitatea de a consulta lucrãri de
specialitate absolut necesare, la care nu puteam
ajunge altfel.
Treptat, am început sã-l percep pe profesorul Frãþilã într-o ipostazã ineditã, aceea de...
coleg. Aveam sã conºtientizez, de-a lungul anilor, faptul cã Domnia Sa este o personalitate
marcantã a vieþii ºtiinþifice ºi culturale timiºorene (dar nu numai): activitatea sa ca dascãl se
desfãºoarã de aproape jumãtate de secol la Universitatea din Timiºoara. Bine-cunoscut ºi apreciat filolog (originar din þinutul Blajului),
domnul profesor este ºi creatorul unei opere
lingvistice impresionante (atât prin calitatea, cât
ºi prin amploarea ei), cu multe idei originale –
rezultat al anchetelor pe teren, care vin în
completarea uriaºei documentãri desfãºurate în
arhive sau în biblioteci din România ºi din afara
graniþelor ei –, o operã care i-a adus de mult
recunoaºterea unanimã ºi definitivã a specialiºtilor români ºi strãini.
Profesorul Vasile Frãþilã s-a remarcat, în

fesor a vizat diverse domenii, cea mai apropiatã
sufletului sãu rãmâne dialectologia – o disciplinã complexã, asupra cãreia s-a aplecat cu o
pasiune ºi un interes aparte, convins fiind cã
examinarea atentã a graiurilor populare are capacitatea de a îmbogãþi ºi de a întregi imaginea
asupra limbii naþionale ºi chiar asupra istoriei
unui neam, întrucât dialectele ºi graiurile sunt
arhive vii ale limbii unui popor.
De la profesorul Frãþilã am învãþat cã o
lucrare de lingvisticã se impune a fi conceputã în
aºa fel, încât sã rãmânã un important punct de
reper în bibliografia de specialitate, iar analiza
trebuie sã se sprijine întotdeauna pe exemplificãri adecvate ºi pe explicaþii juste ale faptelor
concrete. Stând în preajma Domniei Sale, m-a
frapat de fiecare datã siguranþa cu care se pronunþã în chestiunile fundamentale de lingvisticã
istoricã. Dar, fiindcã am ajuns, cu timpul, sã-l
cunosc mai bine, am avut prilejul sã descopãr ºi
o faþã „umanã” a domnului profesor – un om
care, prin simpla sa prezenþã, a reuºit sã impunã,
elegant, respectul, sã ne fie aproape nouã, discipolilor sãi, sã se bucure ºi sã se întristeze
împreunã cu noi, înconjurându-ne cu altruism,
rãbdare ºi... îndemn permanent la muncã asiduã.
Este un om mereu gata sã le ofere celorlalþi
sugestii extrem de utile pentru cariera didacticã
ºi ºtiinþificã, înmãnuncheate adesea pe câte o
fiºã unde sunt notate neapãrat ºi trimiteri bibliografice exacte la lucrãri de referinþã apãrute în
þarã ori în strãinãtate (cãrþi, articole, atlase, dicþionare). E un om inimaginabil de ordonat (trãsãturã definitorie pentru un filolog clasic), pus
pe „fapte” mari (în sens propriu!), privind neostenit la viitoarele apariþii editoriale (ale sale ºi
ale tuturor), un om care, când este sfãtuit sã dea
condeiului o clipã de repaus, are la îndemânã
replica promptã: „O sã mã odihnesc numai dupã
ce voi închide ochii!”. Însã, dincolo de toate (sau
înainte de orice), domnul profesor este un om de
o jovialitate molipsitoare, emanând în juru-i
buna dispoziþie, entuziasmul ºi optimismul de
nezdruncinat, chiar ºi la cei 75 de ani pe care îi
împlineºte în 2015.
Poate tocmai din considerentele menþionate mi-e greu sã mã împac cu gândul cã traseul
meu doctoral s-a încheiat de mult ºi cã, în ultima
vreme, prin forþa lucrurilor, îl întâlnesc tot mai
rar pe profesorul Frãþilã. Nu de alta, dar uneori
mi se face aºa de dor sã ne auzim vorbind în
graiul „de acasã”... Sã-l mai provoc cu întrebãri
de genul: „Domnule profesor, de unde vine termenul dialectal cutare?”. „Dar numele propriu
cutare?”. Sunt absolut convinsã cã voi mai avea
ºi de acum înainte multe nelãmuriri... filologice
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lingvistica româneascã a ultimelor decenii, ca un
asiduu cercetãtor în domenii variate precum dialectologia, etimologia, onomastica (toponimia ºi
antroponimia), istoria limbii, istoria lingvisticii,
lexicologia ºi lexicografia, preocupãri concretizate în numeroase studii, articole ºi recenzii
publicate în volume colective, în reviste de specialitate ºi de culturã din þarã (Timiºoara,
Bucureºti, Iaºi, Cluj, Craiova, Sibiu, Blaj, Alba
Iulia, Baia Mare, Arad etc.) ºi din strãinãtate
(Berlin, Leipzig, München, Bologna, Veneþia,
Udine, Catania, Torino, Pola, Skopje etc.), dar ºi
în comunicãrile ºi conferinþele susþinute la congrese sau la alte manifestãri ºtiinþifice naþionale
ºi internaþionale la care a fost invitat. Pe lângã
cursurile universitare, destinate studenþilor,
Domnia Sa a publicat nu mai puþin de 12 cãrþi de
autor: Lexicologie ºi toponimie româneascã
(1987), Contribuþii lingvistice (1993), Studii
lingvistice (1999), Etimologii. Istoria unor cuvinte (2000), Studii de toponimie ºi dialectologie
(2002), Cercetãri de onomasticã ºi dialectologie
(2004), Graiul de pe Târnave (2005), Graiul de
pe Târnave. Texte ºi glosar (2006), Probleme de
dialectologie românã (2010), Studii de toponimie (2011), Toponimie ºi dialectologie (2011),
Dialectologie româneascã (sud- ºi nord-dunãreanã) (2014) ºi 7 volume în colaborare: Bibliografia onomasticii româneºti (1985), Dicþionarul toponimic al Banatului (1984-1989),
Dialectul istroromân (1998), Dicþionar geografico-istoric ºi toponimic al judeþului Timiº
(2007), Dialectul istroromân. Straturi etimologice (2010), Valea Izei. Studii de onomasticã ºi
dialectologie (2012), Sâncel. Monografie (2013).
În totalitatea lor, lucrãrile elaborate de
profesorul Frãþilã reprezintã contribuþii substanþiale în direcþia aprofundãrii ºi a soluþionãrii
unor importante probleme controversate de lingvisticã româneascã. Ele se caracterizeazã printr-o cercetare temeinicã, extrem de serioasã, de o
densitate uluitoare, atât din perspectiva faptelor
înseºi, cât ºi din aceea a comentariului lor, dezvoltat în expuneri clare, sistematice, în care se
îmbinã rigurozitatea certã a specialistului autentic cu exactitatea ºi intransigenþa informaþiei
structurate cu o acribie filologicã de invidiat. În
ansamblu, aceste lucrãri reflectã, fãrã putinþã de
tãgadã, o remarcabilã subtilitate ºi fineþe a omului de ºtiinþã fascinat de aspectele mai puþin
studiate ale limbii, un vast orizont cultural, dar ºi
un pronunþat spirit critic ºi comparatist, relevat
de multitudinea observaþiilor exigente, a corectãrilor, a completãrilor ºi precizãrilor pe marginea
fenomenelor discutate anterior de alþi lingviºti.
Deºi activitatea ºtiinþificã a domnului pro-
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la care nimeni altcineva nu-mi va mai putea
rãspunde atât de clar, cu atâtea argumente pertinente, fãrã sã dea greº. Cãci, spre deosebire de
mine, studenta sfioasã din 1998, „Bãdia” (cum
ne-am obiºnuit sã-i spunem noi, foºtii sãi doctoranzi) cunoaºte, de o bunã bucatã de vreme, nu

numai... „vorba” slastã, ci ºi o seamã de alte
cuvinte româneºti uitate, pe nedrept, în sertarele
ascunse ale limbii, de unde ne invitã insistent sã le
(re)descoperim tâlcul. Sã le reîmprospãtãm mireasma, aºternându-le, în tãcere, pe pagina albã. ªi
ivindu-le astfel, cu deplin curaj, spre luminã...

Întâlnirile mele de suflet
cu profesorul Vasile Frãþilã
Dr. Gabriel BÃRDÃªAN
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S

ãrbãtorirea profesorului universitar
doctor Vasile Frãþilã, la împlinirea
nobilei vârste de 75 de ani, poate fi
un bun prilej pentru a pune în luminã bogata ºi
îndelungata activitate academicã a Domniei
Sale. Nu îmi propun, însã, o abordare riguroasã
ºi obiectivã a parcursului ºtiinþific ºi universitar
al Domniei Sale, ci mai degrabã am în intenþii o
abordare selectivã ºi, totodatã, subiectivã a personalitãþii dascãlului meu, printr-o rememorare
a întâlnirilor mele de suflet cu domnul profesor,
fie ele directe sau indirecte.
Prima mea întâlnire cu domnul profesor V.
Frãþilã s-a petrecut prin intermediul zvonisticii.
Ca student în anul I al Facultãþii de Litere, am
intrat în vorbã cu diverºi studenþi din anii mai
mari, deja experimentaþi în mersul vieþii de student, ºi, evident, principalul subiect al conversaþiilor noastre nu putea fi altul decât cel legat de
„metehnele... profesorilor cu care urma sã studiem unele discipline universitare. Aºa am aflat
cã vom face dialectologie cu un „prof. Frãþilã
care „te picã... dacã nu ºtii ce culori au coperþile
atlaselor lingvistice”. Aceastã „informaþie”... nu
putea fi ignoratã de un student care nu ºtia mare
lucru despre disciplina respectivã ºi, cu atât mai
puþin, despre profesorul respectiv. Mã întrebam:
„De ce atâta exigenþã?” Mi-am gãsit explicaþii
un an mai târziu în întâlnirile de la cursul de
dialectologie, unde în faþa studenþilor apãrea cu
o þinutã impecabilã – moralã, dar ºi vestimentarã
– un profesor constant cu zâmbetul pe buze,
extrem de abil în demersul lui didactic ºi stãpân
pe un domeniu ºtiinþific despre care abia mai
târziu am realizat cã nu e aºa de simplu sã-l

stãpâneºti ºi sã-l cercetezi. Mi-am zis: exigenþa
faþã de sine nu poate cere decât exigenþã ºi faþã
de ceilalþi, ºi asta constant cu zâmbetul pe buze.
Dupã aceastã întâlnire a cursantului cu
profesorul sãu, urma una ceva mai intensã în
timpul sesiunii (pentru promoþia mea, ba chiar
douã, pentru cã am fost evaluaþi în aceeaºi sesiune ºi la istoria limbii române), stresantã de-a
dreptul, întrucât presupunea o examinare oralã
(în care nu mai reuºeºti sã te ascunzi în spatele
altui coleg, aºa cum se mai întâmpla la orele de
curs). Examinarea la disciplina dialectologie
mi-a favorizat o primã întâlnire cu o temã dragã
domnului profesor (aceasta am aflat-o mai târziu), dar pe care eu, ca orice student care nu are
suficient timp sã-ºi pregãteascã perfect examenele în sesiune, am citit-o în dimineaþa examenului. Era o temã despre care n-aº fi putut
bãnui cã mã va însoþi în activitatea mea ulterioarã de cercetare ºi de care nu mã voi putea
„dezice” vreodatã. Era vorba despre un bilet de
examen care îmi cerea sã vorbesc despre dialectul istroromân. Nota la examen nu a fost
maximã, dar eram mulþumit având în vedere
conjunctura… ºi de ce nu ºi exigenþa bine-cunoscutã. Cât despre zvonul care circula, atunci
nu am avut ºi nici astãzi nu am nicio confirmare,
dar nicio infirmare!
Urmãtoarea mea întâlnire directã cu
domnul profesor s-a petrecut la finalul anilor de
facultate, la examenul de licenþã, când „soarta” a
decis ca Domnia Sa sã fie preºedintele comisiei.
Lucrurile au mers bine din punctul de vedere al
studentului stresat, atât la examenul scris, cât ºi la
susþinerea lucrãrii. La finalul prezentãrii lucrãrii

lingvisticii, a neurolingvisticii ºi a tulburãrilor
de limbaj.
Referatele din cadrul doctoratului m-au
pus din nou în faþa exigenþei ºi a lecturilor de
lingvisticã extrem de diverse ale domnului profesor. Paginile „sângerânde (de la pixul de culoare roºie!), pline de observaþii ºi de noi indicaþii bibliografice, la un prim impact, m-au
demoralizat, dar mai apoi m-au fãcut sã înþeleg
cã temeinicia activitãþii de cercetare este datã de
abilitatea de a învârti pe toate feþele posibile
fenomenul urmãrit, de a-l studia în adâncime,
dar ºi la suprafaþã, de a-l analiza pentru sine ºi în
relaþie cu alte fenomene. Sunt lecþii învãþate de
la domnul profesor prin practica cercetãrii ºi nu
prin explicaþii directe. Alãturi de mine mai sunt
vreo 20 de oameni care au primit asemenea lecþii
prin tezele de doctorat elaborate sub conducerea
domnului profesor Vasile Frãþilã.
O altã întâlnire cu domnul profesor s-a
petrecut în zona cercetãrii dialectale de teren.
Pentru a o lãmuri, din nou trebuie sã mã întorc la
un gând personal. Mãrturisesc cã din lectura
bibliografiei dedicate istroromânilor ºi dialectului istroromân în imaginarul meu subiectiv s-a
format impresia sumbrã cã acest grup restrâns de
vorbitori ai unui dialect istoric al românei rãmâne adâncit undeva în istorie ºi cã cercetez un
idiom lipsit de viaþã, chiar dacã lucrãrile de specialitate precizau cã mai existã un grup restrâns
de vorbitori ai acestui idiom pe cale dispariþie.
Ancheta în satele croate din Peninsula
Istria, unde existã vorbitori de istroromânã, cercetare de teren la care am participat alãturi de
domnul profesor, mi-a favorizat, pe de o parte,
întâlnirea realã cu istroromânii ºi cu idiomul pe
care îl cercetam, de aceasta datã extrem de viu
datoritã utilizãrii lui efective ca mijloc de comunicare între membrii comunitãþii respective,
chiar dacã previziunea extincþiei istroromânei
rãmâne valabilã, iar pe de altã parte, întâlnirea în
cadrul unei echipe de cercetare cu domnul
profesor R. Sârbu ºi cu doi colegi de-o seamã cu
mine: Ana-Maria Pop ºi Lucian Miclãuº. Întâlnirea din urmã cu alþi doi doctoranzi pe atunci ºi
cu doi cercetãtori consacraþi ai dialectului istroromân m-a fãcut sã conºtientizez capacitatea
domnului profesor V. Frãþilã de a aduce împreunã oameni cu viziuni ºi experienþe de cercetare foarte diferite, dar cu preocupãri ºi obiective comune. Sunt mândru sã spun cã fac parte
din echipa de universitari timiºoreni care se ocupã de dialectul istroromân ºi care s-a constituit
graþie viziunii integratoare a domnului profesor
V. Frãþilã.
O ultimã întâlnire, deopotrivã materialã ºi
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de licenþã am avut un schimb de replici cãruia
nu-i gãseam o explicaþie foarte clarã. M-a întrebat ce limbi strãine cunosc. Printre cele înºirate am pomenit ºi de limba maghiarã, iar de aici
a decurs urmãtorul schimb de replici: V. F.: –
Tuc magyarul? („ªtii ungureºte?), G. B.: – Igen,
anyám magyar. („Da, mama e unguroaicã.); V.
F.: – Viszontlátásra! („La revedere!).
La câteva luni dupã aceastã scurtã conversaþie, ca student la masteratul de limba românã, mi-au transmis colegele de masterat cã mã
cãutase domnul profesor. Deci, într-adevãr, urma o revedere! De aici a decurs o altã întâlnire în
cabinetul domnului profesor, context în care
Domnia Sa mi-a propus sã þin câteva seminare
de istoria limbii române. Desigur, n-am fost eu
nici primul ºi nici ultimul cãruia domnul profesor i-a prilejuit o asemenea întâlnire ºi pe care
l-a mãgulit cu asemenea privilegiu ºi responsabilitate. Ce îmi doresc sã relev prin aceastã
scurtã relatare este faptul cã domnul profesor a
avut drept obiectiv constant al activitãþii sale
didactice selectarea ºi formarea tinerilor absolvenþi ai Facultãþii de Litere pentru activitatea
didacticã ºi de cercetare din cadrul Universitãþii.
S-a strãduit sã construiascã o punte între generaþiile de cercetãtori pentru a menþine o continuitate principialã ºi de viziune asupra modului
în care trebuie sã se desfãºoare activitatea universitarului.
În relaþia cu tinerii sãi colaboratori domnul
profesor V. Frãþilã a arãtat încredere totalã, a dat
libertatea de a decide, a oferit susþinere moralã,
ajutor necondiþionat, atenþie faþã de nelãmuririle
noastre, un ataºament onest demonstrat prin referinþele pe care ni le-a fãcut în diverse medii de
cercetare ºi, nu în ultimul rând, un real suport
prin materialul bibliografic preþios pus la dispoziþia noastrã.
O nouã întâlnire cu domnul profesor V.
Frãþilã mi-a fost prilejuitã, în activitatea de cercetare lingvisticã, de calitatea Domniei Sale de
conducãtor de doctorate. Ca doctorand, profesorul Vasile Frãþilã mi-a mediat, neintenþionat,
reîntâlnirea cu subiectul de la examenul de dialectologie din studenþie, prin propunerea pe care
mi-a fãcut-o de a realiza o tezã de doctorat
despre elementul latinesc din lexicul dialectului
istroromân. Senzaþia pe care am trãit-o a fost
aceea cã mã urmãreºte acest subiect: istroromânii ºi idiomul lor. Mãrturisesc cã am ezitat
câteva sãptãmâni înainte de a accepta o asemenea temã, îndoindu-mã de potenþialul meu de
a duce la bun sfârºit o temã din zona dialectologiei, mai ales cã lecturile mele de atunci erau
dominant din zona lingvisticii generale, a psiho-
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simbolicã, cu domnul profesor, pe care mi-aº
dori sã v-o împãrtãºesc, a decurs din experienþa
anterior semnalatã. S-a petrecut în 2010 prin
publicarea primei pãrþi a lucrãrii Dialectul istroromân. Straturi etimologice, pe coperta ºi în
paginile cãreia, alãturi de numele profesorului
V. Frãþilã, se aflã ºi numele meu. E o onoare ºi o
bucurie ca ºi în acest mod special sã-mi fie
permisã prezenþa în preajma domnului profesor
Vasile Frãþilã.
În final, aº sintetiza spunând cã aceste întâlniri personale, reale sau simbolice, cu domnul
profesor V. Frãþilã, relevã imaginea dascãlului

IANUARIE-IUNIE 2015
dedicat disciplinelor predate, a cercetãtorului
veritabil, preocupat de a atrage spre sine tineri
interesaþi de ºtiinþa limbii ºi de a crea direcþii de
cercetare prin reunirea în echipe a unor specialiºti cu interese ºi obiective comune.
Rememorãrii acestor întâlniri de suflet îi
adaug, cu ocazia sãrbãtoririi domnului profesor Vasile Frãþilã la împlinirea vârstei de 75
de ani, urãrile mele cele mai calde de sãnãtate
nesfârºitã ºi de viaþã lungã cu oameni buni în
preajmã.
La mulþi ani, domnule profesor Vasile
Frãþilã!
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„Trecãtoare” momente
din viaþa universitarã
Dr. Adina CHIRILÃ

m’insegnavate come l’uom s’etterna:
e quant’io l’abbia in grado, mentr’io vivo
convien che ne la mia lingua si scerna.
[cãci stã ºi-acum adânc în gândul meu
ºi trist mã face plinul de iubire
ºi scumpu-þi chip patern, când tu, mereu,
tu mã-ndrumai sã tind spre nemurire.
ªi cât îþi datorez nu voi tãcea,
cât timp voi fi, s-o spui cu mulþãmire]1.
I se va mulþumi prin mãrturisirea de cãtre
tânãrul coleg a emoþiei simþite la vederea alãturãrii propriului nume ºi a numelui profesorului
sãu pe rândul rezervat autorului pe foaia de titlu
1

a unei cãrþi; ori a mândriei copleºitoare când îºi
descoperã una dintre lucrãri, pe care a scris-o nu
cu prea mare încredere în forþele proprii, dar cu
trudã ºi onestitate, în bibliografia unui studiu al
domnului profesor. Când se întâmplã acest lucru, vorbele de laudã devin cu totul nenecesare,
iar gestul, deºi firesc – nu-l poþi suspecta pe
cercetãtor de practicarea, din raþiuni sentimentale, a compromisului valoric –, are ceva din
proprietãþile unei licori fermecate, cu efect psihotrop: dã îndrãznealã ºi entuziasm. Clipã a descãtuºãrii, atât de râvnitã la început de drum!
Va fi evocat cu afecþiune de cãtre foºti
studenþi pentru înþelepciunea de a le face cunoscute certitudini ºi îndoieli din câmpul disciplinelor predate într-un mod plin de vitalitate,
ferit de ucigãtoarea sastisealã a rutinei pedagogice. Cãci intuiau cã nu poate fi decât pasionantã o chestiune despre care omul de la pupitrul catedrei vorbeºte cu asemenea seriozitate
ºi dãruire, chiar dacã acea problemã se numea,
„complet lipsit de imaginaþie”, reducerea diftongului La la a ºi amuþirea lui [U] (final) asilabic în
graiurile criºene ºi trebuia sã rivalizeze cu mesmerizatoare prelegeri despre pitorescul vieþii
cãrturarilor noºtri din vechime, „între hanger ºi
sofa”.
Toate acestea se vor face cu dreptate. În
ceea ce mã priveºte, doresc sã dezvãlui douã
momente care mi l-au adus pe domnul profesor
Vasile Frãþilã cu deosebire aproape. La care
m-am gândit deseori ºi cãrora le-am vãzut potenþialul modelator. Despre care nu am vorbit
pânã acum, pãstrându-le printre amintirile luminoase ale vieþii mele, ºtiind, totuºi, cã atâþia
alþii le vor fi trãit în esenþa lor, chiar dacã nu ºi în
detalii.
Primul s-a petrecut cu mulþi ani în urmã, la
finalul examenului de Dialectologie. Dãdusem
rãspunsuri bune despre „1. Dialectul aromân.
2. Graiul bãnãþean” ºi identificasem repede ºi

George Coºbuc, Opere. III. Traduceri. Divina Comedie. Comentariu la Divina Comedie, Introducere, ediþie, note,
comentarii, glosar ºi repere critice de Gheorghe Chivu, Bucureºti, Academia Românã, Fundaþia Naþionalã pentru
ªtiinþã ºi Artã, 2013, p. 79.
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P

rofesorul Vasile Frãþilã va fi elogiat
prin evocarea realizãrilor sale academice: articole, studii, cãrþi de dialectologie, toponimie, onomasticã, istoria
limbii, etimologie, a cãror apreciere nu poate
varia în privinþa temeiniciei demersului ºtiinþific
ºi a adevãrului demonstrat, dar care este nevoitã
sã se moduleze sprinþar când vine vorba de numãrul acestora. Cãci autorul culege în ultimii ani
roadele câtorva decenii de studiu pasionat, iar
când aºazã în bibliotecã încã un volum personal
(s-a întâmplat cel mai recent acum câteva sãptãmâni, cu Dialectologie româneascã (sud- ºi norddunãreanã), Cluj-Napoca, Editura Argonaut
2014), ne anunþã cã deja are altul în pregãtire!
Va fi omagiat prin recunoaºterea calitãþilor sale de maestru care îºi însoþeºte discipolii
cu emoþionantã modestie, exemplarã dedicare ºi
admirabilã generozitate, amintind de Divina
Commedia, Inferno, Canto XV, 82-87, unde
Dante pune laolaltã ºi defineºte paideia în aceste
cuvinte:
ché ‘n la mente m’P fitta, e or m’accora,
la cara e buona imagine paterna
di voi quando nel mondo ad ora ad ora
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corect, cu argumente lingvistice, aria dialectalã
din care fãcea parte „3. Textul”. Profesorul mi-a
cerut carnetul ºi, rãsfoindu-l, m-a felicitat pentru
cum am vorbit despre respectivul dialect sud-dunãrean. Atunci, rãsuflând uºuratã ºi ignorând
nerãbdarea colegilor care îºi aºteptau rândul,
i-am spus cã nu mi se pãruse deloc greu sã-i învãþ
caracteristicile, cãci... îl ascult de mult, seara, la
radio. A zâmbit surprins ºi am început o discuþie
însufleþitã ºi prieteneascã „ti lucri dealihea armâneºti: cântiþi, literaturâ, personalitãti di
arâzgâ armâneascâ”... Fireºte, am uitat atâtea
între timp, iar nota aceea nu s-ar repeta fãrã o
serioasã buchisealã prin sobre ºi intimidante tomuri. A rãmas însã înþelegerea cã severitatea
profesorului în legãturã cu abordarea disciplinei
sale se poate însoþi cu interesul faþã de preocupãrile studentului, cu bunãvoinþa de a se lãsa
prins într-un dialog despre lucruri familiare celuilalt, pe un ton de seninã complicitate, pânã la
înãlþimea la care acela se simte confortabil.
Al doilea moment aparþine unui trecut mai
apropiat, fãrã examene, dar plin de întrebãri ºi
curiozitãþi legate de lucruri ce nu se spuseserã la
cursuri. L-am întrebat, de pildã, pe domnul profesor care este semnificaþia unui oiconim oarecare, cãci explicaþia gãsitã aiurea mi se pãruse

neverosimilã. Puteam cãuta singurã, existã un
articol al sãu, Nume de localitãþi de origine slavã
în Banat, în SCL, LIX, 2008, nr. 1, p. 123-134,
care m-ar fi satisfãcut pe deplin... Dar cine privilegiazã cartea permiþându-ºi sã-l uite pe
autorul ei nu ºtie ceea ce Platon a spus demult
lumii academice: „vocea învãþãtorului conteazã
mai mult decât orice carte”. Domnul profesor
mi-a explicat imediat, luând în acelaºi timp o
fiºã ºi scriind pe ea, r.- v., întregul rãspuns. O am
ºi acum, amintindu-mi de alte situaþii în care,
ºtiind care sunt temele de cercetare ale colegilor
mai tineri, Domnia Sa venea cu câte un exemplu
notat pe o fiºã din cele care existã nenumãrate ºi
în deplinã rânduialã pe masa lui de lucru, o
structurã ce i-ar fi putut interesa, o sugestie bibliograficã. Poate este ºi o fãrâmã de mândrie la
mijloc, în gestul de a oferi o lãmurire exhaustivã
în locul unei expedieri grãbite la raftul bibliotecii, datã de conºtiinþa propriei valori de cercetãtor ºi profesor universitar; dar ea, dacã existã,
este cu mult întrecutã de bucuria împãrtãºirii
cunoaºterii, fie cã este cerutã ºi aºteptatã, fie cã nu.
Sunt clipe de care probabil cã Domnul
Profesor Vasile Frãþilã nu îºi aminteºte, dar adunate laolaltã cu altele alcãtuiesc un continuum pe
care mulþi îl preþuiesc, ºtiuþi ori nu.
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Profesorul Vasile Frãþilã în Croaþia, la o conferinþã internaþionalã
dedicatã istroromânilor (iulie, 2009)
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Vasile Frãþilã la ceas aniversar
Dr. Mircea FARCAª

bunãtatea ºi înþelegerea specialistului Vasile
Frãþilã m-au fãcut sã mã simt repede în largul
meu în preajma acestui OM. Pentru cã înainte de
a fi un mare specialist, Domnul Profesor este un
mare OM – calitate esenþialã în domeniul învãþãmântului. Referindu-mã la aceste calitãþi regãsite în personalitatea Domnului Profesor, nu
pot sã nu mã gândesc, zâmbind, cã se suprapun
„ca la carte” condiþiilor pe care trebuie sã le
îndeplineascã un bun cercetãtor (numit anchetator) în dialectologie: „ … anchetatorul trebuie
sã fie lingvist ºi sã întruneascã o serie de calitãþi:
sã aibã un auz foarte bun, sã stãpâneascã foarte
bine sistemul de notaþie foneticã, sã poatã folosi aparatele necesare (magnetofon, aparat de
fotografiat etc.), sã ºtie sã-ºi apropie informatorii, sã ºtie sã lucreze în general cu oamenii
de la þarã, având în vedere cã majoritatea anchetelor se efectueazã la sate”. (Cf. Dialectologie
românã, autori Matilda Caragiu Marioþeanu et
alii, Bucureºti, 1977). Oare cine ar putea infirma
cele expuse mai sus? Toate acestea îl fac pe
profesorul Vasile Frãþilã sã fie un excelent profesionist ºi un OM BUN. Numai oamenii buni
pot, într-adevãr, sã-ºi apropie semenii.
Din 2001, l-am revãzut cu multã plãcere, cu
ocazia multor întruniri ºtiinþifice. ªugubãþ din
fire, nu pierde ocazia sã binedispunã, dar în acelaºi timp fiecare participant are ºi emoþii, pentru
cã figura Profesorului devine brusc foarte serioasã ºi intransigentã când e vorba de legi fonetice ºi
adevãruri istorice de la care nu ne putem abate. ªi
cum ai putea sã nu þii seama de ce spune Domnul
Profesor, care este autor a 30 de cãrþi de specialitate ºi a aproape 300 de articole ºi studii în
care se regãsesc laolaltã ºtiinþa ºi munca asiduã?
Cuvintele sunt de prisos, vã apreciem cu
toatã fiinþa noastrã, Domnule Profesor, ºi vã
dorim multã sãnãtate, ani mulþi ºi sã mai scrieþi
multe cãrþi!
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P

rofesorul Vasile Frãþilã a petrecut
aproape jumãtate de secol de activitate la Universitatea de Vest din
Timiºoara, intrând în categoria ilustrelor personalitãþi care se „risipesc” pentru alþii, în dorinþa nobilã de a transmite ºi a forma viitoare
generaþii de specialiºti în filologie.
Rãmânând credincios disciplinei atât de
dragi Domniei Sale, dialectologia, Domnul Profesor Vasile Frãþilã a devenit un punct de referinþã în bibliografia vastã a acesteia. A publicat
numeroase cãrþi, studii ºi articole de dialectologie, onomasticã, precum ºi materiale care privesc istoria limbii, etimologia, lexicologia etc.
Îl cunoºteam (din bibliografie) înainte de
a-l vedea, iar momentul întâlnirii a fost emoþionant, cum de altfel se petrece în orice situaþie
asemãnãtoare. L-am cunoscut acum 15 ani, când
la Facultatea de Litere a Universitãþii de Nord
Baia Mare, azi Centrul Universitar Nord Baia
Mare, se sãrbãtorea împlinirea a 40 de ani de la
înfiinþarea învãþãmântului superior în oraºul
nostru. ªi cum un astfel de eveniment se onoreazã în mod ºtiinþific printr-o conferinþã la care
sunt invitaþi cei mai de seamã specialiºti, alãturi
de aspiranþii în devenire, m-am regãsit ºi eu în
postura viitorului specialist în dialectologie, în
calitate de doctorand sub coordonarea unui alt
mare specialist, prof. univ. dr. Nicolae Saramandu de la Universitatea Bucureºti.
Îmi amintesc cu mare drag de acel moment, din 2001, când, alãturi de profesorul
Vasile Frãþilã, aveam sã-i cunosc ºi pe alþi
„monºtri sacri” ai dialectologiei româneºti,
printre care îi amintim pe regretatul cerc. ºt. dr.
Teofil Teaha, cerc. ºt. dr. Maria Marin, cerc. ºt.
dr. Iulia Mãrgãrit (toþi de la Institutul de Lingvisticã „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române). M-am apropiat cu sfiala începãtorului de Domnul Profesor, dar deschiderea,
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O

cazia de a-l omagia pe domnul profesor Vasile Frãþilã este, pentru
mine, mai mult decât un moment de
bucurie ºi recunoºtinþã, este închinarea discipolului în faþa maestrului care l-a format. A
vorbi despre un cercetãtor de prim rang, aºa cum
este domnul Vasile Frãþilã, este, în egalã mãsurã,
un prilej de emoþie, dar ºi un demers dificil,
deoarece nu poþi surprinde în câteva cuvinte o
personalitate desãvârºitã: profesorul, cercetãtorul, omul disponibil ºi amabil, dornic sã ajute ºi
sã îndrume tinerii în cariera lor didacticã ºi ºtiinþificã. Tocmai de aceea, purced, cu sfialã ºi emoþie, la prezentarea unui OM care m-a cãlãuzit pe
drumul ºtiinþei ºi faþã de care am o enormã recunoºtinþã, deoarece i se datoreazã, în mare
parte, tot ceea ce eu întreprind astãzi.
Nãscut în inima Ardealului, în comuna
Sâncel, judeþul Alba, profesorul Vasile Frãþilã a
preluat seriozitatea ºi rigurozitatea lui Timotei
Cipariu ºi ale altor oameni de culturã care ºi-au
lãsat amprenta asupra Blajului, oraº în care ºi-a
finalizat studiile liceale. Îºi continuã parcursul
ºcolar, urmând cursurile Facultãþii de Filologie,
secþia românã-germanã, din cadrul Institutului
Pedagogic de 5 ani din Timiºoara (1957-1962),
devenit în toamna lui 1962 Universitatea din
Timiºoara. Tânãrul absolvent este reþinut ca preparator la Catedra de limba românã, cãreia îi va
rãmâne fidel usque ad finem. În 1973, obþine
titlul de doctor în filologie, cu teza Graiul de pe
valea inferioarã a Târnavelor, sub conducerea
prof. univ. dr. doc. G. Ivãnescu, membru corespondent al Academiei Române. Parcurge toate
gradele didactice, preparator, asistent, lector,
conferenþiar, în 1990 devine profesor la catedra
la care ºi-a început activitatea. Începând din
1995, este numit conducãtor de doctoranzi. Pânã
în 2013, sub conducerea Domniei Sale, ºi-au luat
doctoratul 22 de persoane.
Lingvistul Vasile Frãþilã s-a remarcat prin
cercetãri asidue în variate domenii, precum dialectologia, onomastica (toponimia ºi antroponimia), etimologia, istoria limbii, istoria lingvisticii, lexicologie ºi lexicografie, preocupãri
concretizate în numeroase studii, articole ºi
recenzii publicate în þarã ºi în strãinãtate, precum ºi în comunicãrile ºi conferinþele þinute la

congrese ºi la diverse manifestãri ºtiinþifice internaþionale, dintre care amintim: Sofia (1972),
Tirana (1974), Leipzig (1978, 1984, 1993,
1997), Padova (1994, 2001), Torino (1994),
Jena (1997), Pola (2000), Udine (2001), Salamanca (2001), Uppsala (2002), Pisa (2005),
Suºnieviþa (2009). Domnia Sa a publicat nu mai
puþin de 11 cãrþi de autor: Lexicologie ºi toponimie româneascã (1987), Contribuþii lingvistice (1993), Studii lingvistice (1999), Etimologii. Istoria unor cuvinte (2000), Studii de
toponimie ºi dialectologie (2002), Cercetãri de
onomasticã ºi dialectologie (2004), Graiul de pe
Târnave (2005), Graiul de pe Târnave. Texte ºi
glosar (2006), Probleme de dialectologie românã (2010), Studii de toponimie (2011), Toponimie ºi dialectologie (2011). Acestora li se
adau gã 5 lucrãri în colaborare: Bibliografia
onomasticii româneºti (1985), Dicþionarul toponimic al Banatului (1984-1989), Dialectul istroromân. Texte ºi glosar (1998), Dicþionar geografico-istoric ºi toponimic al judeþului Timiº
(2007), Dialectul istroromân. Straturi etimologice (2010) ºi o lucrare monograficã amplã,
Sâncel (2013). Lucrãrile domnului profesor, în
totalitatea lor, denotã cercetarea temeinicã, rigurozitatea uluitoare, acribia caracteristicã omului
de ºtiinþã, remarcate, atât în expunerile ºi explicaþiile clare, cât ºi în forþa argumentelor ºi în
observaþiile exigente. Ele pun în evidenþã spiritul critic al specialistului antrenat ºi fascinat de
aspecte mai puþin studiate ale limbii. Cercetãtor
neobosit, Domnia Sa cautã de fiecare datã sã
gãseascã nenumãrate exemple pentru a ilustra
ideile teoretice, fiind într-o permanentã luptã a
argumentãrii elocvente ºi statornice.
Dintre toate disciplinele lingvistice abordate, cea mai apropiatã de sufletul profesorului
Frãþilã a rãmas dialectologia, fiind de pãrere cã
studiul graiurilor populare vine sã completeze imaginea unitarã a limbii române ºi a poporului român.
Cu un fler înnãscut, cu atâta lejeritate în exprimare,
Domnia Sa vorbeºte pe graiul fiecãruia, conferindu-i astfel interlocutorului siguranþa unui mediu
apropiat sufletului sãu. Cu aceeaºi pasiune arzãtoare, domnul profesor se apleacã asupra studiului
numelor de locuri, care, asemenea dialectelor, sunt
arhive ale istoriei nescrise.

buie sã caracterizeze orice lucrare de lingvisticã,
astfel încât aceasta sã rãmânã un reper în bibliografia de specialitate.
Am descoperit, în decursul acestor ani, cã,
în spatele dascãlului de excepþie, stã un om cu
alese calitãþi morale, un spirit tânãr ºi deschis, un
om cu o impresionantã culturã generalã. Alãturi
de domnul profesor, am bãtut la pas Blajul,
Domnia Sa oferindu-mi informaþii lingvistice,
istorice ºi literare. Mi-au rãmas astfel întipãrite
în minte locuri dragi, explicaþii etimologice ale
unor toponime, prezentate cu atâta pasiune ºi
dãruire. Rememorez, cu plãcerea discipolului
care-ºi descoperã pas cu pas mentorul, discuþiile
despre dialectele limbii române purtate cu domnul profesor pe drumuri de munte în scurta dumnealui vacanþã în Maramureº. Savuram micile
fragmente de poveste spuse cu patos în meglenoromânã ºi istroromânã. Cu atâta drag îl ascultam în dulcele grai ardelenesc ºi, cu atât mai mult,
în graiul meu de-acasa, din Maramureº, fiind convinsã cã domnul profesor este „unuó de-a nost”.
Disciplina ºi atenþia sporitã reies, atât din
realizãrile profesionale ale domnului profesor,
cât ºi din stilul de viaþã. Ordonat, cu o rigurozitate ºi o seriozitate uimitoare, Vasile Frãþilã,
profesorul ºi omul, rãmâne veºnic tânãr, cu o
putere de muncã nebãnuitã, mereu pregãtind materiale pentru conferinþe sau apariþii editoriale
viitoare. Domnul profesor este un om jovial,
care emanã bunã dispoziþie ºi optimism, întotdeauna cu o frazã potrivitã sã destindã atmosfera
încordatã. Deºi exigent, atât cu sine, cât ºi cu
ceilalþi, Domnia Sa este mereu înconjurat de
oameni dragi, colegi de breaslã, prieteni, foºti
studenþi ºi doctoranzi, fapt ce denotã buna relaþionare cu cei din jur, capacitatea de empatizare,
respectul reciproc, dar ºi altruismul, rãbdarea,
încrederea care sunt doar câteva dintre calitãþile
pe care le are.
Regret cã traseul meu doctoral s-a încheiat
ºi, datoritã distanþei, îl întâlnesc pe domnul profesor destul de rar. Mi-e dor de vizitele la Timiºoara,
de explicaþiile întãrite de nenumãrate exemple,
mi-e dor sã rãsfoim dicþionare pentru clarificarea
unei situaþii controversate cu privire la toponimul
X, de trimiterile bibliografice concrete pe care
Domnia Sa le nota pe marginea fiºelor mele.
În încheiere, îmi permit sã-mi exprim bucuria ºi satisfacþia cã am cunoscut o personalitate atât de complexã care mi-a îndrumat paºii
în studiul toponimiei. De asemenea, îi mulþumesc domnului profesor pentru cã mi-a permis
sã stau în preajma Domniei Sale, observând ce
înseamnã o viaþã dedicatã ºtiinþei, seriozitatea ºi
acribia care îl caracterizeazã ºi, mai ales, pentru
cã a fost, înainte de orice, OM, un om apropiat
sufletului meu ºi de care se leagã destinul meu.
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L-am cunoscut pe domnul profesor dupã
terminarea facultãþii, cu ocazia desfãºurãrii Simpozionului Internaþional de Dialectologie. Am
fost impresionatã, atât de vastitatea informaþiei,
cât ºi de simþul umorului, calitãþi care îl fac pe
profesorul Vasile Frãþilã sã fie atât de iubit de
foºtii studenþi ºi doctoranzi.
Mai târziu, mi-am dorit sã urmez cursurile
ªcolii Doctorale la Timiºoara sub coordonarea
Domniei Sale. Mi-a fost extrem de fricã, deoarece am fost avertizatã de foºti studenþi cã „domnul profesor era cel mai temut din facultate”, cã
„dacã treceai examenul la Dialectologie te puteai considera absolvent al Facultãþii de Litere”.
Mi-a fost cu atât mai teamã, cu cât, în prima
vizitã la Timiºoara, domnul profesor mi-a prezentat biblioteca personalã (am rãmas profund
impresionatã de vastitatea ºi, mai ales, de calitatea ei, dar ºi de exactitatea cu care domnul
profesor ºtia unde este aºezat fiecare exemplar
important), precizându-mi cã „fãrã cartea asta nu
poþi”. Nu parcursesem multe dintre acele volume,
deoarece nu se reeditau ºi circulau într-un cerc
închis sau în marile biblioteci universitare la
care nu ajunsesem. În aceste condiþii, nu am
crezut cã domnul profesor Frãþilã mã va accepta
ca doctorandã. Dar soarta mi-a fost favorabilã ºi
am pornit pe drumul toponimiei, condusã de un
cercetãtor de renume! Domnia Sa a ºtiut sã mã
impulsioneze, sã mã scoatã din starea de încordare ºi teamã, acordându-mi încredere ºi
sprijin. În anii de studiu, domnul profesor m-a
susþinut nu doar moral (luptând cu birocraþia
pentru a-mi fi alãturi, în calitate de coordonator,
pânã la finalizarea tezei), ci m-a îndrumat cu o
mãiestrie deosebitã, cu competenþã ºi tact pedagogic. Cu atât mai mult, mi-a facilitat procurarea
cãrþilor esenþiale la care nu puteam sã ajung.
Mi-a rãspuns la solicitãri cu promptitudine,
adesea renunþând la proiecte personale pentru
corecturi, explicaþii, analize. Adesea, îl puneam
în situaþia neplãcutã de a reveni de mii de ori
asupra unui aspect pe care eu nu l-am înþeles, dar
niciodatã nu a ezitat sã mã lãmureascã docil ºi
cãutând mereu alte exemple, alte explicaþii, alte
fapte concrete. Stând în preajma Domniei Sale,
am aflat nu doar informaþii ce þin de lingvisticã
în general, de toponimie în special, ci ºi multe
aspecte din trecutul Maramureºului pe care nu le
cunoºteam (deºi aici m-am nãscut, am copilãrit
ºi am studiat), despre oamenii de seamã ai zonei
din care provin, fapt ce m-a determinat sã citesc
mai mult despre lingviºtii care au strãbãtut
Maramureºul ºi despre concluziile ºi realizãrile
acestora. De la domnul profesor am învãþat cã un
bun cercetãtor trebuie sã fie ordonat, serios, riguros ºi cã responsabilitatea afirmaþiilor, argumentarea solidã ºi exemplificarea adecvatã tre-
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Rumerii din Istrie
în scrierile unui cãrturar ciparian1
Dr. Ana-Maria RADU-POP
Universitatea de Vest din Timiºoara
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„Î

mi iau îngãduinþa sã-i spun aºa profesorului universitar Vasile Frãþilã,
[...], afirma Ion Brad, socotind cã
am mai multe îndreptãþiri s-o pot face.
Mai mult, fiindcã satul Pãnade, unde a
venit pe lume, cu peste 200 de ani în urmã,
Timotei Cipariu, þine acum de comuna Sâncel,
unde s-a nãscut Vasile Frãþilã. Cum s-ar zice,
ne-am trezit, peste timp, toþi trei consãteni. Apoi,
fiindcã în Jurnalul sãu fragmentar, scris pe la
1850, Timotei Cipariu nota: «Maicã-mea,
Salomia, fu nãscutã în Sâncel, fata lui Frãþilã
Mihãilã ºi a Truþei Maria». Frãþilã, o adevãratã
înfrãþire de nume ºi de destin!
De ce? Fiindcã niciunul dintre numeroºii
intelectuali nãscuþi în aceste strãvechi sate româneºti – atestate documentar încã din secolul
XIII – nu s-a identificat atât de mult ca Vasile
Frãþilã cu pasiunea devoratoare a «pãrintelui filologiei române» – adicã studiul cuvântului, al
limbii ºi literaturii populare”2.
Într-adevãr, în ceea ce-l priveºte pe Profesorul Vasile Frãþilã, se poate vorbi de un interes
special, de o adevãratã pasiune pentru „studiul
cuvântului, al limbii”, pasiune ºi interes dublate
de o minte ascuþitã ºi riguroasã, rezultatul firesc
al unei astfel de întâlniri fericite între pasiune ºi
inteligenþã fiind valoroase (ºi numeroase) studii
ºi articole de dialectologie româneascã nord- ºi
sud-dunãreanã, istorie a limbii, etimologie, onomasticã (toponimie ºi antroponimie), istorie a
lingvisticii etc. Cel ce se va încumeta sã facã un
studiu monografic despre opera lui Vasile
Frãþilã va avea o sarcinã frumoasã, dar deloc
uºoarã, luând în considerare complexitatea operei lingvistului timiºorean. Acest ultim aspect a
fost ºi unul dintre motivele care ne-au determinat sã ne oprim doar asupra studiilor Domniei
Sale de dialectologie româneascã sud-dunãreanã, mai exact asupra celor consacrate realitãþilor
istroromâne. Un alt motiv hotãrâtor pentru a

scrie doar despre preocupãrile referitoare la
rumerii din Istrie l-a constituit „monopolul” pe
care-l are Profesorul Vasile Frãþilã în acest domeniu, cãci, de la Studiile istroromâne ale lui
Sextil Puºcariu, niciun alt lingvist român nu s-a
aplecat cu atâta interes ºi cu asemenea rezultate3
asupra idiomului vorbit de aceºti români. Dacã
aromâna ºi, în mai micã mãsurã, meglenoromâna au avut ºansa unor lingviºti de prestigiu
ieºiþi din rândurile lor – Tache Papahagi,
Theodor Capidan, Matilda Caragiu-Marioþeanu,
Nicolae Saramandu etc., respectiv Petar Atanasov,
vorbitori de istroromânã lingviºti, cu excepþia
lui Antonio Dianich, nu au fost. Au existat ºi
dupã Sextil Puºcariu preocupãri în domeniu –
Petru Neiescu la Cluj, Richard Sârbu la
Timiºoara etc., însã nu atât de sistematice ºi de
amãnunt ca ºi cele ale lui Vasile Frãþilã.
Deºi dialectele româneºti sud-dunãrene îi
erau bine cunoscute Profesorului Frãþilã încã din
perioada imediat urmãtoare terminãrii facultãþii
– din primul an de „dãscãlie” i s-au încredinþat
seminarele de Dialectologie, de Istorie a limbii
române ºi de Introducere în lingvisticã, prima sa
contribuþie privind micuþa comunitate istroromânã ºi idiomul vorbit de aceasta apare în 1990,
Texte dialectale ºi glosar, TUT, 230 p. (reeditatã
în 1998), în colaborare cu Richard Sârbu, lingvist timiºorean care a avut, la rândul sãu, un rol
important în studiul ºi promovarea acestui dialect românesc.
„Momentul Udine” are o însemnãtate specialã pentru Vasile Frãþilã, sejurului în localitatea italianã datorându-i-se, dupã cum însuºi
mãrturiseºte, „preocuparea [...] mai intensã
pentru studiul dialectului istroromân” (Dialectologie româneascã (sud- ºi nord-dunãreanã),
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 387).
Beneficiind în 1994 ºi 1995 de douã burse de
studiu la Universitatea din Udine, Vasile Frãþilã

Ion Brad, Cãrturar ciparian, în In magistri honorem Vasile Frãþilã. 50 de ani de carierã universitarã, TârguMureº, Editura Ardealul, 2012, (coordonator Ana-Maria Pop), p. 53-59.
2 Ibidem, p. 53.
3 Vezi bibliografia de la sfârºitul articolului.
1

1

Kovaèec, „în privinþa istroromânei, Universitatea din Timiºoara face acum ceea ce instituþiile
din Cluj au fãcut în trecut”. (In magistri
honorem Vasile Frãþilã. 50 de ani de carierã
universitarã, p. 286).
Preocupãrile ºtiinþifice ale lingvistului timiºorean privind istroromâna ºi istroromânii
s-au concretizat în: lucrãri cu caracter lexicografic (Richard Sârbu, Vasile Frãþilã, Texte
dialectale ºi glosar, volum reeditat în 1998
(Timiºoara, Editura Amarcord) „într-o formã
substanþial îmbunãtãþitã, termenii glosaþi fiind
însoþiþi de indicaþii gramaticale, exemple ilustrative ºi de precizãri etimologice”, p. 7); lucrãri
de istoria limbii, etimologie, terminologie ºi
lexicologie (Elementul autohton în dialectul istroromân: între menþinere ºi dispariþie; Elementul slav vechi din lexicul dialectului istroromân;
Note de etimologie istroromânã; Note lexicale ºi
etimologice istroromâne; Formarea cuvintelor
în lexicul dialectului istroromân; Terminologia
corpului omenesc în dialectul istroromân;
Termeni istroromâni referitori la regnul animal.
I. Ovine, caprine, cervide. II. Bovine ºi cabaline;
Dialectul istroromân. Straturi etimologice etc.)
ºi lucrãri de istorie a lingvisticii (Contribuþia
cãrturarilor istroromâni la cunoaºterea ºi studierea dialectului istroromân; Dialectul istroromân în anchetele lui Ugo Pellis etc.).
Cele mai multe dintre lucrãrile lui Vasile
Frãþilã sunt demersuri inedite, care completeazã
golurile din literatura de specialitate. Un exemplu în acest sens este studiul Domniei Sale privind una dintre cele mai dificile ºi controversate
probleme ale istoriei limbii române, cea a substratului traco-dac: „Dacã cuvintelor de substrat
din dacoromânã ºi echivalentelor acestora în
douã din dialectele sud-dunãrene li s-a acordat o
atenþie mai mare (în special celor din aromânã
[...]), nu acelaºi lucru se poate spune despre
elementele autohtone din istroromânã, în sensul
cã acestea au fost doar semnalate, fãrã alte comentarii privind vechimea atestãrilor, rãspândirea dialectalã, eventualele schimbãri semantice sau fãrã a se specifica, acolo unde termenul
autohton a dispãrut, care este «înlocuitorul» sau
care sunt «înlocuitorii lui»”. (Vasile Frãþilã
(coord.), Gabriel Bãrdãºan, Dialectul istroromân. Straturi etimologice, Partea I, Timiºoara,
Editura Universitãþii de Vest, 2010, p. 351).
În multe dintre studiile sale, lingvistul ti-

Rezultatele anchetelor efectuate de Ugo Pellis la istroromâni au fost publicate parþial de Wofgang Dahmen ºi
Johannes Kramer: Le inchieste istro-rumene di Ugo Pellis, Parte prima: questioni 1-1512, „Balkan Archiv”, Neue
Folge, 13, 1988, p. 209-281; Parte seconda: questioni 1513-3338, „Balkan Archiv”, Neue Folge, 16, 1991,
p. 107-137.
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transcrie materialul înregistrat de Ugo Pellis1 din
Istria pentru Atlante Linguistico Italiano (ALI)
de la istroromânii din Bârdo, Suºnieviþa ºi Jeiãn.
Acest material va constitui punctul de plecare în
elaborarea unor studii precum: Terminologia
corpului omenesc în dialectul istroromân, AUT,
XXXVIII (2000), p. 127-198; Termeni istroromâni referitori la regnul animal. I. Ovine,
caprine, cervide. II. Bovine ºi cabaline, în volumul Cercetãri de onomasticã ºi dialectologie,
Timiºoara, Editura Excelsior Art, 2004,
p. 235-262; Contribuþia cãrturarilor istroromâni la cunoaºterea ºi studierea dialectului istroromân, în Studii de dialectologie, istoria limbii ºi
onomasticã. Omagiu domnului Teofil Teaha, Bucureºti, Editura Academiei, 2011, p. 285-306 etc.
A susþinut, de-a lungul timpului, numeroase comunicãri în cadrul unor manifestãri
ºtiinþifice, câteva dintre aceste manifestãri fiind
consacrate istroromânilor ºi idiomului vorbit de
ei. Astfel, în anul 2000, participã împreunã cu P.
Neiescu ºi cu R. Sârbu la primul Congres internaþional dedicat istroromânilor, organizat de
Facultatea de Litere din Pola (Croaþia), în 2008,
în cadrul Simpozionului ºtiinþific internaþional
de la Sibiu, susþine o comunicare cu tema Repere
cultural-istorice istroromâne, iar în 2009, alãturi de P. Neiescu, R. Sârbu, P. Atanasov, August Kovaèec ºi Goran Filipi, ia parte la sesiunea
internaþionalã organizatã la Jeiãn cu titlul: Zilele
de vlaška ali žejanska limba. Dani vlaškog ili
žejanskog jezika, unde þine comunicarea Originea istroromânilor. Certitudini ºi ipoteze.
În 2008, împreunã cu Richard Sârbu, Gabriel Bãrdãºan, Lucian Miclãuº ºi Ana-Maria
Pop, a fãcut anchete la românii din Istria, atât la
nord, cât ºi la sud de Monte Maggiore (Uèka
Gora). Rezultatele astfel obþinute au fost valorificate de cei trei tineri cercetãtori în lucrãrile
de doctorat, realizate sub atenta îndrumare a
Profesorului Vasile Frãþilã: Gabriel Bãrdãºan,
Elementul latinesc în lexicul dialectului istroromân, Lucian Miclãuº, Lexicul de origine
croatã în dialectul istroromân, Ana- Maria Pop,
Elementul italian în dialectul istroromân.
Dincolo de preocupãrile proprii privind studiul
acestui dialect românesc sud-dunãrean, profesorii Vasile Frãþilã ºi Richard Sârbu au format în
vestul þãrii o echipã de cercetãtori pasionaþi,
dornici sã continue studiile Domniilor Lor,
astfel încât, dupã cum afirma academicianul A.
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miºorean oferã soluþii etimologice pentru termeni rãmaºi fãrã etimon în lucrãrile altor lingviºti, precum ºi etimologii diferite de cele
avansate de alþi autori. Amintim în acest sens
Note(le) de etimologie istroromânã prilejuite de
apariþia primului volum al Dicþionarului dialectului istroromân, autor Petru Neiescu, Note(le)
lexicale ºi etimologice istroromâne, în care,
„pornind de la unele culegeri de texte dialectale,
ca ºi de la unele lucrãri lexicografice (dicþionare,
glosare) sau atlase (ALI, ALIr, ALR), autorul
discutã câþiva termeni istroromâni necunoscuþi
pânã de curând sau rãmaºi fãrã etimologie” (Dialectologie româneascã (sud- ºi nord-dunãreanã, p. 361).
Dincolo de preocupãrile strict ºtiinþifice,
Profesorul Vasile Frãþilã este un mare susþinãtor
al cauzei istroromânilor, încercând sã atragã, ori
de câte ori are ocazia, atenþia forurilor competente asupra situaþiei în care aceºtia se aflã:
„Problema istroromânilor este gravã ºi dramaticã. Diminuarea lor numericã în Istria, prin deznaþionalizare sau prin emigrare, ameninþã cu dispariþia lor ca etnie ºi cu stingerea lingvisticã. De
aceea, problema salvãrii lor este o prioritate nu
numai pentru statul român, ci ºi pentru cel croat
ºi, desigur, ºi pentru Europa. Pentru salvarea
istroromânilor este necesar ca chestiunea lor sã
fie pusã urgent pe agenda forurilor europene ºi
internaþionale, este nevoie ca statul român ºi cel
croat sã se implice efectiv instituþional ºi financiar, sã se stabileascã legãturi trainice între

localitãþile din România ºi cele din Istria (în special Jeiãn ºi Suºnieviþa)”. (In magistri honorem
Vasile Frãþilã. 50 de ani de carierã universitarã,
p. 79).
Interesul particular al lui Vasile Frãþilã
pentru continuatorii românilor apuseni de la sud
de Dunãre ºi idiomul vorbit de aceºtia susþine
într-o anumitã mãsurã raþionamentul lui Ion
Brad, ºi anume cã nu poate fi o simplã coincidenþã faptul cã Ioan Maiorescu, Alexiu Viciu,
Aron Densusianu, Andrei Glavina – nume însemnate pentru istoria istroromânilor, au fãcut
studii la Blaj, acolo unde a urmat liceul ºi reputatul lingvist, care împlineºte anul acesta 75
de ani.
La ceas aniversar, de mare bucurie, vã
urez, stimate Domnule Profesor, La mulþi, fericiþi ºi frumoºi ani! Cu sãnãtate ºi cu gândul cã
cei mai buni rãmân mereu cei mai buni!
Dacã 75 de ani înseamnã sã fii respectat de
comunitatea din care te tragi ºi de cea în care
trãieºti, atunci este minunat sã împlineºti 75 de
ani!
Dacã 75 de ani înseamnã sã ai o activitate
ºtiinþificã prodigioasã ºi sã fii cunoscut ºi recunoscut pe plan naþional ºi internaþional, atunci
este o mândrie sã împlineºti 75 de ani!
Dacã 75 de ani înseamnã sã fii viguros la
minte ºi la trup ºi sã fii model pentru cei din jurul
tãu, atunci este o binecuvântare sã împlineºti 75
de ani!
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D

a, este ºi titlul unui film vechi, din
1967, în care Sidney Poitier joacã
magistral rolul unui profesor de
excepþie. Cum atunci când i-am devenit studentã
profesorului Vasile Frãþilã nu vãzusem filmul,
nu trãiam într-o lume mãcinatã de prejudecãþi
rasiale ºi nu aveam vârsta adultã a alegerii profesiei de mai târziu, titlul inspirat ales al filmului
mai sus pomenit nu se asocia încã în mintea mea
cu figura luminoasã a profesorului Vasile Frãþilã
de la Universitatea de Vest din Timiºoara. În
timp, însã, inima mare a profesorului mã face
sã-mi amintesc de Domnia Sa cum altfel, decât
cu dragoste, cu sentimente sincere, calde, de
recunoºtinþã, resimþite de fostul discipol.
În prima mea zi de ºcoalã petrecutã la
Sorbona din cucuruz (aºa cum mi-a povestit o
altã dãscãliþã de-a mea din Timiºoara, domniºoara Maria Þenchea, cã i se spunea mai demult
Universitãþii de Vest din Timiºoara), am fost cu
toþii convocaþi, noi, studenþii anului I, în amfiteatrul A12, despre care aveam sã aflu mai târziu
cã este al Facultãþii de Litere, cã toate activitãþile
noastre de curs ºi cele festive se vor þin acolo, cã
prima cifrã desemneazã etajul la care se aflã
amfiteatrul ºi multe alte poveºti, ce fãceau parte
mai mult sau mai puþin din folclorul studenþesc.
Odatã intratã în incintã, mi-am cãutat loc, încercând sã leg ºi prietenii cu vecinii din dreapta ºi
stânga mea. Eram tare puþini, abia ocupaserãm
primele rânduri de scaune ale amfiteatrului, cãci
tare mai erau puþine locurile la admiterea în
facultate ºi tare crâncenã selecþia acestora. Din
teamã, cred, pentru necunoscutul ce se aºternea
înaintea noastrã, dar pe care-l dorisem cu ardoare, ne aºezaserãm cu toþii unii lângã ceilalþi,
nelãsând niciun loc liber între noi. Astfel cã, era
tare greu de ieºit la capãtul rândului ºi (nu-i aºa?)
toþi cãutam instinctiv o oarecare protecþie, un loc
cât mai spre mijlocul rândului de scaune, ca
nimeni ºi nimic sã nu ne poatã arunca în lume,
adicã între dascãlii ce se plimbau cu mâinile la
spate pe scãrile laterale ale amfiteatrului. Foarte
cuminþi, tãcuþi ºi atenþi, ascultam cele spuse de
cel despre care aveam sã aflãm cã va fi
îndrumãtorul anului nostru. Când s-a deschis uºa
amfiteatrului, noi, studenþii aºezaþi în bãnci, am

privit temãtori spre cel care intrase ºi ne-am
liniºtit de îndatã ce am realizat cã nu venise ca sã
taie capete, judecând dupã figura lui caldã, dar
severã, în acelaºi timp. Era profesorul Vasile
Frãþilã. I-a spus ceva celui care ne vorbea ºi cum
acesta s-a oprit din expunerea despre obligativitatea prezenþei studenþilor la cele zece ore
zilnice de program de curs sau seminar, profesorul Frãþilã a întrebat: «Cine-i Handrea din
Blaj?» ºi a adãugat «Sã vinã afarã!». Mi-am
pãrãsit, înfricoºatã, locul ºi m-am îndreptat spre
ieºire. Singurul lucru care-mi venea în minte era
cã ajunsesem de douã zile în Timiºoara, mã
instalasem la cãminul studenþesc ºi, necunoscând
pe nimeni, nici mãcar nu ieºisem din camerã,
drept urmare nu fãcusem nimic din ceea ce ar fi
putut sã ducã la menþionarea numelui meu într-o
adunare, nu fãcusem nimic interzis ºi nimic de
pedepsit. M-am îndreptat temãtoare, suspicioasã, dar bizar de hotãrâtã în acelaºi timp, spre
ieºirea din amfiteatru. De cealaltã parte a ei, pe
coridorul friguros al universitãþii îl vedeam pe
acelaºi om care intrase în A12 cu câteva minute
în urmã. M-a frapat schimbarea fizionomiei
acestuia. De unde fusese oarecum distant ºi opac
în amfiteatru, când avea prestanþa dascãlului
universitar ce era printre studenþi, acum îl
gãseam cu sufletul deschis ºi zâmbetul pe buze.
Primele cuvinte ale profesorului au fost
«Dumneata eºti Coralia Handrea, din Blaj? Eu
sunt Vasile Frãþilã din Sâncel». ªi ca prin minune, teama mi-a dispãrut ºi nesiguranþa mi s-a
estompat, mi-am recãpãtat zâmbetul, ba chiar
suflul, la bucuria cã nu fãcusem nimic interzis,
ba chiar mã nãscusem în locul potrivit. ªi de
atunci, în mulþimea de dascãli de excepþie de
care am avut bucuria sã profit, era o figurã nu
doar extrem de competentã ºi exigentã, ci caldã,
aceea a profesorului Frãþilã. Am simþit eu
însãmi, în mod repetat ºi consecvent, omenia de
care dã dovadã sufletul profesorului Frãþilã: de
fiecare datã când Domnia Sa venea la curs pe
acelaºi palier cu cel pe care era ºi sala mea de
curs, profesorul venea spre mine, mã întreba
cum îmi merge, ce griji am, ce necazuri ºi dacã
mã poate ajuta. În lumea oamenilor mari, a
adulþilor ºi a figurilor de seamã ce mi-au marcat

organizare a studiilor universitare, studenþii erau
evaluaþi la sfârºitul anului universitar, din materia predatã pe tot parcursul anului, respectiv
14+14 cursuri ºi 14+14 seminarii, corespunzãtoare numãrului de sãptãmâni din cele douã semestre. Informaþie multã, deci. Bibliografie, pe
mãsurã. Timp de studiu…cu generozitatea maximã datã de inconºtienþa vârstei ºi de puterile
tinereþii …cinci sau ºase zile, cã doar aveam de
susþinut cinci astfel de examene pe perioada sesiunii de varã, mai precis, în rãstimpul unei luni
de zile. Toþi ne temeam de aceste examene, toþi
visam vacanþa de dupã, însã nu eram toþi convinºi de bunele intenþii ale profesorului Vasile
Frãþilã. Domnia Sa a ºtiut bine cã nu toþi vom fi
printre cei mai de seamã dialectologi ai vremilor
noastre, deºi unii dintre noi au ales, mai târziu,
acest fascinant drum. Alþii, mulþi, ne-am îndreptat spre studiu ºi ºcoalã, dar având alte domenii
de interes. Or, spre deosebire de unii dascãli,
profesorul Vasile Frãþilã a înþeles prea bine cã
puterile noastre într-ale dialectelor erau limitate
ºi cã toþi ne disciplinam învãþând a vorbi în
graiuri diferite ºi a înþelege particularitãþile
acestora. Cred sincer cã ºi în aceastã intuiþie
doveditã stã priceperea ºi harul unui dascãl de
excepþie.
Nu aº dori sã închei înainte de a pomeni ºi
dãruirea Domnului Profesor pentru meseria din
care a fãcut mai mult decât o pasiune, precum ºi
generozitatea Domniei Sale ºi temeinicia lucrurilor întreprinse, toate atestând rãdãcinile sale
curate ardeleneºti. Dascãl remarcabil, specialist
de renume, om înainte de toate, Domnul Profesor Vasile Frãþilã a fost un reper al vieþii mele
de student, un model de urmat în postura de
dascãl pe care am îmbrãþiºat-o ºi cãreia încerc
sã-i dedic tot atâta pasiune ºi simþire cât am
vãzut la inegalabilul meu dascãl.
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tinereþea, profesorul Vasile Frãþilã a însemnat
mult mai mult decât un dascãl erudit.
Cursul de Dialectologie, pe care l-am urmat în anul al treilea, a fost o bunã ocazie pentru
noi, studenþii, de a ne pune la încercare puterea
de înþelegere (ºi de ce nu ?) ºi pe cea de memorizare. Îmi amintesc cursurile (stufoase, de
altfel) ºi notele pe care nu pridideam sã le luãm,
cãci am fi vrut sã-i sorbim cuvintele profesorului
Frãþilã, sã nu le lãsãm sã se piardã în freamãtul
sãlilor de curs. Dar mult mai aproape de suflet
îmi este amintirea orelor de seminar. La primul
seminar, am fost întrebaþi fiecare de unde veneam ºi profesorul Frãþilã ne-a spus fiecãruia
câteva vorbe în graiul local, ceea ce a însemnat
enorm pentru noi, pentru fiecare dintre copiii
plecaþi de acasã, care ºi-au ferecat (mai mult sau
mai puþin) în adâncul sufletului locurile natale ºi
graiul local, pentru a izbândi în încercarea lor de
aclimatizare la plaiuri bãnãþene din raþiuni educaþionale. Mai apoi, în timpul semestrului, urmãream atent paginile cursului, pentru a ºti când
vom parcurge cunoºtinþele lingvistice care
aveau sã ne arunce din nou în paradisul (ce era
oarecum pierdut, în acel moment) graiului local
pe care-l pãrãsisem venind la universitate. Cãci
fuseserãm preveniþi de colegii din anii mai mari
(deh, solidaritatea de care dau dovadã studenþii…) cã fiecare curs despre dialecte, subdialecte
ºi graiuri va fi susþinut de profesorul Frãþilã în
dialectul, subdialectul sau graiul respectiv. ªi
astfel, fiecare dintre noi fãcea încã o cãlãtorie
acasã, ceea ce ne doream cu toþii.
Sigur cã nu mã pot opri sã vorbesc despre
curs, fãrã sã vorbesc despre examenul care l-a
finalizat. Îmi amintesc cã în acea sesiune de varã
a sfârºitului anului al treilea, examenul la disciplina Dialectologie era ceea ce numeam
«examen de an». Anterior sistemului actual de
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Profesorul Vasile Frãþilã
la a LXXV-a aniversare
Dr. Vasile D. ÞÂRA
Universitatea de Vest Timiºoara
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L

a 30 martie a.c. se împlinesc ºapte
decenii ºi jumãtate de când, la Sâncel,
în vecinãtatea Blajului, a venit pe
lume cel care, prin merite exclusiv personale,
dobândite printr-o viaþã straºnic muncitã ºi exemplar dãruitã cercetãrii ºtiinþifice, a devenit
Cetãþean de onoare al satului natal, un distins
reprezentant al panteonului cultural blãjean ºi o
prestigioasã personalitate a lumii academice bãnãþene ºi a lingvisticii româneºti. Ardelean prin
origine ºi bãnãþean prin adopþie, profesorul
Vasile Frãþilã a rãmas întotdeauna la fel de legat
sufleteºte ºi profesional, atât de þinutul natal,
îndeosebi de Sâncel, cãruia i-a dedicat de curând
o impresionanta monografie (v. Frãþilã-Seiceanu
2013) ºi de Blaj, acest reper esenþial ºi vatrã a
culturii româneºti din Transilvania (v. Frãþilã
2014: 379-400), cât ºi de Banat, ale cãrui grai ºi
sistem onomastic le-a cercetat îndeaproape, precum ºi de Timiºoara, unde s-a afirmat ca unul
dintre cei mai strãluciþi universitari. Prin atitudinea civicã ºi prin opera ºtiinþificã, Domnia
Sa este recunoscut ca un savant român deplin
dedicat neamului sãu ºi domeniilor de cercetare
pe care le abordeazã.
Din 1962, când a fost numit preparator la
Facultatea de Filologie a Universitãþii din
Timiºoara, a fãcut parte neîntrerupt din corpul
profesoral de elitã al acestei instituþii. Interesul
deosebit ºi pasiunea pentru cercetarea limbii române, îndeosebi a graiurilor ºi a dialectelor româneºti din nordul ºi din sudul Dunãrii, inteligenþa sclipitoare ºi curiozitatea ºtiinþificã i-au
asigurat un loc distinct între colegii de generaþie
ºi l-au ajutat sã devinã, în scurtã vreme, unul
dintre elevii preferaþi ai savantului Gheorghe
Ivãnescu, ºeful Catedrei de limba românã,venit,
în acelaºi an, de la Iaºi la Timiºoara. Competenþa
profesionalã ºi efortul exemplar de informare ºi
documentare ºtiinþificã ale tânãrului preparator
l-au determinat pe exigentul profesor G.
Ivãnescu sã-i încredinþeze cursul de dialectologie, rãmas, în 1963, fãrã titular. Predând
aproape o jumãtate de veac aceastã disciplinã
fundamentalã, Vasile Frãþilã a marcat nu numai

douã premiere în filologia româneascã: cel mai
tânãr propunãtor de curs universitar la aceastã
materie ºi cel mai longeviv titular al cursului
respectiv, ci s-a impus ºi ca una dintre cele mai
importante ºi unanim recunoscute personalitãþi
ale dialectologiei româneºti.
Chiar dacã nu s-a manifestat ca atare faþã
de colegi, el este liderul necontestat al generaþiei
sale de filologi timiºoreni. E suficient sã amintim cã a fost primul dintre aceºtia care a devenit,
în 1973, doctor în filologie, cu teza Graiul de pe
valea inferioarã a Târnavelor, elaboratã sub
conducerea profesorului G. Ivãnescu, membru
corespondent al Academiei Române, ºi tot cel
dintâi a obþinut, prin concurs, în anul 1977, titlul
de conferenþiar universitar, iar în 1990, pe cel de
profesor. De asemenea, a publicat, pânã acum,
cele mai multe cãrþi ºi studii de specialitate.
Pentru meritele sale ºtiinþifice, didactice ºi culturale a fost distins cu Ordinul Meritul pentru
Învãþãmânt în grad de Ofiþer (2004), cu titlul de
Cetãþean de Onoare al comunei Sâncel, jud.
Alba (2002), cu Diploma de excelenþã pentru
întreaga activitate dedicatã studierii graiului de
pe Târnave ºi promovãrii limbii române în lume… (Blaj, 2005), Diploma de excelenþã pentru
întreaga activitate didacticã ºi ºtiinþificã în cadrul Universitãþii de Vest din Timiºoara (2009),
Diploma de onoare cu Medalia jubiliarã de aur
la a 65-a aniversare a Universitãþii de Vest
(2009), Diploma de profesor emerit (2011), Diploma jubiliarã „Asociaþiunea ASTRA-150 de
ani (1861-2011)” ( 2011) º.a.
Dedicat consecvent cercetãrilor de dialectologie, profesorul Vasile Frãþilã s-a afirmat ca
un remarcabil specialist ºi în alte discipline înrudite, precum: onomastica româneascã, etimologia ºi istoria limbii române. Prin studiile pe
care le-a publicat, prin cursurile pe care le-a þinut
ºi prin tezele pe care le îndrumã în calitate de
conducãtor de doctorat, începând din 1994,
Domnia Sa a creat o direcþie specificã în filologia timiºoreanã, însuºitã ºi continuatã de numeroºii sãi elevi ºi colaboratori.
Opera ºtiinþificã a profesorului Vasile

cialitate românã ºi strãinã, scrisã într-un limbaj
plãcut, cartea [ibidem, n.n.] cercetãtorului timiºorean este o contribuþie lingvisticã meritorie,
care atestã realele calitãþi de etimologist ale autorului”. (Loºonþi 1990, p. 99); „Culegerea de
studii în discuþie reprezintã un rezultat valoros al
unei munci pline de pasiune, pledând pentru
sondarea ºi reliefarea posibilitãþilor interne de
creaþie ale limbii române, înainte de a recurge la
influenþe ºi împrumuturi strãine, pentru folosirea
faptelor de limbã în sprijinul demonstrãrii continuitãþii poporului român pe actuala sa vatrã,
pentru cunoaºterea graiurilor româneºti”.
(M. Sitaru – R. Sufleþel 1989, p. 73) etc. Referindu-se la varianta litografiatã a monografiei consacrate graiului de pe valea inferioarã a
Târnavelor (Frãþilã 1982), reputatul ºi regretatul
profesor ºi dialectolog ªt. Giosu afirma: „Rod al
unor îndelungate cercetãri pe teren, monografia
înfãþiºeazã cu minuþiozitate particularitãþile fonetice, fonologice, morfosintactice ºi lexicale ale
graiului din 17 localitãþi din judeþul Alba, situate în
jurul oraºului Blaj ºi întinzându-se spre est pânã
la Cetatea de Baltã ºi Micãsasa, iar spre vest
pânã la Mihalþ. În ciuda titlului restrictiv, monografia cuprinde informaþii numeroase privind
toate graiurile de peste munþi ºi, totodatã, trece
în revistã, pentru o cât mai clarã stabilire a locului graiului de pe valea superioarã a Târnavelor, particularitãþile cele mai importante ale
celorlalte graiuri dacoromâne (muntean, moldovean etc.), chiar dacã accentul e pus, uneori,
numai pe fapte fonetice.[…] Graiul de pe
Târnave, cunoscut mai ales din culegeri de folclor, nu a fost studiat decât sporadic de cãtre
lingviºti. […] Este, deci, meritul lui Vasile
Frãþilã de a umple acest gol, mai întâi prin o serie
de articole publicate în þarã ºi strãinãtate, iar
acum printr-o amplã lucrare monograficã (avem
în vedere ºi pãrþile nepublicate), alcãtuitã cu
pasiune ºi cu competenþa necesarã oricãrei cercetãri de maturitate ºtiinþificã” (Giosu 1982,
p. 5). Aceste aprecieri se potrivesc deplin ºi

Menþionãm doar câteva dintre acestea: „Analele Universitãþii «Alexandru Ioan Cuza»” (Iaºi); „Analele
Universitãþii din Timiºoara. Seria ºtiinþe filologice”; „Anuar de lingvisticã ºi istorie literarã” (Iaºi); „Astra blãjeanã”
(Blaj), „Bulletin de la Société Roumain de Linguistique Romane” (SRLR) (Bucureºti); „Cercetãri de lingvisticã”
(Cluj-Napoca); „Familia românã” (Baia Mare), „Foneticã ºi dialectologie” (Bucureºti); „Gând românesc” (Alba
Iulia); „Limba românã” (Bucureºti), „Limbã ºi literaturã” (SªF, Bucureºti); „Orizont” (Timiºoara); „Revue des
Études Sud-Est Européenes” (Bucureºti); „Revue Roumaine de Linguistique” (Bucureºti); „Studii ºi cercetãri de
onomasticã ºi lexicologie” (Craiova) ; „Studii ºi cercetãri lingvistice” (Bucureºti); „Transilvania” (Sibiu) etc.
2 Între cele 15 reviste din strãinãtate în care a publicat studii ºi articole, se numãrã: „Annuario dell’Istituto Romeno di
Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia” (Italia); „Aus der Südosteuropa-Forschung” (München, Germania);
„Balkan-Archiv. Neue Folge” (Germania); „Beiträge zur romanischen Philologie” (Berlin); „Medioevo romanzo”
(Bologna, Italia); „Namenkundliche Informationen” (Lepzig); „Österreichische Namen-forschung” (Viena,
Austria); „Rivista Italiana di Onomastica” (RIOn) (Roma, Italia); „Siculorum Gymnasium” – Rassegna semestriale
della FacoltB di Lettere e Filosofia dell’ UniversitB di Catania (Italia); „Zbornik” (Vârþeþ, Serbia); „Zeitschrift für
Slawistik” (Berlin) etc.
1
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Frãþilã impresioneazã prin calitatea ºi amploarea
informaþiei, prin originalitatea ideilor ºi prin
vastitatea ºi varietatea materialului lingvistic
excerptat din atlasele lingvistice româneºti, din
volumele de texte dialectale ºi din culegerile de
folclor sau adunat de el însuºi prin ample ºi
numeroase anchete pe teren, pe care l-a analizat
în profunzime ºi l-a interpretat din perspectivã
sincronicã, dar mai cu seamã diacronicã, pentru
cã, aºa cum însuºi mãrturiseºte, lingvistica
diacronicã a rãmas marea lui pasiune (v. Frãþilã
2010, p. 276).
Cele 24 de cãrþi (18 tipãrite ºi 6 litografiate), dintre care ºapte au fost elaborate în colaborare cu alþi specialiºti bine-cunoscuþi, ºi cele
peste 260 de studii, articole ºi recenzii publicate
în reviste de specialitate, volume colective etc.
din þarã1 ºi din strãinãtate (Germania, Italia, Serbia, Croaþia etc.)2, conþin un mare numãr de
observaþii ºi idei noi, precum ºi un bogat material lingvistic inedit, studiat cu deosebitã competenþã ºi acribie filologicã, ceea ce i-a adus
autorului recunoaºterea ºi aprecierea lingviºtilor
români ºi strãini. Iatã numai câteva dintre opiniile celor care i-au recenzat unele dintre volumele editate pânã acum: „Venit din partea unui
competent cunoscãtor al dialectelor româneºti ºi
al istoriei limbii române ºi beneficiind de o informaþie corespunzãtoare, tratatã cu discernãmânt ºi spirit critic, volumul [Lexicologie ºi toponimie româneascã, 1987, n.n.] recenzat de noi
se înscrie printre reuºitele certe ale cercetãrii
etimologice româneºti din ultima vreme”.
(Gheþie 1989, p. 533); „Prin metodã ºi rezultate,
cartea lui Vasile Frãþilã [ibidem, n.n.] este o utilã
contribuþie la studiul lexicului comun ºi al
toponimiei româneºti. Cu siguranþã, multe dintre
soluþiile etimologice sau din analizele semantice
vor deveni curând bunuri comune ale lingvisticii
româneºti, iar cele câteva probleme rãmase în
suspensie, într-adevãr dificile, vor îndemna ºi pe
alþi cercetãtori la studierea lor”. (Florea 1989,
p. 106); „Bazatã pe o bogatã informaþie de spe-

135

FAMILIA ROMÂNÃ

IANUARIE-IUNIE 2015

FAMILIA ROMÂNÃ

IN MAGISTRI HONOREM

136
variantei integrale a respectivei monografii, editatã în douã volume, apãrute la Editura ASTRA
din Blaj în anii 2005 ºi 2006 (Frãþilã 2005;
Frãþilã 2006).
Aprecieri similare gãsim ºi în celelalte
peste 40 de recenzii privitoare la cãrþile profesorului Vasile Frãþilã, dintre care unele au apãrut ºi în reviste din strãinãtate1. Vom cita aici
doar una dintre cele mai recente pãreri privitoare
la valoarea ºi importanþa unuia dintre volumele
cele mai reprezentative pentru concepþia lingvisticã ºi preocupãrile profesorului Vasile Frãþilã,
apãrut în 2010, care se potriveºte întregii opere a
distinsului sãrbãtorit: „Activitatea intensã a lui
Vasile Frãþilã, reflectatã în numeroase lucrãri
(cãrþi, studii, articole, în þarã ºi în strãinãtate),
completând anumite „goluri” din dialectologia
româneascã (prin Graiul de pe Târnave, Texte ºi
glosar, 1986 [2005, 2006 n.n.]), din lexicologie
ºi toponimie (v. Lexicologie ºi toponimie româneascã, Timiºoara 1987) ºi din etimologie
(Etimologii. Istoria unor cuvinte, Bucureºti,
2000), constituie argumente incontestabile în
sprijinul reconsiderãrii dialectologiei din starea
„obiect de studiu în curs de abandon”. Prin
contribuþiile însumate, volumul prezentat [Probleme de dialectologie românã, Blaj, Editura
ASTRA, 2010, n.n.] relevã cititorului multiple
faþete ale unui lingvist pasionat, perseverent în
preocupãri, reluând ºi aprofundând probleme
„obsedante”, abordând altele noi, în folosul
limbii române, în ansamblu, ºi al subdiviziunilor
teritoriale din þarã ºi din afara þãrii, în special.
Lectura acestuia reprezintã un real profit nu numai pentru dialectologi, ci, în general, pentru
lingviºti”. (Mãrgãrit 2010, p. 237).
Toate volumele pe care Vasile Frãþilã le-a
publicat pânã acum se rânduiesc între cãrþile de
referinþã ale lingvisticii româneºti, iar ideile ºi
argumentele sale aduse în favoarea unor pãreri ºi
concepþii personale referitoare la subiecte controversate ori insuficient cercetate ale lingvisticii româneºti sunt puncte de reper bine cunoscute ºi frecvent citate, întotdeauna pozitiv, în
studiile de specialitate. Este suficient sã amintim
aici ampla monografie dialectalã, consacratã
graiului de pe Târnave (Frãþilã 2005; Frãþilã
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2006), studiile referitoare la toponimia vãii inferioare a Târnavelor (Frãþilã 1972, p. 129-171;
Frãþilã 1982, p. 44-55; Frãþilã 1984/2, p. 89-111;
Frãþilã 1999, p. 337-350; Frãþilã 2002/3, p. 49210; Frãþilã 2011, p. 2-22, 72-106, 213-233),
precum ºi concepþia sa privitoare la graiurile
dacoromâne din Transilvania de centru ºi de sud
(Frãþilã 1984/1, p. 61-81) ºi la structura dialectalã a dacoromânei (Frãþilã 2001/1, p. 11-63).
Extrem de importante sunt ºi studiile întreprinse,
inclusiv prin anchete pe teren, asupra dialectului
istroromân, realizate împreunã cu profesorul dr.
Richard Sârbu ºi cu doi dintre colaboratorii sãi
cei mai apropiaþi: lector dr. Gabriel Bãrdãºan,
asist. dr. Ana-Maria Pop ºi prof. dr. Lucian
Miclãuº, care au elaborat, sub îndrumarea profesorului Vasile Frãþilã, ºi excelente teze de doctorat referitoare la starea actualã ºi la vocabularul acestui dialect (Frãþilã 1992; Frãþilã-Sârbu
1998; Frãþilã-Bãrdãºan 2010; Bãrdãºan 2009,
Pop 2009).
De mare importanþã pentru susþinerea tezei continuitãþii românilor în spaþiul nord-dunãrean sunt ºi argumentele toponimice ºi lingvistice inedite, pe care le aduce în diverse lucrãri de etimologie ºi în cele de istorie a dialectelor,
subdialectelor ºi graiurilor româneºti, dar mai cu
seamã într-un foarte consistent studiu dedicat
acestei complexe ºi controversate probleme privitoare la formarea limbii ºi a poporului român
(Frãþilã 2001/2, p. 72-125; v. ºi versiunea româneascã, în Frãþilã 2002/1, p. 1-48; reproduse
ºi în Frãþilã 2011, p. 233-282).
Cercetãrile sale de onomasticã, îndeosebi
cele consacrate toponimiei bãnãþene2 ºi transilvãnene de centru ºi de sud (vezi supra), sunt, de
asemenea, contribuþii de primã însemnãtate
pentru dezvoltarea acestui domeniu al lingvisticii româneºti.
Renumele ºtiinþific al profesorului Vasile
Frãþilã este ilustrat ºi de numeroasele reuniuni
ºtiinþifice (congrese, simpozioane, sesiuni de
comunicãri etc.) naþionale ºi internaþionale la
care a fost invitat ºi în cadrul cãrora a prezentat
comunicãri ºi a participat la dezbateri. Menþionãm doar câteva dintre manifestãrile ºtiinþifice onorate de participarea colegului nostru:

V. S. Krause, în „Namenkundliche Informationen”, nr. 53, Karl Marx-Universität, Leipzig, 1988, p. 84-85;
Wolfgang Dahmen, în „Namenkundliche Informationen”, Leipzig, nr. 74, 1998, p. 133-135; Aurora Peþean, în
„Revue de Linguistique Romane”, Strasbourg, t. 65, 2001, nr. 257-258, p. 258; Viorica Goicu, în „Rivista Italiana
di Onomastica”, X (2004), nr. 2, p. 561-562; Pierre-Henri Billy, în „Nouvelle Revue d’Onomastique”, Paris, no.
43-44, 2004, p. 246-247.
2 Din iniþiativa ºi sub conducerea sa, au început anchetele pe teren ºi elaborarea Dicþionarului toponimic al
Banatului, lucrare de anvergurã naþionalã, elaboratã în colaborare cu Viorica Goicu ºi cu Rodica Sufleþel, ce
însumeazã peste o mie de pagini dactilografiate, din care mai bine de jumãtate au fost editate. Vezi ºi studiile de
toponimie bãnãþeanã incluse în vol. Studii de toponimie (v. Frãþilã 2011, p. 107-134, 170-204 º.a.).
1

pe marginea unor lucrãri, articole, referate, comunicãri etc. O face cu rãbdare, cu tact ºi cu
amabilitate. Nu l-am vãzut niciodatã expediindu-ºi solicitanþii sau amânându-i din lipsã de
timp, deºi tocmai timpul este ceea ce îi lipseºte
cel mai mult”. (Munteanu 2005, p. 46).
Reprezentant de marcã al ºcolii lingvistice
timiºorene, la a cãrei evoluþie ºi consolidare a
contribuit de-a lungul întregii cariere academice, Vasile Frãþilã poate fi considerat un demn ºi
fidel urmaº al mentorilor sãi, profesorii
Gheorghe Ivãnescu ºi George Giuglea, personalitãþi emblematice ale lingvisticii româneºti.
Cã aºa stau lucrurile o spun nu numai eu, care îi
sunt coleg ºi prieten fidel de peste o jumãtate de
veac, ci ºi toþi cei care îl cunosc bine, ca savant ºi
ca om. Mãrturiile academicianului Marius Sala,
ale profesorului Gheorghe I. Tohãneanu ºi ale
profesorului Alexandru Niculescu sunt edificatoare în aceastã privinþã: „Dintre universitari se
detaºeazã Vasile Frãþilã […], unul dintre cei mai
pasionaþi elevi ai lui G. Ivãnescu, cãruia îi ºi
spunea, de altfel, „Domnul Ivãnescu”, aºa cum ºi
acesta (ca ºi Iorgu Iordan) vorbea de „Domnul
Philippide”. La portretul Domnului Ivãnescu din
cabinetul lui se uita adesea în timpul unor discuþii „informale” ºi dupã ce trãgea cu ochiul,
zicea: „Ei, Maestrul…”. (Sala 2005, p. 48-49).
Evocând, cu sensibilitate ºi cãldurã, personalitatea profesorului G. Giuglea ºi perioada în
care acesta a colaborat cu Catedra de limba românã a Facultãþii de Filologie din Timiºoara,
profesorul G. I. Tohãneanu laudã strãdania de
„ucenic” inteligent, harnic ºi devotat a colegului
Vasile Frãþilã, care a participat, alãturi de savantul clujean, de Ionel Stan ºi de Vasile Þâra, la
anchetele onomastice din judeþul Caraº-Severin
ºi la prelucrarea parþialã a materialului toponimic cules din zona respectivã (Tohãneanu
2005, p. 55-57). Recent, profesorul Alexandru
Niculescu fãcea o caracterizare ºi mai cuprinzãtoare a personalitãþii lingvistului timiºorean:
„Nu greºesc prea mult, cred, atunci când, cunoscându-l, acum, mai bine ºi preþuindu-i
prestaþia lingvisticã, îl consider pe Vasile Frãþilã
un cercetãtor format prin sine însuºi. Meritul sãu
principal a fost acela de a fi ºtiut sã-ºi aleagã
specialiºti demni de a fi ascultaþi, de la care a
avut de învãþat metode, idei ºi fapte necesare
construirii sale în cercetarea lingvisticã. Vasile
Frãþilã este un „ultim mohican” al lingvisticii
tradiþionale româneºti. La toatã aceastã personalã formaþie în ºtiinþa limbii, Vasile Frãþilã a
adãugat o temeinicã sârguinþã ºi putere de muncã, o pasiune continuã, nealteratã de vârstã ºi de
evenimente, tot ceea ce a putut sã-i permitã afir-
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Congresul de ªtiinþe Onomastice (Sofia, 1972),
Congresul Internaþional de ªtiinþe Onomastice
(Leipzig, 1984), Congresul Internaþional al Aromânilor (Freiburg, 1996), Congresul Internaþional de Lingvisticã ºi Filologie Romanicã (Salamanca, 2001), Congresul Internaþional de ªtiinþe
Onomastice (Uppsala, 2002), al XXII-lea Congres de ªtiinþe Onomastice (Pisa, 2005) etc. De
asemenea, a þinut o seamã de conferinþe pe teme
ºtiinþifice la mai multe universitãþi din
Germania, Italia, Bulgaria, Albania, Serbia,
Croaþia ºi Republica Moldova. La acestea se
adaugã zeci de comunicãri prezentate la manifestãrile ºtiinþifice de interes naþional ºi internaþional, organizate de numeroase instituþii academice din România sau de asociaþii ºtiinþifice,
precum: Societatea de ªtiinþe Filologice, Societatea Românã de Lingvisticã Romanicã, Societatea Românã de Dialectologie ori Societatea de
Lingvisticã Romanicã (Strasbourg), al cãror
membru este de mai multe decenii.
Atât ca lector de limba românã la Universitatea din Leipzig (1976-1979), cât ºi ca
profesor invitat la universitãþile din Jena (1997),
Catania (1999), Udine (2000) ºi Padova (2001),
Domnia Sa a contribuit consistent la promovarea
limbii ºi culturii noastre în Europa.
Consacrându-ºi, cu înþelepciune ºi deplinã
îndreptãþire, timpul ºi energia strãdaniilor de informare, documentare ºi de creaþie ºtiinþificã,
profesorul Vasile Frãþilã nu s-a risipit decât sporadic în activitãþi administrative. Totuºi, atunci
când a fost în situaþia de a-ºi asuma astfel de
obligaþii, ca, de pildã, funcþia de director al
Centrului de ªtiinþe Socioumane de la Baza
Academiei Române din Timiºoara, cea de ºef al
Catedrei de limbi germanice de la Facultatea de
Filologie a Universitãþii din Timiºoara sau pe
cea de redactor-responsabil al Analelor Universitãþii din Timiºoara, seria ªtiinþe filologice, pe
care le-a acceptat, de regulã, doar pentru scurtã
vreme, le-a împlinit cu pricepere ºi cu maximã
responsabilitate.
Chiar dacã ºi-a drãmuit cu parcimonie fiecare minut, profesorul Vasile Frãþilã a gãsit
întotdeauna timpul necesar pentru a se ocupa, cu
generozitate, de studenþi, de doctoranzi ºi de toþi
cei care îl solicitau ca dascãl sau ca om de ºtiinþã.
Subliniind tocmai aceastã frumoasã ºi rarã atitudine umanã, profesorul ªtefan Munteanu
spune: „Înzestrat cu forþã de muncã, model de
corectitudine în relaþiile umane, tonic ºi cu simþul umorului, el este unul dintre cei mai solicitaþi
membri ai catedrei. Nu existã zi în care sã nu-l
vezi, în afara cursurilor, ba cu un student, ba cu
unul dintre numeroºii lui doctoranzi discutând
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marea unei personalitãþi ºtiinþifice veritabile. Perseverenþa sa a reuºit!”. (Niculescu 2012, p. 61-62).
Meritele profesionale incontestabile ale
profesorului Vasile Frãþilã au fost relevate pe
larg de toþi cei care au publicat articole despre
Domnia Sa, dintre care cele mai multe au fost incluse în volumele omagiale care i-au fost dedicate pânã acum: Studia in honorem magistri
Vasile Frãþilã (coord. Maria Micle ºi Vasile
Laþiu,Timiºoara, Editura Universitãþii de Vest,
2005, 587 p.) ºi In magistri honorem Vasile

Frãþilã. 50 de ani de carierã universitarã
(coord. Ana-Maria Pop, Târgu Mureº, Editura
Ardealul, 2012, 412 p.).
Pentru cã omul de ºtiinþã, atâta vreme cât
este teafãr, nu-ºi întrerupe efortul de cercetare ºi
de creaþie intelectualã, indiferent de numãrul
anilor strânºi pe rãbojul vieþii – cel puþin între
lingviºti, exemplele sunt nenumãrate – , îi dorim
distinsului sãrbãtorit sã rãmânã precum este ºi sã
adauge mereu alte studii ºi cãrþi la impresionanta
sa operã !
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Gânduri despre unul dintre
cei mai mari lingviºti români
Dr. ªtefan VIªOVAN
Biblioteca Judeþeanã «Petre Dulfu» Baia Mare
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itlul acesta nu trebuie nici sã
ºocheze, nici sã creeze nedumeriri,
cãci profesorul universitar VASILE
FRÃÞILÃ de la Universitatea de Vest din
Timiºoara, prin activitatea didacticã ºi ºtiinþificã
concretizatã în zeci de cãrþi ºi sute de studii ºi
articole publicate în þarã sau în strãinãtate, se
înscrie cu autoritate printre cei mai de seamã
lingviºti ai noºtri, realizãrile Domniei Sale
justificând chiar accederea în forul ºtiinþific
suprem al þãrii – Academia Românã.
Profesorul universitar dr. Vasile Frãþilã
este, întâi de toate, un OM, a cãrui prezenþã
distinsã este generatoare de optimism, de bunã
dispoziþie, de poftã de viaþã. Este un excelent
coleg, un extraordinar prieten, de o generozitate
ieºitã din comun, de un altruism remarcabil,
dispus oricând sã ofere consultaþii, idei, sprijin
intelectual celor interesaþi de problematica ºi
evoluþia limbii române, de locul acesteia în sistemul actual al limbilor lumii.
Profesorul Vasile Frãþilã este un specialist
desãvârºit, cu o culturã lingvisticã solidã, familiarizat cu metodele moderne de cercetare, cu
tendinþele ºi curentele din lingvistica europeanã,
cunoscãtor al orientãrilor marilor ºcoli lingvistice, Domnia Sa însuºi creator de ºcoalã lingvisticã la Timiºoara, unde mulþi dintre foºtii
elevi ai Domniei Sale ºi-au demonstrat din plin
competenþa în domeniul dialectologiei.
Stãpânirea mai multor limbi strãine, cunoaºterea în detaliu a istoriei limbii române, a
gramaticii comparate a limbilor europene i-au
asigurat profesorului Vasile Frãþilã recunoaºtere
ºi respect în lumea lingvisticã, fiind, de departe
cel mai bun dialectolog român al momentului,
un neîntrecut etimolog ºi un cercetãtor profund

ºi avizat al antroponimiei ºi toponimiei. Preocupãrile, realizãrile, cercetãrile, studiile ºi
observaþiile pertinente ale Domniei Sale îl plaseazã în pleiada marilor savanþi dialectologi ai
României: Sextil Puºcariu, Theodor Capidan,
Emil Petrovici, Gustav Weigand, ale cãror aserþiuni de ordin ºtiinþific, nu de puþine ori le-a
aprofundat, confirmat cu argumente noi sau
chiar amendat.
Profesorul Vasile Frãþilã este pasionat de
istoria limbii ºi a poporului român, îi place ceea
ce face, iar într-o discuþie amicalã ne-a mãrturisit cu o sinceritate debordantã cã, de ar fi sã
se mai nascã o datã, ar urma acelaºi traseu profesional ºi ºtiinþific, ocupându-se cu devotament
ºi consecvenþã de aspectele complexe ale diacroniei limbii noastre. Identificãm în aceastã
mãrturisire o adevãratã profesiune de credinþã,
un fior patriotic, care, din pãcate, nu-i caracterizeazã pe toþi specialiºtii sau pe aºa-ziºii specialiºti în ºtiinþa limbii.
Activitatea ºtiinþificã a profesorului Vasile
Frãþilã este consistentã, complexã ºi orientatã
cãtre problematicile majore, esenþiale ale limbii
române, cãtre aspecte adeseori controversate,
ale evoluþiei ºi organizãrii interne ale acesteia.
De fiecare datã intervenþia savantului este beneficã, lãmuritoare, profund argumentatã ºi academic formulatã.
La cei ºaptezeci ºi cinci de ani de viaþã,
profesorul Vasile Frãþilã poate privi cu mândrie
în urmã, cãci este, de mai bine de o jumãtate de
veac, o prezenþã competentã, autoritarã, distinsã
ºi exemplarã în peisajul lingvisticii româneºti.
Ne este drag ca om, îl respectãm ºi îl admirãm ca
savant ºi ne bucurãm sã ne numãrãm printre
apropiaþii Domniei Sale.
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„Când Suedia era condusã din Moldova”
– ºederea ºi drumurile regelui suedez Carol al XII-lea prin pãrþile noastre –
George CRISTEA
Stockholm

subiectul, iar în cãrþile ºi manualele de istorie din
þarã numele sãu nu mai apare decât foarte rar, în
trecere.
Cine a fost acest rege nordic, cum era, de
unde ºi cum a ajuns el în Moldova ºi a stat trei
ani ºi jumãtate pe malul Nistrului, ce a fãcut
acolo? Cum a plecat pânã la urmã, de ce ºi unde?
Carol al XII-lea s-a nãscut în 17 iunie
1682, tatã fiindu-i Carol al XI-lea, rege al
Suediei, iar mama, Ulrika Eleonora, fiica regelui
Danemarcei. Era un copil blând, ascultãtor, dar
teribil de încãpãþânat. A avut o educaþie pe mãsura rangului, cu cei mai buni dascãli ai timpului, care au ºtiut sã-i stimuleze interesul
pentru culturã ºi ºtiinþã, sã-i trezeascã curiozitatea ºi dorinþa de a realiza fapte mari. Vorbea
câteva limbi, dar pentru francezã, deºi o cunoºtea foarte bine, avea o aversiune instinctivã,
ca ºi tatãl sãu, nu se ºtie de ce. Germana o vorbea
curent, iar latina o agrea foarte mult ºi recita
adeseori cu voce tare, pasaje întregi din Qvintus
Curtius, în care sunt redate discursurile lui
Alexandru cel Mare cãtre soldaþii sãi.
Printre trãsãturile lui de caracter demne de
menþionat ar fi, înainte de toate, felul sãu de a fi,
superior ºi distant, uneori chiar arogant. Sunt
comportamente pe care le regãsim, cu grade di-
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Ne referim, în cele ce urmeazã, la întâmplãri care au fãcut ca Suedia ºi România sã
înregistreze primele contacte „la nivel înalt”,
mai exact la perioada când regele Carol al
XII-lea, una din cele mai renumite, dar ºi controversate figuri ale Suediei ºi, în acelaºi timp, a
istoriei moderne europene, a poposit pe meleagurile noastre ºi nu mai voia sã plece. El ocupã
un loc de primã mãrime în analele suedeze ºi
istoricii noºtri din trecut, începând cu cronicarii
moldoveni ºi munteni ºi continuând cu A. D.
Xenopol, M. Kogãlniceanu ºi, mai aproape de
noi, Nicolae Iorga i-au acordat importanþa cuvenitã.
Prezenþa numelui sãu în evocarea relaþiilor
româno-suedeze a devenit, am putea spune, un
lucru de la sine înþeles. Nu existã diplomat român la Stockholm sau diplomat suedez la Bucureºti care, la prezentarea scrisorilor de acreditare
sã nu se refere la acest cap încoronat, ca primul
rege suedez pe pãmânt românesc ºi – simbolic –
deschizãtor de drumuri la cunoaºterea reciprocã
dintre cele douã popoare.
Dacã astfel stau lucrurile la nivel diplomatic ºi de specialitate, trebuie remarcat faptul
cã noile generaþii ºi lectorul obiºnuit din
România nu cunosc deloc sau aproape deloc
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itlul de mai sus este împrumutat de la numele unei expoziþii deschise, cu câþiva
ani în urmã, la Muzeul Armelor din incinta Palatului Regal din Stockholm,
legatã de perioada în care regele Suediei, Carol al XII-lea, a locuit în Moldova,
la Tighina (în limba turcã Bender), pe malul Nistrului ºi a condus de acolo destinele
îndepãrtatei sale þãri timp de mai mulþi ani.
De ce ºi cum a fost posibil un astfel de act singular în istorie, încercãm sã îl
evocãm în cele ce urmeazã, cu atât mai mult, cu cât subiectul priveºte direct, mai mult
decât s-ar putea crede, relaþiile suedezo-române; anul trecut, 2014, s-au împlinit 300 de
ani de când monarhul nordic a pãrãsit definitiv teritoriile locuite de români. Or, se ºtie,
aniversãrile, mai ales cele cu cifre rotunde, sunt întotdeauna binevenite, pentru cã
îndepãrteazã pentru o clipã colbul uitãrii de pe hrisoavele îngãlbenite, amintindu-ne de
oameni care au schimbat istoria ºi soarta semenilor prin faptele lor.

FAMILIA ROMÂNÃ

FILE DE ISTORIE

142
ferite de manifestare ºi la alþi regi din familia
Vasa, din care ºi el fãcea parte.
Carol s-a urcat pe tron în urma morþii
subite, la numai 42 de ani, a tatãlui sãu, la 5
aprilie 1697, când nu avea decât 15 ani. În momentul când se afla la slujba de învestire, la
catedrala din Uppsala, a voit sã-ºi demonstreze
public, de la început, personalitatea ºi voinþa de
a hotãrî singur, printr-un act spectacular: când
arhiepiscopul se pregãtea sã-i aºeze pe cap coroana, Carol i-a luat-o din mânã ºi ºi-a pus-o
singur. (Un gest care îl va fi inspirat oare ºi pe
Napoleon, o sutã de ani mai târziu?).
Aºa a fost toatã viaþa: spontan, imprevizibil, fãrã a-ºi destãinui dinainte planurile ºi fãrã
a se consulta vreodatã cu colaboratorii sãi apropiaþi. Odatã, câþiva ani mai târziu, când Carol,
aflat cu trupele sale în Germania, se pregãtea sã
plece mai departe, nimeni nu ºtia încotro se vor
îndrepta. El ordonã mareºalului sãu o hartã cu
direcþiile de la Leipzig, unde se aflau, pânã...
„pânã la toate celelalte capitale ale Europei!”.
Mareºalul veni cu schiþele, planurile ºi listele
cerute, dar chiar deasupra pusese o hartã pe care
era scris cu litere groase: „Drumul de la Leipzig
la Stockholm”. El voia acasã! Carol luã hârtiile,
le privi o clipã, apoi, uitându-se direct în ochii
lui, îi spuse: „Domnule mareºal, eu vãd unde aþi
voi sã vã conduc; sã ºtiþi însã cã nu ne vom
întoarce acasã atât de curând!”.
A avut o viaþã furtunoasã ºi ºi-a petrecut
mai mulþi ani în campanii militare îndepãrtate
decât în þarã. La început a trebuit sã facã faþã
unei coaliþii formate din Danemarca, Polonia ºi
Rusia. În fruntea armatelor sale proaspete, bine
pregãtite ºi dornice de luptã, Carol pãrãsi
Stockholmul, la 8 mai 1700, ºi se îndreptã mai
întâi împotriva Danemarcei care, surprinsã, ceru
pace. Porni apoi spre Riga, în Livonia, pe vremea aceea posesiune suedezã, pe care regele
Poloniei începu s-o asedieze, dar la apropierea
lui Carol se retrase. Între timp, ruºii voirã sã vinã
în ajutorul polonezilor, dar Carol se nãpusti asupra lor nimicindu-i la Narva. Vestea victoriilor
sale rapide se rãspândi ca fulgerul în toatã
Europa, fiind adulat peste tot. În plinã ofensivã ºi
încrezãtor mai mult decât oricând în steaua lui,
în vara lui 1708, dupã ocuparea Poloniei, Carol
al XII-lea porni marºul împotriva ruºilor al cãror
þar era atunci Petru cel Mare.
Trecem peste aceastã etapã care depãºeºte
subiectul nostru ºi vom aminti doar cã planurile
regelui suedez de a-l învinge pe þar s-au spulberat într-o ultimã luptã, la Poltava, la sfârºitul
lui iunie 1709, când suedezii au fost complet
distruºi.
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Convoiul celor scãpaþi, cu regele lor pe
targã (Carol fusese rãnit de un glonte la un picior
chiar înaintea bãtãliei hotãrâtoare), s-a lansat
într-o cursã contra cronometru spre vest, ca sã
scape de urmãrirea ruºilor ºi sã ajungã cât mai
repede la apa Bugului pe care sã o treacã dincolo, spre Oceakov, pe malul Mãrii Negre, pe
acea vreme cea mai avansatã poziþie otomanã
spre nord-est de Peninsula Balcanicã, la 350
kilometri în linie dreaptã de Poltava. Când, de
acolo, Carol a ajuns mai departe spre vest, pe
malurile Nistrului, el mai era însoþit de vreo
1500 de militari. Era tot ce mai rãmãsese din
faimoasa sa armatã de aproape 50.000 de ostaºi,
cu care pornise campania din Rusia. (O mare
parte dintre militari, dupã înfrângerea de la
Poltava, au cãzut prizonieri ºi au fost duºi de ruºi
în Siberia, în regiunea Tobolsk unde au rãmas
pânã în 1722, când supravieþuitorii au primit
dreptul de a se repatria).
În bune relaþii cu Poarta, încã de pe vremea
regilor precedenþi, cu aprobarea sultanului, suedezii care au scãpat, cu regele lor, plus soldaþii
polonezi care luptaserã ca aliaþi sub steagul suedez, la care se mai adãugau tãtarii conduºi de
Mazepa ºi câteva sute de cazaci zaporojeni, de
asemenea aliaþi ai lui Carol, trecurã pe malul de
vest al Nistrului, pe vechiul pãmânt românesc al
Moldovei, lângã zidul cetãþii Bender, ocupând
peninsula din faþa satului Barcani, la ora aceea
sub stãpânire turceascã. (Dupã cum se ºtie, urmãrindu-ºi interesele lor strategice ºi pentru a-ºi
întãri controlul asupra Moldovei, turcii au luat,
încã de pe vremea lui ªtefan cel Mare, Chilia ºi
Cetatea Albã – în 1484 – iar ceva mai târziu, în
1538, ei anexeazã întreg sud-estul Moldovei –
Bugeacul –, pe care îl transformã în sângeac –
parte dintr-un paºalâc – cu puternica cetate a
Tighinei, pe care o refac ºi o întãresc ºi-i dau
numele de Bender – „Cetatea întãritã” – dupã
unii, „Poarta întãritã”, dupã alþii).
Era 24 iulie 1709, când regele Carol îºi luã
în primire „reºedinþa”. O paginã de istorie fusese
întoarsã!
Am considerat utilã aceastã succintã trecere în revistã a „antecedentelor” lui Carol al
XII-lea, pentru a-l judeca mai bine pe omul care
sosise acum pe pãmânturile noastre: un rege
pribeag, izolat în þarã strãinã, la mii de kilometri
depãrtare de patria sa! Un erou cãzut de pe piedestal, trãind acum din gloria trecutului pe care
va cãuta sã-l reînvie. Cãci era încã tânãr, iar
ambiþiile – mari!
Turcii au pus la dispoziþia suedezilor corturi, o soluþie de moment, deoarece ideea era ca
ei sã se întoarcã în þara lor cât mai repede cu

când i-a scris cunoscuta-i biografie, sã exclame:
„Este un adevãrat musulman!”. Dupã care, tot el
completa cu sarcasm: „Este adevãrat, natura l-a
modelat pe Carol al XII-lea pentru a domni mai
potrivit în Asia, decât în Europa!”.
În fiecare dimineaþã, regele fãcea o vizitã
de control prin tabãrã ºi ieºea cu o suitã de
generali plasaþi în jurul lui ºi alþii, mai mici în
grad, care-l urmau. Prin spaþiile verzi dintre locuinþe se aflau câteva animale domestice sau
domesticite – elani, cerbi ºi câteva vieþuitoare de
curte care, într-atât se obiºnuiserã cu spectacolul, încât de îndatã ce vedeau suita, alergau
care de pe unde ºi se plasau ºi ele în coada
cortegiului urmând traseul de inspecþie pânã la
capãt. (Carl Grunberg, Svenska folkets underbara öden [Minunatul destin al poporului suedez], vol. V, P.A. Norstedt & Söners Förlag,
Stockholm, 1916, p. 84).
Aceste elemente de folclor, acceptate cu
amuzament de toatã lumea, nu estompau, însã,
importanþa ritualului, cel mult îi dãdeau puþinã
culoare. Regele îºi þinea rangul ºi comportamentul lui de monarh, îl aplica, atât suedezilor
din jur, cât ºi vizitatorilor.
Dupã cum am spus mai sus, de la sosirea la
Bender, Carol se remontase bine ºi noile ambiþii
de care am vorbit, ºi le alimenta – printre altele –
cu diferite intrigi politice. Pe domnitorul Mihai
Racoviþã, primul pe care-l gãsise pe tron când
venise la Bender, l-a descris Porþii în astfel de
culori, încât acesta a fost înlocuit, dar nici cu
urmãtorul, Nicolae Mavrocordat, lucrurile nu au
mers mai bine. Caracterul mândru ºi orgolios al
moldoveanului nu putea sã se acomodeze uºor
cu alura de stãpân pe care ºi-o aroga Carol, astfel
încât domnitorul ºi regele erau în stadiul denunþurilor continue, unul împotriva celuilalt.
Ceea ce, pânã la urmã, îl neliniºti pe Mavrocordat, care cunoºtea interesul pe care turcii,
deocamdatã, îl purtau cauzei suedezului. Disputa cea mare dintre ei doi era cauzatã de staþionarea trupelor suedeze ºi a celor aliate – mai
ales poloneze – în diferite localitãþi din Moldova,
unde sãvârºeau stricãciuni nemaipomenite. (Vom
relua subiectul puþin mai departe, când vom cita
din cronicarii autohtoni).
Cu tot programul întocmit cu atâta grijã
pentru detalii, viaþa la Bender era, totuºi, monotonã, cu aceleaºi lucruri mãrunte care se repetau zi de zi. Carol însuºi ºi-a numit perioada
petrecutã acolo „lathundsdagarna i Turkiet”,
adicã, în traducere liberã, „zilele de trândãvealã
din Turcia”.
Deºi accesul în Benderul propriu-zis era,
dupã cum am amintit, interzis suedezilor, curi-
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putinþã; dar, dupã cum spune proverbul, „nimic
nu este mai definitiv ca provizoriul”, Carol se
refãcu destul de repede ºi în mintea lui încolþise
gândul rãzbunãrii; ºi pentru cã el nu mai avea
armatã, credea posibil sã-i aþâþe pe turci împotriva ruºilor. Bender i se pãrea un loc potrivit
pentru acþiunile lui diplomatice ºi fãrã sã spunã
sultanului nimic mai mult decât cã vrea sã mai
rãmânã un timp acolo, el primi accepþiunea Porþii. Mai mult, sultanul dãdu dispoziþii domnitorului moldovean sã acorde tot sprijinul suedezilor pentru a-ºi construi în locul corturilor,
clãdiri de cãrãmidã. Totodatã, tot moldovenii
erau aceia care trebuiau sã-i aprovizioneze pe
aceºtia cu alimente pentru hrana cea de toate
zilele.
Aceºtia se achitarã onorabil de sarcini ºi
locul arãtã curând ca un mic orãºel cãruia lumea
începu sã-i spunã „Carlopolis”. Terenul fiind
însã jos ºi deseori inundat de apele Nistrului, era
numit de suedezi „Tabãra subacvaticã”.
Carol se refãcu repede dupã rana primitã ºi
dupã o lunã începu sã cãlãreascã din nou. El
începu de asemenea sã organizeze viaþa taberei
ºi sã impunã reguli de funcþionare, precum ºi un
program de activitate pentru întreaga comunitate. Avea trimiºi la Iaºi, Bucureºti ºi Constantinopol ºi câteva grupuri de militari în mai multe
centre din Moldova care îl informau despre tot
ceea ce se întâmplã. Avea legãturi cu cercurile
diplomatice din alte þãri, iar cu Stockholmul era
în contact permanent. Cu domnitorii români din
Moldova ºi Þara Româneascã nu voia sã aibã
niciun fel de relaþii, dar sesizându-le jocul dublu
(creºtini sub ocupaþie „pãgânã”) sau pur ºi
simplu pentru cã nu îi satisfãceau prompt diversele cereri, îi pâra la Poartã.
Turcii, însã, nu permiteau suedezilor sã
iasã din perimetrul acordat; nu aveau voie sã
meargã în Bender ºi nici în alte pãrþi, doar pânã
la malul Nistrului, puþin, la apã. Existau ºase
companii de ieniceri ordonate de Poartã care
pãzeau respectarea acestor reguli ºi, în acelaºi
timp, erau atenþi la orice miºcare din tabãra suedezã. Cele douã pãrþi nu aveau contacte directe,
dar pe malul apei se mai întâlneau uneori ºi
incidentele nu lipseau.
Regulile protocolare ºi de etichetã fixate
de rege trebuiau respectate cu sfinþenie, cãci
fãceau parte dintr-un minim de condiþii care-i
atestau statutul de monarh. Doisprezece trompetiºti sunau din goarne de douã ori pe zi, la
prânz ºi seara, când el se deplasa la masã ºi
duminica, la serviciul religios. La capelã, mergea de fapt la rugãciune în fiecare zi, dimineaþa
ºi seara. Ceea ce l-a fãcut pe Voltaire, atunci
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ozitatea era mare ºi într-o zi, predicantul taberei,
Sven Agrell, reuºi, împreunã cu un camarad, sã
treacã neobservaþi de paznici ºi sã intre în târg.
Din notele scrise ulterior de pastor aflãm cã cele
mai multe case erau construite pe vremea aceea
din lemn, iar la ferestre, în loc de geamuri, aveau
hârtie îmbibatã în ulei, ca sã fie mai transparentã
sau piele de cal subþiatã ca pergamentul. Pe
strãzi vãzurã prãvãlioare cu mãrfuri destul de
variate ºi destul de frumoase, precum ºi magazine alimentare cu multe fructe ºi cafenele. Femei – puþine ºi cu faþa acoperitã. De consumat,
se putea consuma ºerbet sau limonadã cu miere
dizolvatã în apã ºi, bineînþeles, cafea, pe care
turcii o beau în timp ce trãgeau din narghilea; ºi,
spre mirarea suedezilor noºtri, „erau în stare sã
fumeze o zi întreagã ºezând... turceºte, fãrã sã
scuipe deloc!”.
În centrul târgului, nu se vindeau bãuturi
alcoolice, dar spre margini, Agrell ne spune cã
erau dughene cu mese, ale cãror proprietari erau
evrei ºi creºtini (despre aceºtia din urmã el scrie
cã erau greci cu toþii) cu comerþ de vin, þuicã,
bere ºi hidromel pânã peste poate, bãuturi care
turcilor le era interzis sã le consume, „dar o fac
totuºi în secret”.
Astfel arãta Tighina la începutul secolului
al XVIII-lea.
Un alt slujbaº al lui Carol, a avut prilejul sã
urmãreascã creºterea viermilor de mãtase de
cãtre þãrani – practicã foarte rãspânditã atunci
prin acele locuri – ºi întreg procesul de obþinere
a borangicului din gogoºi, lucru nemaivãzut de
el, care l-a lãsat în extaz. Tot el vorbeºte despre
dealurile moldovene, pe care le privea de la
Bender, acoperite pe mari suprafeþe cu podgorii.
Din rarele ºi disparatele descrieri ale însoþitorilor lui Carol, deducem totuºi cã regiunea
era bogatã ºi viaþa calmã. În acelaºi timp însã –
suntem în primãvara lui 1710 – la Constantinopol, apele politicii erau neliniºtite ºi tulburi:
lupta pentru putere se înteþea ºi se produserã mai
multe rãsturnãri ºi promovãri de demnitari. În
toamna aceluiaºi an, ajunge mare vizir Baltadji
Mehmed paºa, un adversar hotãrât al ruºilor
(spre deosebire de precedenþii), care, spre a liniºti spiritele agitate din interiorul imperiului,
dar ºi din alte motive, hotãrãºte sã înceapã un
rãzboi împotriva ruºilor. Istoricii suedezi, în general, susþin cã acesta a fost rezultatul uneltirilor
lui Carol, care a lucrat la planul bãtãliei în detaliu, dar dupã Xenopol ºi alþi istorici, nu numai
români, cauzele adevãrate erau cu totul altele
decât satisfacerea dorinþelor „craiului pribeag”
ºi anume, încercarea turcilor de a împiedica extensia ruºilor la Marea Neagrã ºi, în general,
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orice mãrire a forþei acestor „protectori ai creºtinilor din Peninsula Balcanicã”. Faptul cã regele
suedez a lucrat ºi el la astfel de planuri este de
asemenea adevãrat, dovadã, prezenþa unui grup
de militari de-ai sãi ca observatori în armata
turcã – dar nu determinant.
Petru cel Mare, pe de altã parte, era sigur
de succes ºi fãcu mare zgomot în jurul acestei
chestiuni. Înainte de a porni spre teatrul de operaþiuni, el participã la Moscova la o slujbã religioasã fastuoasã, cu stindarde roºii care purtau
inscripþia: „În numele lui Dumnezeu ºi al Mântuitorului” – iar dedesubt, o cruce înconjuratã de
raze, cu legenda în limba latinã: „In hoc signo
vinces!”. O adevãratã cruciadã!
Convingerea þarului în victorie era atât de
mare, încât îºi exprima cu glas tare dorinþa ca
osemintele sale sã se odihneascã la Constantinopol.
Confruntarea a avut loc la Stãnileºti pe
Prut, în 8 iulie 1711, cu rezultatul pe care îl ºtim:
ruºii au fost învinºi, iar Cantemir, noul domnitor
pus de turci în scaunul Moldovei, a fugit în
Rusia, ascuns în caleaºca Ecaterinei, soþia þarului Petru. Acesta, ar fi putut cãdea prizonier, a
recunoscut-o el însuºi mai târziu, dupã ce a scãpat: „Acolo au avut ei pasãrea în mânã... dar
aceasta nu se va mai întâmpla a doua oarã!”.
Carol nu a participat la ostilitãþi, cãci nu
putea conta pe conducerea supremã, ceea ce el
considera cã era sub demnitatea sa; dar fiind
înºtiinþat de un general al sãu cã turcii par a fi
prea toleranþi cu învinºii, se aruncã în ºaua calului ºi veni la Huºi, însã ajunse prea târziu: pacea
se semnase ºi Petru plecase cu trupele lui. Furios, regele se duse direct la comandantul turcesc
ºi între ei avu loc urmãtoarea discuþie:
Regele: „Aici vãd cã este aliniatã o armatã
frumoasã!”.
Marele vizir: „Este prin graþia lui
Dumnezeu!”.
Regele: „Este pãcat cã nu a fost folositã
mai bine!”.
Marele vizir: „Acum nu mai este nevoie de
mai mult, din moment ce lucrurile s-au terminat!”.
„Aud – zise regele – cã d-ta ai fãcut pace ºi
doleanþele mele sunt lãsate la o parte, împotriva
promisiunii sultanului ºi a cuvântului d-tale de
onoare!”.
Vizirul rãspunse: „Am câºtigat atât de
mult pentru Poartã, încât eu mã simt mulþumit!”.
Regele: „Ai fi putut sã câºtigi de o mie de
ori mai mult, cãci ai avut pe þar ºi toatã armata lui
în mâinile d-tale!”.
Vizirul: „Este împotriva legii lui Mahomed

Toate insistenþele regelui suedez de a obþine câteva escadroane turceºti cu care sã meargã
el împotriva þarului, sã-l ajungã din urmã ºi sã-l
ia prizonier furã în zadar ºi Carol se întoarse
dezamãgit la Bender; Stãnileºti fusese ultimul
act din marea tragedie ruseascã a regelui suedez,
poate mai mare decât Poltava, pentru cã aici i se
nãruise ºi ultima speranþã într-o posibilã întoarcere a lucrurilor în favoarea sa. Frans G.
Bengtsson, la capitolul din cartea sa dedicat
acestui eveniment, din care am reprodus ºi dialogul de mai sus, a ales un motto semnificativ,
luat din Omar Ibn Khattabi: „Patru lucruri nu se
pot întoarce niciodatã: o sãgeatã pornitã, o vorbã
spusã, o viaþã trãitã ºi o ocazie ratatã!”.
Dupã Stãnileºti, Petru se întoarse acasã
prin Polonia. El se opri la Varºovia ºi, într-o zi,
când lua dineul la regele August, o damã plinã de
spirit, nevasta hatmanului Sniavski, îi zise zâmbind sarcastic: „Sunt surprinsã foarte mult, Sire,
vãzând cu câtã dezinvolturã voi, suveranii, vã
þineþi atât de puþin promisiunile ºi ne pãcãliþi fãrã
încetare! Astfel, acum trei ani, regele Suediei ne
spunea tuturor polonezilor sã ne pregãtim toaletele, pentru a merge cu el împreunã sã ne petrecem iarna la Moscova ºi, în timp ce noi eram
gata sã-l urmãm, el îºi schimbã gândurile ºi se
duse la Bender! Acum, Majestatea Voastrã, de
asemenea, ne-aþi spus sã ne pregãtim sã mergem
la Constantinopol ºi noi deja ne bucuram sã
vedem acel frumos oraº, când, deodatã, Înãlþimea Voastrã nu mai vrea deloc ºi se întoarce!”.
Înapoiat, la rândul sãu, pe malurile Nistrului, Carol avu surpriza sã-ºi vadã tabãra inundatã într-o astfel de stare, încât nu se mai putea
reface nimic. Suedezii se mutarã cu patru km
spre nord de Bender, la Varniþa (numele micii
localitãþi provine de la cuptoarele din apropierea
ei, unde se ardea piatra de var necesarã construcþiilor). Acolo fu clãditã o altã rezidenþã ale cãrei
planuri furã elaborate de Carol însuºi. „Noul
Stockholm” cum începuse a fi numitã mica aºezare, deveni capitala politicã a Suediei ºi centru
al diplomaþiei europene. Ca ºi la Bender, aici

continuau sã vinã trimiºi ai diferitelor curþi occidentale ºi de aici dirija regele toate treburile
interne suedeze care îi reveneau ca ºef al statului.
Totuºi, situaþia lui nu era de invidiat. Prin
tratatul încheiat cu ruºii, sultanul se obliga sã-l
expulzeze dacã acesta nu voia sã plece de bunãvoie. I se fãcuserã câteva propuneri, dar el nu
le acceptã. Atunci turcii se hotãrârã sã-l îndepãrteze cu forþa. La sfârºitul lui ianuarie 1713,
trupe de ieniceri aduse special pentru a acþiona,
înconjurarã aºezarea suedezã ºi la 1 februarie
lansarã atacul, urmând ceea ce istoricilor suedezi le place foarte mult sã-l numeascã – probabil din cauza sonoritãþii cuvântului – „Calabalâcul de la Bender” (deºi locul se chema
Varniþa, „Bender” se pare cã a fost mai agreat).
Despre cauzele care au dus la acest deznodãmânt tragic precum ºi despre evenimentul
în sine, vom face apel la cronicarii noºtri moldoveni care, spre deosebire de istoricii suedezi,
interesaþi în primul rând – ca sã nu spunem
aproape în exclusivitate – de soarta lui Carol ºi a
restului de trupe de la Poltava care îl însoþeau,
cunoºteau mult mai bine situaþia ºi soarta populaþiei autohtone vizavi de ºederea acestor
strãini printre ei.
De la bun început, o remarcã de ordin
general: toþi cronicarii noºtri erau critici, în primul rând, faþã de regele suedez, pentru dificultãþile provocate populaþiei moldovene de trupele sale ºi – mai ales – ale aliaþilor sãi pe care el,
fie cã nu voia, fie cã nu putea sã le stãpâneascã
de la provocarea de abuzuri. Astfel, Nicolae
Costin, mare logofãt de Moldova, dacã aprecia
la suedezi „vitejia, care le punea toatã lumea la
picioare”, regele lor era, în ochii sãi, doar un
trufaº ridicat, prin mândria lui, împotriva lui
Dumnezeu Însuºi, care „se suise sus” ºi avea
„laudã mare” dar, dupã Scripturã, avea sã fie
coborât, ca pedeapsã, „pânã în iad”.
Nicolae Costin continuã: „Acest Crai, cu
mare semeþie ºi cu multã îndrãznealã s-au fost
sculat asupra altor stãpânitori de oaste: asupra
Craiului Poloniei ºi a Craiului Danemarcei ºi a
Principatului de Brandemburg ºi a Principatului
de Saxonia ºi asupra altor principate, cãrora
multe stricãciuni ºi pagube le-a fãcut þãrilor lor,
þinând oaste [fãcând rãzboi – n.n.] câþiva ani; ºi
cu atâta sumeþie ºi mãrire s-au fost înãlþat numindu-se Leu Nebiruit...
Acsinte Uricariul, boier ºi el, cu bunã
ºtiinþã de carte ºi un bun observator al evenimentelor din vremea sa, deºi critic ºi el la
adresa lui Carol, nu poate, totuºi, sã nu-ºi exprime
admiraþia pentru soldaþii suedezi care, nãpãstuiþi
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sã-i refuzi duºmanului pacea, atunci când el o
solicitã; ºi dacã l-aº fi fãcut prizonier pe þar, cine
ar fi condus þara lui? Nu este bine ca toþi regii sã
fie plecaþi de acasã!”.
Carol: „De asta nu trebuie sã-þi pese dumitale! Dar crezi cã, totuºi, stãpânul dumitale va
fi mulþumit?”.
Vizirul: „Eu am armata sub comanda mea
ºi fac pace atunci când eu voiesc!”.
(Frans G. Bengtsson, Karl XII.s levnad,
vol. II, p. 334-335).
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de soarta tristã la care au ajuns la un moment dat
(ºi de care regele lor nu era chiar strãin), continuau sã-l adore ºi sã fie gata sã moarã pentru el,
fãrã cea mai micã ezitare, dacã li s-ar fi cerut:
„...ªi adevãrat mi se pare – spune Uricariul – cã
n-or fi alþi oameni pe lume a nu se teme de
moarte ca Svezii!”.
Pasajele reproduse mai jos încep cu evenimentele de dupã Stãnileºti: Carol se afla deci
înapoi la Bender [de fapt Varniþa], iar o parte
dintre ostaºii sãi ºi cei polonezi (pe care îi socotea tot ai lui) erau rãspândiþi în continuare prin
oraºele ºi satele Moldovei, întreþinuþi de populaþia localã.
„...Foarte greu îi era lui Nicolae-Vodã sã
împlineascã poruncile Împãrãþiei [Porþii – n.n.],
Moldova fiind o þarã prãdatã ºi robitã [...].
Avea firman Nicolae-Vodã ºi pentru scosul oºtenilor lui Halitski [comandantul restului
de trupe poloneze care luptaserã sub steagul lui
Carol contra ruºilor – n.n.] ºi l-a trimis Saraskerului [comandantul turc – n.n.] de la Tighina,
la Kara Mehmed Paºa, care se ºi apucase sã
împlineascã porunca; dar întâmplându-se de l-au
ridicat pre dânsul, au trimis pe Ismail Paºa
Sarasker ºi nimic nu s-a isprãvit; cãci Ismail
Paºa nu numai cã n-a scos pe oºteni, ci le-a dat
voie sã ºi ierneze în þarã, veghind [împlinind –
n.n.] voia Craiului Svezesc; cãci se spunea
atunci cã mulþi Viziri ºi Paºi s-au schimbat prin
voia Craiului Svezesc, la cererea lui cãtre Împãratul [Sultanul – n.n.]; ºi începuserã acum sã
se teamã de dânsul Paºii; pentru aceea umbla
Ismail Paºa acum tot dupã voia Craiului ºi nimic
peste voia lui nu fãcea.
Scris-a atunci Craiului Svezesc ºi Halitski
lui Nicolae Vodã poftindu-l ca sã lase oastea
leºeascã sã ierneze în Moldova, promiþând cã
soldaþii nu vor face nicio supãrare pãmântenilor
ºi cã hrana lor ºi a cailor lor ºi le vor cumpãra cu
bani; numai puþintel fân sã li se dea acelora care
n-au prilejul [posibilitatea – n.n.] sã-l plãteascã,
rãspunsule-a Vodã Nicolae cã þara este a Împãratului, ºi Împãratul a dat firman sã iasã oºtile
din þarã ºi cum va putea el, Vodã, sã dea voie sã
intre oºtile peste raiaua Împãratului? El trebuia
sã dea de ºtire Împãrãþiei, ºi precum va veni
poruncã aºa se va face! Dar Craiul n-a aºteptat
rãspunsul, ci îndatã a trimis ordonanþã la toþi
oºtenii Leºi, Cazaci ºi Lipscani, sã se ridice ºi sã
meargã unde le va plãcea sã ierneze în
Moldova...
...ªi s-a umplut toatã þara de sus pânã jos
de dânºii pânã la Roman; ºi nu numai fân, ci ºi
grãunþe ºi de mâncare ºi de bãut luau de la
pãmânteni; ºi încã mai mult, cei ce se aºezarã la
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Hotin ºi Cernãuþi cereau ºi ustavã [tribut – n. n.]
ºi luau bani de la oameni, câte un leu pe lunã de
cal; ºi fãceau mari supãrãri ºi rãutãþi pãmântenilor; ºi au început a veni din toate pãrþile
jalobe [plângeri – n. n.] la Nicolae-Vodã de
rãutãþile care le fac Leºii cã bat, chinuie, omoarã
pe oameni ºi îºi râd de femei ºi de fetele oamenilor ºi jefuiesc, nu numai prin case, ci ºi pe
drumeþi.
...Mare urgie Dumnezeiascã era pe locuitorii þãrii iernarea la ei a acelor oºteni; cã multã
pagubã, supãrãri ºi batjocuri fãceau; care vãzând
Nicolae-Vodã cã de aiurea n-are leac, mãcar cã
era lucru de primejdie, cã avea pe atunci Împãratul multã dragoste, dar pentru folosul obºtei,
neluând în seamã primejdia sa, a scris cu mare
jale de toate rãutãþile ce fãceau oºtenii aceºtia în
þarã; ºi acea jalobã a mers în mâinile Împãratului, ºi îndatã milostivindu-se acesta, a trimis
el hatiserif [ordin cu pecetea sultanului pentru a
se executa imediat – n. n.] lui Ismail Paºa,
Seraskelul de Tighina, ca sã scoatã pe toþi oºtenii
aceia din þara Moldovei, cã de nu-i va scoate nu
va fi bine de dânsul.
Dupã ce a ajuns ordinul împãrãtesc la
Ismail Paºa ºi au aflat ºi Craiul Svezesc ºi
Voevodul Kiovski de el, s-au mâniat toþi pe
Nicolae-Vodã, cãci îl bãnuiau foarte, cã el a
fãcut plângerea la Împãratul.”
Iusuf Paºa, deºi avea ordinul Sultanului, a
tãrãgãnat executarea lui pânã în primãvara urmãtoare, când o parte dintre polonezi au trecut în
Polonia „ºi au fãcut o seamã de prãdãciuni ºi
acolo”, dar apoi au revenit pe pãmântul Moldovei. Continuãm cronica:
„...Dupã ce a trecut toamna, în al doilea an
al domniei lui Nicolae-Vodã, în postul Crãciunului, [suntem în 1712 – n.n.] ... oastea Craiului
Svezesc ºi a Voievodului Kiovski s-au aºezat pe
iernat la Hotin, la Cernãuþi, la Suceava, la
Neamþu; ajunseserã unii pânã la Bacãu ºi fãceau
multe rãutãþi în þarã; n-avea ce sã le mai facã nici
Nicolae-Vodã, vãzând cât îl preþuia Împãratul pe
Craiul Svezesc; ºi se temea ºi Ismail Paºa de
dânsul, cã de curând mazilise Împãrãþia pe Iusuf
Paºa ºi a fãcut vizir pe Suleiman Paºa. Se purta
cuvântul cã Craiul Svezesc ºi cu Hanul au fost
pricina mazilirii lui...
...Dupã ce Iusuf Paºa a fost mazilit, a dorit
Împãratul ca sã iasã din Þarigrad la Udriu ca sã
trimitã [totuºi – n. n.] ºi pe Craiul Svezesc la þara
lui cu cinste...
...Trimisu-i-a Împãratul Craiului Svezesc
toate câte îi erau trebuitoare: bani de ajuns, cai,
podoabe, care [cu provizii – n. n.] ºi alte lucruri
ºi-i scrise sã se gãteascã sã meargã în þara lui

Mai întâi, regele fusese solicitat sã iasã ºi
sã se punã la dispoziþia turcilor, dar dupã refuzul
sãu ºi baricadarea sa ºi a suedezilor, ienicerii
începurã sã tragã cu tunurile, apoi incendiarã
clãdirea ºi invadarã „Noul Stockholm”, luptându-se corp la corp cu cei asediaþi. S-au semnalat
mulþi turci uciºi ºi vreo 13 suedezi. Dupã o
rezistenþã disperatã, în care regele luptase cu
sabia în mânã, a fost ºi el dezarmat, dupã ce
primise câteva rãni uºoare. Din „musafir” al turcilor, Carol devenise prizonierul lor!
Neºtiind ce sã facã cu el, soldaþii îl aºezarã
într-un rãdvan ºi-l trimiserã spre Salonic sau
Adrianopol, nu se ºtia prea bine. Plecarea din
Varniþa se fãcu la 6 februarie ºi cortegiul coborî
mai întâi spre sud-vest, pânã la Isaccea, apoi
trecu Dunãrea ºi o luã spre sud, prin Dobrogea,
pe drumul vechi care fãcea legãtura cu Constantinopolul. În cele din urmã convoiul se opri
într-o localitate micã, numitã Demotika (astãzi
Didymoteikon), la circa 40 km în linie dreaptã,
spre sud de Adrianopol.
Carol a stat în Turcia peste un an ºi jumãtate. Pânã la urmã, toatã lumea, inclusiv regele suedez, voia o rezolvare a acestei situaþii
ambigue ºi lipsite de sens. Din trei cãi de întoarcere posibile, una prin Polonia, alta prin
Franþa, cu vaporul ºi a treia prin Balcani, el a
ales-o pe ultima, prin Þara Româneascã, Transilvania ºi Imperiul Habsburgic. Carol voia sã
facã acest drum neoficial ºi incognito. În toamna
lui 1714, dupã ce trimise o prea frumoasã scrisoare de mulþumire sultanului pentru gãzduire ºi
dupã primirea unui nou împrumut în bani de la
Înalta Poartã, dar ºi cadouri de la sultan, Carol al
XII-lea porni la drum – era 20 septembrie –
însoþit de suedezii sãi ºi o escortã turceascã datã
de sultan.
La început, cãlãtoria s-a desfãºurat în curat
stil oriental, cãci turcii erau cei care dãdeau tonul
ºi þineau tactul. Dar Carol se sãturã repede, atât
de ritmul lent al cãlãtoriei, cât ºi de tot spectacolul în care era implicat fãrã voia lui. Într-o
noapte, în Bulgaria, regele dãdu deºteptarea la
ora unu; turcii, buimãciþi, furã surprinºi ºi, pânã
sã se dumireascã, suedezii o luaserã din loc ºi
erau departe. Ei trecurã Dunãrea pe la Rusciuk ºi
Carol ajunse din nou pe pãmânt românesc, de
data aceasta în Tara Româneascã. El continuã
drumul cu ai sã spre nord „ºi ajunse la Piteºti în
Valahia, ultimul oraº pe teritoriul turcesc”
(Frans G. Bengtsson, op. cit. p. 372) la data de 8
octombrie 1714.
Oricum, turcii ar fi venit numai pânã la
Dunãre, aºa era ordinul. Iar de la fluviu încolo,
Carol nu mai întâlni pe nimeni în drum, cãci erau
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împreunã cu Hanul ºi Sarskerul, cu oºtile ce s-au
rânduit...”.
Carol însã tergiversa plecarea ºi pânã la
urmã a rãspuns cã mai stã. Reluãm cronica:
„Mâniatu-s-a foarte Împãratul, dar deja
înainte el începuse a se cãi de cele ce fãcuse
pentru Craiul Svezesc [cãci – n. n.] s-a adeverit
cã nevoinþa Craiului Svezesc nu este pentru folosul Împãrãþiei, ci pentru folosul sãu, ba mai
mult, Împãrãþia sã aibã pagubã [...]. Pentru
aceastã pricinã, dar ºi pentru altele neºtiute, cãci,
se zice, inima Împãratului este foarte adâncã, au
schimbat ºi Împãratul socoteala ºi dragostea ce
avea cãtre Craiul Svezesc spre bãnuieli ºi spre
urâciuni precum s-a arãtat mai pe urmã; ºi i-au
scris Craiului însuºi Împãratul, ca sã se scoale ºi
sã se ducã în þara lui... Iar Craiul, cunoscând cu
câtã dragoste îl privea Împãratul înainte, a socotit cã va lãsa dupã voia lui ºi de astã datã; drept
aceea, a rãspuns cã nu-i gata bine, nici nu a putut
aºa în grabã sã se pregãteascã, [aºa cã – n. n.] sã-i
mai trimitã Împãrãþia ºi alþi bani de cheltuialã ºi,
pregãtindu-se bine, se va scula ºi va merge în
þara lui; ºi cu socoteli dintr-astea, gândea el sã
întoarcã pe Împãrat sã-l mai lase. Dar ºi Împãratul se hotãrâse acum sã-l porneascã pe Crai ori
cu voia ori fãrã voia lui”.
Cu noi ordine primite de la Poartã, Paºa de
Bender îi scrie lui Nicolae-Vodã ca la rândul
sãu, sã facã totul „ca sã-i poatã goni din þarã
afarã ºi pre Leºi ºi pe Svezi; iar de se vor pune
cumva împotrivã, fãrã milã, bãtându-i ºi
omorându-i, sã-i scoatã din þarã [...] cã de nu va
putea sã-i scoatã, este mai mare ruºine pentru
Împãrãþie. ªi apoi va trebui [Vodã – n. n.] sã dea
seama”.
Când s-a anunþat ºi s-a aflat ce este pe cale
sã se întâmple, „în acea zi, seara, au tras toate
clopotele la toate bisericile ºi au fãcut Paraclis ºi
Acatist, aºiºderea ºi a doua dimineaþã ºi lãudau
toþi pe Dumnezeu cã au mântuit þara de Leºi; ºi
au fãcut litanii ºi rugãciuni pentru sãnãtatea lui
Nicolae-Vodã; cã mari ºi nesuferite rãutãþi începuserã atunci mai pe urmã a face bieþilor pãmânteni, cã, mâncând ºi istovind totul de la bieþii
þãrani (las a mai zice cele mai mari grozãvii ce le
fãceau), începuserã de mergeau ºi pe la casele
mazililor [mici boieri, fãrã funcþii publice – n.
n.] ºi la case boiereºti ºi la mãnãstiri, ºi istoveau
tot ce gãseau. […]”.
Dupã aceastã lungã parantezã în care am
descris, cu ajutorul cronicarilor moldoveni cauzele care au dus la „Calabalâcul de la Bender”,
reluãm firul evenimentelor de la sfârºitul lui
ianuarie 1713, când turcii înconjurarã Varniþa cu
trupe aduse special în acest scop.
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dispoziþii de la Poartã, ne spune Iorga, ca „nici
Domnul ºi nici boierii sã nu se înfãþiºeze grãbitului cãlãtor”.
G. I. Ionescu-Gion (Cãlãtoriile lui Carol
al XII-lea, regele Suediei prin Þara Româneascã, Bucureºci 1890, p. 12-13) ne dã mai multe
detalii referitoare la traseul ºi cãlãtoria regelui
suedez prin acele locuri. El ne spune cã, de fapt,
ºtirile despre plecarea lui Carol în Suedia se
rãspândiserã mai demult în Turcia ºi cã din Bucureºti, ªtefan-Vodã Cantacuzino, domnitorul
þãrii, l-a rugat pe patriarhul Iacob de la Constan-

Carol al XII-lea al Suediei la Bender
(azi Tighina)

tinopol sã-i dea cât mai multe detalii despre acest
eveniment, astfel încât, ca urmare, el, domnitorul, i-a numit pe boierii care aveau sã-i iasã în
întâmpinare.
Domnitorul fu sfãtuit, însã, la Bucureºti sã
nu-i lase pe trimiºii sãi sã ia contact direct cu
regele suedez, aºa cã boierii nu se arãtaserã direct, dar acþionau înainte, ca o avantgardã, în aºa
fel, încât regele ºi grupul sãu sã aibã tot ce le
trebuia ºi sã se opreascã pentru odihnã la anumite conace.
La Piteºti, regele avu gãzduire „într-o casã
parohialã de la marginea oraºului” (Bengtsson,
op. cit., p. 373), unde aºteptã împlinirea a douã
lucruri: sosirea restului trupelor sale, atâtea câte
mai erau, care, dupã calabalâcul de la Bender,

rãmãseserã în Moldova ºi, în al doilea rând, de la
Viena, permisul de trecere prin Imperiul Habsburgic, în drum spre Suedia.
Anunþaþi din vreme de rege, suedezii din
Moldova sosirã la Piteºti pe data de 16 octombrie. Carol obþinuse de la Poartã autorizaþia ca
aceºtia sã poatã pãrãsi Imperiul Otoman. Ei
înduraserã lipsuri mari dupã plecarea regelui de
la Bender, cãci nimeni nu le mai dãdea atenþie ºi
nimeni nu-i mai ajuta. Unii dintre ei pãrãsiserã
tabãra ºi îºi mai cãutaserã de lucru pe unde
puteau. Alþii s-au cãsãtorit pe la noi ºi aici au
rãmas.
Domnitorul Tãrii Româneºti nu cunoºtea
motivele întârzierii lui Carol la Piteºti, cãci regele nu comunica cu nimeni.
„Dar dacã va rãmâne ºi aici mai multe luni,
poate un an ºi mai bine?” – se întreba Vodã – ºi îi
scria disperat patriarhului: „Cei ce-l însoþesc în
cãlãtorie nu pot nici sã-l sfãtuiascã, nici sã-l
întrebe, nici sã-l sileascã a-ºi schimba planul!”.
„Voi pleca atunci când voi pofti!” – rãspundea Carol chiar unora dintre suedezii sãi.
Îngrijorarea lui Vodã nu era nejustificatã:
anul 1714 fusese în þarã rãu: seceta bântuise în
lunile premergãtoare strângerii recoltei ºi nu se
fãcuse nici grâu, nici orz, nici fân.
„ªi – zicea Vodã în corespondenþa lui cu
patriarhul – tocmai de aceste lucruri Maiestatea
Sa cere pe fiecare zi tot mai mult, aºa cã boierii
însãrcinaþi a-i procura cele necesare se gãsesc în
cumplitã strâmtoare... Suntem uimiþi, înmãrmuriþi ºi întristaþi pânã la moarte. Speranþa ne este
numai la bunul Dumnezeu, ca sã ne ajute sã
scãpãm de dânºii ºi sã ridice de pe spinarea
bieþilor locuitori o atât de grea ºi de cumplitã
sarcinã”. (G. I. Ionescu-Gion, op. cit., p. 76).
Între timp, Carol pãrea cã ºtie ce face: îi
împãrþi pe soldaþii sãi – mai erau 1.168 cu toþii
(cu 1.625 de cai ºi 147 de care) – în „divizii” de
câte o sutã de oameni ºi acestea, la o zi distanþã
între ele, pornirã spre nord, trecând în Transilvania, la Braºov, ºi de acolo mai departe, pe un
traseu stabilit, spre Suedia. Primul grup porni la
drum pe data de 25 octombrie. (Ei vor ajunge la
Stralssund, în Germania de nord, în martie 1715).
Separat, regele se pregãtea ºi el sã continue drumul incognito, pe alt traseu, cât mai
repede posibil. Adjutantul sãu îi propuse „sã
împrumute peruca neagrã a lui Grotius [economistul sãu – n. n.], boneta ºi halatul de noapte
ale lui Müller [alt ofiþer din suita sa – n. n.], sã
tragã la cele mai ordinare hanuri, sã comande
vin, sã glumeascã cu hangiþa, sã batã pe umeri
servantele – mai ales dacã erau frumoase –, sã
zãboveascã în pat dimineaþa cât se poate de mult

invidiat pentru acele timpuri, parcurgând o
distantã de 2.175 km de la Piteºti la Stralsund
în 14 zile.
(Existã o inadvertenþã între datele sosirilor
ºi plecãrilor regelui în ºi din diverse puncte;
flagrantã este cea de 9 noiembrie 1714 care figureazã pe placa de la Zalãu; la o simplã privire,
aceasta nu poate fi realã, cãci el nu putea ajunge
a doua zi la Stralsund – data de 10-11 noiembrie
fiind confirmatã de toate sursele suedeze; pe de
altã parte, este iarãºi foarte greu de acceptat ca
într-o cursã rapidã în care se angajase, Carol sã
parcurgã distanþa de circa 275 de kilometri în
linie directã dintre Piteºti ºi Zalãu în opt zile!
Este lãudabil cã cineva s-a gândit sã consemneze
trecerea regelui suedez prin aceastã localitate –
Zalãul este singurul semn al trecerii sale pe tot
teritoriul românesc de la Zimnicea pânã la ieºirea
în Ungaria –, dar este pãcat cã data consemnatã pe
placã nu corespunde realitãþii. N-a observat-o nici
Nicolae Iorga, primul care a menþionat-o. Nu ºtim
a cui a fost iniþiativa de a o pune, nici cine a
fãcut-o ºi când anume, presupunem însã, aproape
cu certitudine, cã ea se aflã acolo de pe vremea
când Transilvania aparþinea Ungariei. O cercetare spre a lãmuri problema ar fi binevenitã!)
S-ar crede cã toatã graba întoarcerii în
Suedia s-ar datora faptului cã regele a devenit
conºtient de lunga lui absenþã de la cârma
statului, þinând sã revinã la Stockholm, cât mai
repede posibil. Departe de el un asemenea gând!
Regele stãtu la Stralsund, „vis-B-vis” de Suedia,
timp de un an de zile, ocupându-se de întãrirea
cetãþii. Nu pãrea grãbit ºi probabil cã ar mai fi
zãbovit, dar aflã cã danezii vor sã-l captureze.
Porni cu o ambarcaþiune uºoarã sã traverseze
marea în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 1715
ºi, dupã o serie de peripeþii, ajunse la Trelleborg,
pe coasta de sud a Suediei. Dupã 15 ani ºi jumãtate de absentã, Carol al XII-lea pusese din
nou piciorul pe pãmântul patriei sale.
Normal era sã continue drumul spre capitalã, unde îl aºtepta toatã lumea. N-a fãcut-o
nici acum! În mod sigur cã se gândea la acest
lucru, dar numai dupã o victorie militarã, ca sã
intre în Stockholm triumfãtor, precum un erou,
cu gloria parþial recâºtigatã.
În acest scop, se gândi sã atace Norvegia,
aflatã pe atunci în stãpânirea Danemarcei. Îºi
fixã cartierul general mai aproape de viitorul
teatru de operaþiuni la Lund, petrecând prin
aceste pãrþi încã trei ani!
La 30 noiembrie 1718, pe la ora nouã seara, se afla la Fredrikshald, o poziþie strategicã,
apropiatã de poziþiile norvegienilor, pentru a
inspecta niºte lucrãri de tranºee, când, un glonte
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ºi, în acest fel, el, Fabricius, îi garanta cã nimeni
nu-l va lua drept rege al Suediei”. (Frans G.
Bengtsson, op. cit., p. 374).
Carol rãspunse cã va trebui sã asculte ºi sã
accepte câteva dintre sfaturile primite. Decise
sã-ºi ia pe cap o perucã neagrã (el era pleºuv ºi
de obicei nu se acoperea), o pãlãrie cu boruri
triunghiulare aurite, o manta mare maro cu cãptuºealã albã ºi acte pe numele Peter Frisk.
În 27 octombrie 1714, seara târziu, Carol
pãrãsi Piteºtii cãlare, însoþit doar de douã persoane: generalul adjutant G. F. von Rosen ºi
locotenentul O. F. Düring. Micul grup o luã cãtre
Transilvania, înspre trecãtoarea Turnul Roºu.
Fiind noapte ºi terenul necunoscut, se rãtãcirã.
La urmã, descãlecarã ºi urcarã pe un deal prãpãstios. Peste câtva timp, vãzurã un foc ºi dãdurã
de un paznic de porci care dormea. Gratie cunoºtinþelor de limbi ale lui Rosen, reuºirã sã se
facã înþeleºi de om, care îi conduse pe partea
cealaltã a muntelui, în vale, pânã într-un sat.
Ca sã nu fie recunoscuþi, cãlãtorii noºtri se
hotãrârã sã meargã numai noaptea. Apoi regele îl
lãsã pe Rosen sã vinã la patru ore distanþã în
urmã. El cu Düring (care avea ºi el numele
schimbat în Erik Ungern) continuarã calea spre
Sibiu. Aici luarã alþi cai ºi, spune legenda, înainte de a porni mai departe, Carol auzi muzicã de
dans ce venea dintr-o salã de bal pe lângã care
tocmai treceau. Intrarã, privirã, regele luã o fatã
cu care fãcu câteva piruete, apoi pãrãsi locul.
Ajunserã la Cluj, trecurã prin Zalãu la 9 noiembrie – dupã cum aratã o inscripþie în limba
maghiarã de pe o placã albã de marmorã fixatã
pe peretele dinspre stradã a casei în care au tras
pentru odihnã – apoi continuarã prin ªimleul
Silvaniei, ultima localitate din ceea ce mai târziu
avea sã fie România ºi intrarã în Ungaria de azi
la Debretin.
Dupã cum spunea un autor pe care l-am
mai citat ºi mai sus:
„Astfel a trecut, pentru prima oarã prin
Þãrile Române, un rege al depãrtatei ºi simpaticii Suedie; în acest fel, Carol al XII-lea, fãrã
a voi sã ºtie nici de popor, nici de þarã, nici de
Domn, a tãiat România de-a latul, de la Dunãre
la Carpaþi, prin Giurgiu, Copãceni, Piteºti, Rucãr
– ºi a pierit!”. (G.I. Ionescu-Gion, op. cit, p. 82).
Carol va continua sã goneascã nebuneºte
spre Budapesta, unde nu se va opri, urmând
malul Dunãrii pânã la Viena ºi de aici mai departe, spre nordul Germaniei, la Stralsund, punct
deþinut încã de suedezi unde ajunse, dupã sursele
suedeze, la miezul nopþii de 10 spre 11 noiembrie. Cu viteza cu care s-a deplasat de-a lungul
Europei, el a realizat o performanþã demnã de
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rãtãcit (sau cine ºtie...?), i-a strãbãtut tâmplele,
omorându-l pe loc.
Proiectilul ucigaº a marcat, nu numai sfârºitul lui Carol al XII-lea, ci ºi al Suediei, ca mare
putere europeanã.

„La piPce est finie, allons soupper!” se
spune cã ar fi exclamat Philippe Maigret, comandantul lucrãrilor de fortificaþii, când trupul
neînsufleþit al regelui, purtat de 12 soldaþi, pe o
targã, trecu pe lângã el.
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9 aprilie 1945 – revenirea Maramureºului
la România. Sfârºitul aventurii secesioniste
a lui Ivan Odoviciuc
(20 ianuarie-9 aprilie 1945)

cum a fost gândit încã în închisoare, imediat
dupã noaptea de 23/24 august 1944, când toþi
fruntaºii românilor maramureºeni au fost arestaþi ºi închiºi de cãtre autoritãþile horthyste. Uimitor de repede, în întreg judeþul s-a instaurat
administraþia româneascã, începând cu oraºul
reºedinþã de judeþ – Sighet, procedându-se imediat la „românizarea vieþii publice”. La nivelul
Prefecturii Maramureº, ca autoritate supremã de
la care porneau toate acþiunile administrative,
Sfatul Naþional Român ºi-a desemnat un comitet
legal, format din 20 de membri.
În spiritul unei anumite toleranþe interetnice ºi politice, în toamna anului 1944, la Sighetul Marmaþiei se constituie Blocul Partidelor
Democrate care subsuma formaþiuni ale urmãtoarelor forþe politice active din oraº: Partidul
Naþional Liberal, Partidul Naþional Þãrãnesc,
Partidul Ucrainean ºi Organizaþia Comunitãþii
Maghiare. În acest nou organism politic, fiecare
formaþiune localã era reprezentatã de câte trei
delegaþi. Noul for politic creat urma sã gireze
activitatea Sfatului Naþional Român care reprezenta, prin acesta, întreaga populaþie a judeþului.
Ulterior, ca urmare a protestelor foarte vehemente, inclusiv ale autoritãþilor militare sovietice din oraº, în Blocul Partidelor Democrate au
fost cooptaþi ºi comuniºtii, care se vor impune,
ajungând sã deþinã un post de viceprimar al
Sighetului ºi alte posturi în poliþie ºi prefecturã.
În perioada ce a urmat „eliberãrii”, prin
Sighet s-au perindat 12 comandanþi militari sovietici, iar pe 15 decembrie 1944 soseºte de la
Bucureºti maiorul Emil Zahrarcenko, împuternicitul Comisiei Interaliate de Control, care urmãrea ºi superviza aplicarea armistiþiului dintre
România ºi URSS, încheiat la Moscova, în 12
septembrie 1944. În îndeplinirea acestei misiuni,
ofiþerul superior sovietic a conlucrat cu prefectul
judeþului, cu primarul Sighetului, precum ºi cu
noile organisme administrative.
În paralel, în tot acest rãstimp, în Mara-
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n toamna anului 1944, subunitãþi aparþinând Armatei Roºii îºi urmau cursul
lor strategic cãtre Berlin, atingând graniþele sud-estice ale judeþului Maramureº. Din
aceastã direcþie, mai precis dinspre Bucovina ºi
Bistriþa, începând cu ziua de 16 octombrie 1944,
aceste efective sovietice s-au revãrsat peste
munþi, începând cu localitãþile Borºa ºi Moisei,
adoptând douã trasee de înaintare, de-a lungul
celor douã vãi principale – Iza ºi Viºeu, înspre
Sighet, capitala de judeþ. Peste tot pe unde au
trecut, doar militari ruºi, aceºtia au fost primiþi
ca trupe eliberatoare, iar în unele localitãþi li s-au
organizat festivitãþi impresionante. Nu este mai
puþin adevãrat cã au fost ºi cazuri când unii
dintre localnici, mai ales dintre acei care au
participat la Primul Rãzboi Mondial ºi au cãzut
ca prizonieri la ruºi, au creat oarecare acþiuni de
ostilitate, avertizându-ºi conaþionalii asupra „lucrului în colhoz” sau „a mâncatului la cantinã,
cu gamela”.
În Sighetul Marmaþiei Armata Roºie a intrat în ziua de 18 octombrie 1944, fiind primitã
în aplauzele mulþimii cu mult entuziasm ºi cu tot
atâta bucurie, atât de cãtre locuitorii români –
care se bucurau cã au scãpat de cumplitul regim
horthysto-fascist, cât ºi de cãtre unguri – care se
„vedeau” oarecum ocrotiþi de cãtre noul ocupant, în faþa românilor, care ar fi fost capabili de
eventuale „acte de retorsiune”.
Impresionat de primirea de care a avut
parte, colonelul Ghiomin – comandantul trupelor sovietice din Maramureº – a cerut instrucþiuni de la Moscova, în chiar aceeaºi zi, pe care
le-a ºi primit, încã de dupã-masã ºi declarã „Maramureºul ca aparþinând României”. În consecinþã, comandantul sovietic procedeazã la predarea
conducerii judeþului „în mâinele românilor”. De
îndatã se dã semnalul de adunare ºi de alarmã
printre toþi fruntaºii oraºului ºi judeþului ºi se
constituie Sfatul Naþional Român, dupã modelul
celui din 1918. Noul organism s-a coagulat dupã
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mureºul din dreapta Tisei lua amploare o
efervescentã activitate politicã, care era parte a
unei acþiuni de alipire a Ucrainei Subcarpatice,
la Ucraina Sovieticã. În acest sens, la 22 noiembrie 1944, la Munkaci (Muncacevo) s-a þinut
o mare adunare popularã care a ºi hotãrât înfãptuirea acestui deziderat prosovietic. Acþiunea urma sã aibã influenþã directã ºi sã cuprindã ºi
teritoriul din stânga Tisei, unde îºi vor face apariþia, de îndatã, promotorii unirii Maramureºului
întreg la Ucraina. Aceastã propagandã s-a fãcut
la început mascat, sub diferite forme, pentru ca
apoi sã se manifeste pe faþã, antrenând „elementele cooperante din zonã”, care au ºi fost
recrutate în acest sens de cãtre agenþi ai poliþiei
secrete ucrainene. Încã din luna ianuarie a anului
1945, poliþia ucraineanã era „foarte prezentã” în
Sighet, iar dupã 20 ianuarie 1945 ºi-a fixat ºi un
sediu, respectiv în Casa Darvai de pe strada
Gheorghe Doja, fiind condusã de cãtre un anume
Polencsak, originar din Ujgorod. Maramureºul
s-a aflat, aºadar, în atenþia factorilor politici de la
Kiev ºi Ujgorod – centrul republicii autonome
Ucraina Subcarpaticã. Emisarii ucraineni expediaþi la Sighet luau mai întâi contact cu autoritãþile sovietice din oraº, cu ucrainenii veniþi
de peste graniþã, precum ºi cu unii naþionaliºti
ucraineni locali, care au îmbrãþiºat cauza unionistã: Ivan Odoviciuc, Nicolae Lazarciuc, surorile Benkö º.a.
În aplicarea acestui scenariu elaborat la
Kiev ºi susþinut de Moscova, s-a încercat ºi implicarea unor reprezentanþi locali ai românilor,
mai ales dintre cei cu carnet roºu, pentru ca
proiectul, aventura secesionistã sã poatã dobândi o anumitã credibilitate sau chiar mai mulþi
sorþi de izbândã. Aºa s-a întâmplat ºi cu ocazia
organizãrii adunãrii mai sus invocate, când s-a
celebrat ºi ceremonia de înmormântare a mai
multor militari sovietici, deshumaþi din întreaga
Ucrainã Subcarpaticã pentru a fi reînhumaþi, cu
mare fast militar, la Munkaci. Cu acel prilej
urma sã se citeascã ºi Declaraþia de Unire a
Maramureºului românesc din stânga Tisei, la
Ucraina Subcarpaticã. Comunistul Vasile
Ierima, viceprimarul oraºului Sighet, dar ºi unul
dintre liderii comuniºti importanþi, descrie acest
episod astfel: „Pe parcurs, în a doua jumãtate a
lunii noiembrie 1944, a venit la mine cãpitanul
sovietic Sanghinean, comandantul oraºului ºi
m-a rugat sã adun mai mulþi tovarãºi pentru a
participa la ceremonia de înmormântare a eroilor
1
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cãzuþi în lupta contra fascismului”1. Cu un camion adus chiar de un maior sovietic, aceºtia au
plecat spre Munkaci, în 21 noiembrie 1944, unde
au sosit în aceeaºi noapte, iar duminicã, 22 noiembrie 1944, dintr-un afiº observat întâmplãtor,
delegaþii comuniºti din Sighet citesc cu uimire
programul manifestãrii ºi sunt surprinºi de intenþiile tovarãºilor lor ucraineni. Dupã o scurtã
consfãtuire ad-hoc, aceºtia se hotãrãsc sã nu ia
cuvântul ºi sã nu-ºi exprime adeziune la scenariul regizat, cu toate cã erau trecuþi în protocol. La un moment dat, aceºtia au fost chemaþi sã
semneze documentul de alipire a Maramureºului
românesc la Ucraina Subcarpaticã, dar spre marea lor onoare au refuzat, cu demnitate. Referitor
la aceste momente cruciale din viaþa sa, acelaºi
Vasile Ierima consemna urmãtoarele: „Marþi,
dupã ce a venit preºedintele (Ivan Turianiþa –
n.n. I.G.), însoþit de Fisch Ernest, m-am dus la
preºedinte ºi i-am comunicat cã delegaþia noastrã nu poate sã-ºi manifeste adeziunea alipirii
Maramureºului românesc la Ucraina Subcarpaticã, întrucât nu are mandat din partea poporului
în privinþa aceasta. L-am rugat sã ne punã la
dispoziþie un camion cu care sã ne întoarcem la
Sighet, unde vom informa poporul ºi, ulterior, îi
vom comunica rezultatul. În loc de camion, ne-a
înjurat ºi dat afarã din birou”2.
Atitudinea preºedintelui Ivan Turianiþa
este uºor de înþeles în condiþiile în care pânã ºi
soþia lui a fost „descoperitã” ca desfãºurând o
activitate proucraineanã, inclusiv prin cãlugãriþele greco-catolice ucrainene, foarte active în
acea vreme în tot Maramureºul. Acestea, sub
masca misionarismului creºtin, lângã crucea lui
Hristos au aºezat, însã, ºi secera cu ciocanul ale
naþionaliºtilor ucraineni prosovietici, servind în
acest fel miºcarea de secesiune.
Ce nu s-a reuºit la Muncaci se va reuºi, din
pãcate, la Sighet. Referindu-se la acþiunile încercate la nord de Tisa cronicarul nostru Vasile
Ierima consemna, în continuare: „Cam dupã
vreo zece zile, maiorul Davidenco care dirija
opera de alipire a Maramureºului românesc la
Ucraina Subcarpaticã, într-o searã, a þinut cu
mine ºi cu Moiº Ion, la mine acasã o ºedinþã de
lãmurire, prin tãlmaci. Ne-a explicat cã este
voinþa tovarãºului Stalin (subinierea noastrã –
I.G.) ca Maramureºul românesc sã facã parte
integrantã din URSS, pentru nodul de cale feratã
Câmpulung la Tisa-Valea Viºeului, pentru cã
URSS va purta rãzboi cu SUA ºi Anglia. Pentru

Serviciul Judeþean Maramureº al Arhivelor Naþionale (în continuare S.J.M.M. al A.N.), Fond P.C.R., Vasile
Ierima, Amintiri, mss.
Ibidem.
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justificat de cãtre Benkö Ilona în chiar articolul
de fond, din care reþinem urmãtoarele pasaje: „1.
Sã se îndrepte starea socialã a lucrurilor; 2. Sã se
repare nedreptatea istoricã ºi naþionalã, precum
ºi sã se schimbe, în sfârºit, starea geograficã
nenaturalã prin care Maramureºul este tãiat în
douã; 3. Sã se asigure traiul armonic ºi progresul
popoarelor conlocuitoare”2.
Primele douã deziderate sunt de-a dreptul
absurde ºi hilare; dupã ce cã douã treimi din
vechiul comitat Maramureº au fost arondate
Ruteniei Subcarpatice, din raþiuni bazate doar pe
capriciile catolice ale unei Europe rãzbunãtoare,
de dupã Primul Pãzboi Mondial, acum se cerea
ºi cea de-a treia parte de la statul român ca
„reparare a unei nedreptãþi istorice”. La 28 ianuarie 1945 este convocatã, ca atare, o „Mare
Adunare Generalã pentru toþi locuitorii din Sighet”, în sala cinematografului. Aceastã întrunire a fost deschisã prin discursul rostit de
Nicolae Cumnacu, un activist comunist trimis de
la Bucureºti pentru a studia problema ºi pentru a
gãsi soluþii de rezolvare a acesteia în favoarea
României. În preziua adunãrii acesta se exprimase foarte vehement împotriva alipirii la
Ucraina Subcarpaticã a Maramureºului. Noaptea de 27/28 ianuarie 1945 acesta ºi-o petrece,
însã, la surorile Benkö, iar a doua zi, în discursul
sãu a pledat pentru unirea Maramureºului la
Ucraina Subcarpaticã, precizând cã vorbeºte,
atât în numele sãu, cât ºi în numele Frontului
Naþional Democrat. Politrucul bucureºtean a
fost atât de bine (pre)lucrat de cãtre surorile
Benkö, încât a trecut în revistã istoricul „miºcãrilor” de unire ale ucrainenilor maramureºeni
de-a lungul timpului, alte evenimente sociale –
încercãri „înecate în sânge”. A mulþumit apoi
emoþionat destinului cã l-a învrednicit sã trãiascã aceastã „clipã scumpã” sufletului sãu (de
etnic ucrainean – n.n. I.G.). Dupã acest discurs a
fost ales în „unanimitate” prezidiul adunãrii
populare, în frunte cu Ivan Odoviciuc, Teodor
Bocotei, dr. Iuliu Hodor, dr. Szollosy Tibor ºi
vicarii Medveczy Andrei ºi Titus Berinde. Dupã
intonarea imnului de stat sovietic care deja „nu
mai suna strãin” în Maramureºul de curând eliberat ºi/ sau ocupat, se va da citire celor douã
telegrame adresate lui I. V. Stalin ºi N. S.
Hruºciov. În cadrul adunãrii, la propunerea
Frontului Naþional Democrat, au fost aleºi 32 de
membri ai Comitetului Poporului. Aceºtia erau
preponderent ucraineni de pe cele douã maluri

Ibidem.
Benkö, Ilona, Trãiascã Unirea Maramureºului cu Ucraina Subcarpaticã, în „Poporul”, an 1, nr. 3, din 28 ianuarie
1945, p. 1.

FILE DE ISTORIE

aceasta linia feratã trebuie sã fie în mâna sovieticilor, iar trenurile sovietice sã nu fie supuse
controlului în tranzit”1. Maiorul sovietic ºi-a încheiat pledoaria încurajându-i pe cei doi tovarãºi
ºi spunându-le cã are mare încredere în ei, ca
buni comuniºti ºi cã vor înþelege ºi sprijini opera
de alipire. Aceºtia s-au abþinut pe moment, fãrã
sã-i promitã colaborarea, iar sovieticii s-au adresat, în continuare, altor comuniºti: lui Fisch Ernest ºi surorilor Benkö Adela ºi Ilona. Fisch Ernest le-a refuzat sprijinul, dar Benkö Ilona se va
deplasa imediat la Ujgorod, unde, în calitate de
autoproclamatã „reprezentantã a poporului din
Maramureº”, s-a întâlnit cu Ivan Turianiþa, cu
alþi oficiali ºi comuniºti ucraineni, aderând la
planul de alipire a Maramureºului românesc la
Ucraina Subcarpaticã.
Ca o consecinþã directã a proiectelor anexioniste ucrainene, în luna ianuarie 1945 Sfatul
Naþional Român exista ºi se manifesta aproape
formal. Cu un tupeu greu de imaginat pânã nu
demult, puterea a fost acaparatã de cãtre funcþionarii ucraineni ºi exercitatã în consecinþã.
Aceºtia, împreunã cu agitatorii de profesie, s-au
dedat la o gamã largã ºi diversã de presiuni:
oferte generoase de funcþii în noile structuri administrative sau, dimpotrivã, ameninþãri cu
distrugerea bunurilor, cu exterminarea fizicã sau
deportarea în Siberia. Dupã cum se ºtie, la ordinul Moscovei, încã din luna noiembrie 1944,
Legiunea de Jandarmi Maramureº a fost dislocatã ºi retrasã la Zalãu ºi Oradea, ceea ce a
încurajat ºi favorizat ºi mai mult acþiunile secesioniste ucrainene.
În acest climat cu accente grave de vid de
putere, la 20 ianuarie 1945, la Sighet este organizat un miting de alipire a Maramureºului la
Ucraina Subcarpaticã, ocazie cu care se va declanºa o campanie de strângere de semnãturi în
acest sens. Tot atunci, maiorul NKVD Svetchnikov l-a forþat pe subprefectul Teodor Bocotei
(etnic ucrainean din Maramureº) – care a ºi fost
înlãturat imediat din funcþie – ºi pe încã 12
consilieri sã semneze manifestul de sprijinire a
unirii, precum ºi pe cei doi vicari greco-catolici
Titus Berinde – român ºi Andrei Medveczy –
ucrainean. Adunarea, þinutã pe 20 ianuarie 1945,
precum ºi toate cele întâmplate în acea zi nefastã
pentru Maramureº au fost generos ºi cu entuziasm reflectate în paginile ziarului „Poporul”,
din 28 ianuarie 1945, sãptãmânal editat de A.
Kaufman ºi fiul. Evenimentul este prezentat ºi
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ale Tisei, maghiari, evrei, dar ºi câþiva români. În
acest cadru s-a redactat ºi o „Rezoluþie a Adunãrii Generale a cetãþenilor oraºului Sighet
pentru unirea Maramureºului cu mama sa, Ucraina
Subcarpaticã”. Tot acest spectacol a fost regizat
îndeaproape de maiorul NKVD Davidenco
(etnic ucrainean, ºi acesta – n.n. I.G.) ºi supervizat de cãtre maiorul Emil Zaharcenko, singurul emisar al Comisiei Aliate de Control în
Maramureº. Sub ameninþarea expresã, sau doar
sugeratã, a pistoalelor celor doi ofiþeri sovietici
ºi ale altora din salã, toþi cei prezenþi au fost
somaþi sã semneze Declaraþia de Unire la
Ucraina Subcarpaticã.
Organismul care a fãcut posibilã trecerea
de la Sfatul Naþional Român, la Comitetul Poporului, al („erei Odoviciuc”) a fost Frontul Naþional Democrat. La nivelul þãrii noastre, sub faþada
F.N.D.-ului, comuniºtii au început încã din septembrie 1944 ofensiva pentru preluarea puterii.
În judeþul Maramureº documentele consemneazã constituirea F.N.D.-ului la Sighetul Marmaþiei abia în decembrie 1944, aici existând un
comitet alcãtuit, cu precãdere, din etnici ucraineni.
Începând cu luna ianuarie 1945, aºadar,
noua „administraþie” ucraineanã destituie brutal
autoritatea româneascã instituitã de cãtre Sfatul
Naþional Român, declarã dizolvat acest organism, numind noi titulari, mai ales în Sighet, dar
parþial ºi în judeþ. Ca prefect a fost instalat Ivan
Odoviciuc (supranumit „Atotputernicul”), fostul
avocat al Episcopiei Ortodoxe a Maramureºului,
un ucrainean bucovinean de origine, un aventurier cuzist, care a trecut de partea lui Hitler
când acesta cucerea Kievul, felicitându-l în scris
pe Führer. Acum când ºansa istoricã îi surâdea
din altã perspectivã, a devenit subit „mare patriot ucrainean”, în fapt un speculant al ocaziilor
istorice.
În dupã-amiaza de 28 ianuarie 1945, Comitetul Poporului ºi-a ales o delegaþie permanentã formatã din 15 persoane, care urma sã
rezolve problemele curente ale oraºului. Aceastã
structurã administrativã era compusã din nouã
ucraineni, trei unguri, doi români ºi un evreu.
Urmãtorul obiectiv al acesteia l-a reprezentat
crearea structurilor de conducere ale judeþului
convocându-se, tot la Sighet, pentru 4 februarie
1945 „Congresul Comitetelor Poporului din comunele maramureºene”. În cadrul ºedinþei
acestui Congres s-a ales „Comitetul Poporului
Judeþean Maramureº”, format din 32 de membri,
care, la rândul sãu, îºi va alege o delegaþie per1
2
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manentã avându-l drept preºedinte tot pe Ivan
Odoviciuc. A doua zi, în 5 februarie 1945, Comitetul Judeþean al Poporului ºi-a început ºedinþa în mod festiv, numind principalii funcþionari, iar ca primã mãsurã adoptatã a fost
hotãrârea de eliminarea a limbii române ca limbã
oficialã, înlocuind-o cu cea ucraineanã.
Primul congres al delegaþilor Comitetelor
Poporului a mai hotãrât ºi stabilit ca drapelul
oficial al Maramureºului sã fie steagul roºu cu
secera ºi ciocanul, în colþul din stânga superior,
cu urmãtoarea inscripþie în limba ucraineanã:
„Trãiascã unirea Maramureºului cu Ucraina Sovieticã”.
Durata scurtã de timp (20 ianuarie - 9 aprilie 1945) a tentativei de instaurare a regimului
ucraineano-sovietic nu le-a oferit actorilor
acesteia rãgazul necesar de a se ºi înstãpâni. Pe
multiple cãi aventurierii ucraineni au cãutat sã
atragã de partea lor întreaga populaþie a Maramureºului. În satele româneºti, însã, ei ºi acþiunile lor nu au fost priviþi ºi primiþi decât cu
totalã ostilitate. Mai mult decât atât, aceºtia au
fost ironizaþi, batjocoriþi, iar în unele cazuri
chiar bãtuþi ºi arestaþi. Aºa s-a întâmplat ºi cu
ocazia tentativei de implementare a reformei
agrare în Maramureº, dupã model sovietic: „În
cadrul acþiunii de aplicare a reformei agrare,
hotãrâtã de cãtre guvernul din Ujgorod, la începutul lunii martie 1945, administraþia ucraineanã a trimis la sate echipe în vederea aplicãrii
legii, exproprierii moºiilor ºi împãrþirea la þãrani”1. Încercând sã-i atragã cu diverse promisiuni pe þãranii maramureºeni, aceste echipe de
reformiºti ucraineni au fost luate în derâdere,
fiind întrebaþi unde le sunt vacile ºi „pomântul”,
în „taºcã” (servietã)?2.
Localitatea Ieud, devenitã bastion de luptã
antiucraineanã, a reuºit sã aresteze la început 6
oameni trimiºi de la Sighet, pentru ca apoi numãrul celor capturaþi, dintre ucraineni sã ajungã
la 25. Din rândul ieudenilor a fost împuºcat un
sãtean izolat, undeva la marginea satului,
dinspre intrarea din drumul principal.
Liderii românilor din Maramureº au desfãºurat o activitate deosebit de riscantã ºi eficientã de mobilizare a antiunioniºtilor, respectiv
a adepþilor rãmânerii judeþului la þara mamã –
România. În acest sens au strâns peste 80.000 de
semnãturi, în trei exemplare pe care le-au trimis
guvernului de la Bucureºti, prin trei emisari,
pentru a rãzbi mãcar unul. Aºa a ºi fost, pânã la

S.J.M.M. al A.N., Fond P.C.R., Grigore Balea, Amintiri, mss.
Ibidem

trimis în Maramureº comunistul Nicolae Goldberger. Acesta a luat legãtura, mai ales, cu organizaþia P.C.R. din Sighet, expunându-i-se în detaliu situaþia, dar, dupã ce a avut o întrevedere ºi
cu maiorul Davidenco, a concluzionat cã „nu se
poate face nimic, Maramureºul rãmâne anexat”,
întorcându-se la Bucureºti. Comitetul Central al
P.C.R. a fost profund nemulþumit de rezoluþiile
date de cei doi emisari, Nicolae Goldberger ºi
Nicolae Cumnacu, ºi hotãrãºte, în consecinþã,
sã-l trimitã în Maramureº pe Vasile Luca.
Înainte de a-l trimite, Bucureºtiul a mai luat o
datã legãtura cu Moscova ºi s-a încredinþat cã nu
est voinþa expresã a Moscovei ca întreg
Maramureºul sã facã parte din Ucraina Subcarpaticã, ci este doar consecinþa unui exces de
zel al comuniºtilor ucraineni. Ca atare, pe 7
aprilie 1945, peste vârful Gutâi descindea în
Maramureº Vasile Luca, echipat în uniformã de
maior sovietic, înarmat ºi având gardã militarã
cu el. Dupã ce dezarmeazã la poarta de intrare de
pe Gutâi garda pusã de Ivan Odoviciuc pentru a-i
interzice intrarea în Maramureº, acesta se deplaseazã cãtre Sighet. Ajuns aici se prezintã la Comisia Aliatã de Control, unde maiorul Zaharcenko îi declarã cã nu are nicio dispoziþie
expresã în acest sens ºi cã el ºtie cã „aici e
România”. Edificat asupra situaþiei, la 8 aprilie
1945, Vasile Luca se deplaseazã pânã la
Muncaci, de unde vine, însã, cu rãspuns negativ.
În 9 aprilie 1945 dupã ce, în prealabil, a constituit un alt Consiliu al Frontului Naþional Democrat, a trecut la preluarea aparatului administrativ de la titularii regimului ucrainean;
prefectul Odoviciuc a fost dezarmat ºi invitat sã
treacã frontiera. De la Cluj, în chiar aceeaºi zi a
venit sã-ºi preia funcþia de prefect al Maramureºului avocatul dr. Iulian Chita.

ANEXÃ (Inedit)

Moþiunea votatã de românii din Maramureº
în ziua de 1 martie 1945
„Poporul român din Maramureº, pãstori, muncitori, preoþi, învãþãtori ºi funcþionari,
reprezentaþi prin delegaþii lor deplin împuterniciþi din comunele: Bârsana, Bãcicoiel, Botiza,
Cuhea, Dragomireºti, Glod, Ieud, Nãneºti, Onceºti, Poienile Glodului, Rozavlea, Sãcel,
Sãliºtea de Sus, Slãtioara, ªieu, Vãleni Berbeºti, Budeºti, Cãlineºti, Corneºti, Crãceºti,
Deseºti, Fereºti, Giuleºti, Hãrniceºti, Hoteni, Rona de Jos, Sãrãsãu, Sat ªugatag, Sãpânþa,
Sârbi, Vad, Valea Porcului, Iapa, oraºul Sighet, Borºa, Leordina, Moiseiu, Petrova, Viºeul de

1

Ilie Gherheº, Maramureºul între Dictatul de la Viena ºi Conferinþa de Pace de la Paris (30 august 1940-10
februarie 1947), Biblioteca „Petre Dulfu”, Baia Mare, 2002, p. 79-136.
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urmã, un exemplar din moþiunea redactatã atunci
cu cele 80.000 de semnãturi a ajuns la Bucureºti.
În alt plan al rezistenþei antiucrainene, liderii mai activi s-au mobilizat, iar la 5 martie
1945 au reuºit ca în fruntea cetelor de români,
parþial înarmate, sã ameninþe Sighetul. Comitetul Poporului (Ucrainean) s-a alarmat, au fost
trimise trupe de întâmpinare a celor peste
10.000 de români la podul de la Vad. Unii dintre
români nu s-au mai supus somaþiei, iar doi dintre
ei au fost uciºi: Gheorghe Þicalã ºi Ion Ivaºcu –
ambii din Viºeul de Sus. În fruntea viiturii de
români, strânsã de pe cele douã vãi principale ale
Maramureºului (Viºeu ºi Iza) s-a remarcat primarul Borºei, Gavrilã Mihali, zis ªtrifundã1.
În Maramureºul ocupat, mai mult decât în
tot Ardealul, întârzierea reinstaurãrii administraþiei româneºti a avut consecinþe tot mai dramatice, cu fiecare zi ce trecea. Reintroducerea
administraþiei româneºti în Ardeal ºi sãrbãtoarea
organizatã pe 13 martie 1945 la Cluj au fãcut sã
renascã în sufletele românilor maramureºeni
speranþa cã nu vor fi abandonaþi de cãtre statul
român, aºa cum s-a întâmplat la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial cu românii din dreapta
Tisei. Atât partidele istorice, cât ºi comuniºtii
încercau, chiar ºi în împrejurãrile descrise, sã
acumuleze capital politic din aceastã gravã problemã de la frontiera nordicã a României. La
conferinþa prefecþilor, þinutã la Bucureºti, în data
de 29 martie 1945, la care urmau sã participe ºi
cei 13 prefecþi ai judeþelor cedate parþial sau total în 1940, Maramureºul nu a fost reprezentat de
cãtre Ivan Odoviciuc. Cu acest moment evenimentele din Maramureº au fost conºtientizate
la nivel naþional ºi asumate ca o mare neîmplinire pentru guvernul Groza, rãmânând un obiectiv imediat de îndeplinit. În acest sens, a fost
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Jos, Viºeul de Sus, Viºeul de Mijloc s-au adunat într-o mare adunare, spre a hotãrî asupra
soartei sale.
Întreg poporul este convins cã lumea ce se creeazã din frãmântãrile rãzboiului de acum,
va fi alcãtuitã pe principiile de libertate ºi democraþie, cari au fost concretizate în Charta
Atlanticului ºi reafirmate cu ocazia repetatelor întâlniri ale marilor aliaþi.
În baza acestor principii, fãrã de care pacea durabilã ºi progresul naþiunilor nu poate fi
asigurat, poporul român de muncitori, þãrani din Maramureº, în numãr de una sutã mii suflete,
formeazã majoritatea absolutã a locuitorilor din acest judeþ, crede cã este necesar sã-ºi spunã
azi rãspicat pãrerea asupra felului cum doreºte sã-ºi fãureascã soarta. De aceea îºi exprimã
voinþa sa cuprinsã în urmãtoarele puncte:
1. Poporul român din Maramureº îºi exprimã neþãrmurita sa recunoºtinþã faþã de
glorioasa Armatã Roºie ºi marele ei comandant, Mareºalul Stalin, care ne-a eliberat de jugul
fascist maghiar.
Poporul român este hotãrât a împlini toate condiþiile tratatului de armistiþiu încheiat
între U.R.S.S. ºi România, în 12 septembrie 1944 ºi vrea sã ajute din rãsputeri la cât mai
grabnicã zdrobire a fascismului german.
2. Noi, poporul român din Maramureº, vrem cu toatã tãria sã aparþinem patriei noastre
România, de care am fost rupþi în mod miºelesc prin Tratatul de la Viena, în 1940. Aceastã
voinþã hotãrâtã de la care nimic nu ne poate îndepãrta, am exprimat-o ºi prin cele 80.000 voturi
libere subscrise prin declaraþiile de unire cu România ºi prezentate guvernului român.
Aducem omagiu scumpului nostru Suveran M.S. Regele Mihai I, care, împreunã cu
viteaza noastrã armatã, a determinat revenirea la sânul patriei româneºti a românilor subjugaþi
de imperialismul germano-maghiar.
3. Poporul român din Maramureº, declarã cã nu recunoaºte niciun fel de acþiune care ar
tinde la ruperea judeþului de dincoace de Tisa, de la trunchiul þãrii româneºti, cãruia aparþine de
drept ºi de fapt, atât prin anularea tratatului de la Viena, cât ºi prin majoritatea locuitorilor
români. Orice altã tendinþã este strãinã ºi contrarã vieþii poporului român din Maramureº.
4. Vrem ca împreunã cu fraþii noºtri din Statul Român sã muncim la formarea unei þãri
bogate pe principiile de legalitate, ordine, democraþie, libertate ºi bunãstare socialã, în
colaborare sincerã ºi prieteneascã cu toate naþionalitãþile pe cari soarta le-a aºezat printre noi.
5. Declarãm mai departe cã actuala conducere a oraºului Sighet ºi a judeþului
Maramureº, de sub preºedinþia D-lui Ioan Odoviciuc, nu prezintã interesele poporului român
ce munceºte, n’a fost aleasã de el ºi exercitã conducerea ºi administrarea trebilor publice în
mod samavolnic. Declarãm mai departe cã aceastã conducere, atât prin persoanele strãine de
judeþ din care este compusã, cât ºi competinþa sa antidemocraticã, nu garanteazã executarea
întocmai a condiþiilor de armistiþiu între U.R.S.S. ºi România
Cerem imediata înlãturare a acestei conduceri, atât de la judeþ, cât ºi de la oraºul Sighet
ºi repunerea în funcþiune a reprezentanþilor poporului român.
6. Cerem ca în baza tratatului de armistiþiu încheiat între aliaþi ºi Ungaria, toþi funcþionarii aduºi în ultimii patru ani de administraþie maghiarã sã fie repatriaþi”.
Sighet, la 5 martie 1945
Comitetul de conducere
s.s. Preot Ioan Dunca
s.s. Iusco Ilie
s.s. N. Vancea
s.s. Emil Vãleanu1.

1

Arhivele Naþionale Istorice Centrale Bucureºti, Fond Preºedinþia Consiliului de Miniºtri-Serviciul Special de
Informaþii, Dosar 69/1944, fila 60-62.

IANUARIE-IUNIE 2015

157

Culturã slavonã ºi româneascã,
în Mãnãstirea Bistriþa Olteanã
(Secolele XV-XVIII)

1
2
3
4
5
6

ternic centru de culturã slavonã, care domina în
epoca respectivã, fiind folositã în cultul bisericesc ºi în cancelaria domneascã.
Încã de la începutul organizãrii statelor
feudale româneºti, marii boieri aveau cancelarii,
necesare administrãrii proprietãþilor funciare ºi
îndeplinirii funcþiilor oficiale2 iar „bãnia trebuia
sã aibã o cancelarie a ei, cu grãmãtici care scriau
corespondenþa, cu soli care se trimiteau peste
hotare, cu slujbaºi pentru îndeplinirea formelor
de judecatã”3. Numeroºii dregãtori ai marelui
ban trebuiau sã cunoascã scrierea ºi citirea, mai
ales logofãtul care redacta hotãrârile judecãtoreºti emise de ban, grãmãticii care scriau documentele, slujitorii care adunau veniturile4. În
acest context istoric, marele ban Barbu
Craiovescu supravegheazã funcþionarea în condiþii optime a ªcolii de culturã slavonã din Mãnãstirea Bistriþa; ea avea, în primul rând, rolul de
a forma ºi educa pe fiii ºi nepoþii Craioveºtilor,
ale cãror funcþii erau bine stabilite în viaþa socialã, politicã ºi culturalã a statului, apoi instruirea altor fii de boieri ºi ai slujitorilor bisericeºti.
Primul dascãl bistriþean de culturã slavonã
a fost egumenul Macarie ieromonahul, menþionat la 16 martie 1494. Daniile confirmate de
voievod erau pentru întãrirea Mãnãstirii, a cãlugãrilor ºi egumenului, ºi „dupã aceea, celor ce
vor fi nãstavnici”5. Potrivit constatãrilor cercetãtorului învãþãmântului românesc, profesorul
Gheorghe Pârnuþã, „nãstavnicul mãnãstirii îndeplinea ºi rolul de conducãtor al ºcolii”6; deci,
ieromonahul Macarie era ºi dascãl. Între colaboratorii sãi apropiaþi, îl avea pe ieromonahul
Andrei, cãrturar de frunte, care cunoºtea greaca
ºi slavona, menþionat într-un manuscris din secolul al XVIII-lea, din care aflãm cã Viaþa
Sfântului Grigorie Decapolitul a fost „scoasã ºi
tâlcuitã pe slavonie de cuviosul între

Prof. ªtefan Bârsãnescu, Primele ºcoli în þãrile române, în „Magazin Istoric” I (1967), nr. 4, p. 15.
Emil Vârtosu, Paleografia româno-chirilicã, Bucureºti, 1968, p. 59.
Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuþã, Istoria învãþãmântului din Oltenia, vol. I, Craiova, 1977, p. 54.
Idem, p. 55.
D. I. R., vol. I, p. 224.
Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuþã, op. cit., p. 34.
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datã cu organizarea mãnãstirilor în
viaþã de obºte, Sfinþii Pãrinþi au aºezat la temelia lor principiul rugãciunii ºi al muncii. Pe lângã rugãciunile în
comun ºi particulare, munca manualã sau rucodelia necesarã câºtigãrii întreþinerii, Rânduielile monahale au prevãzut ºi alte preocupãri
zilnice pentru cãlugãri: pictura, caligrafia, miniatura, sculptura, traducerea ºi scrierea cãrþilor
cultice, religioase ºi de culturã generalã. Acest gen
de activitate s-a desfãºurat de-a lungul secolelor în
chilii sau în spaþii anume amenajate, ateliere, biblioteci ºi scriptorii. Tinerii deprindeau arta ºi cultura de la cei vârstnici, iar când numãrul ucenicilor
creºtea, grupul primea numele de ºcoalã.
Mãnãstirea Bistriþa, ca toate celelalte din
zona creºtinismului, a promovat creaþiile artistice ºi culturale, care mãrturisesc pânã astãzi
despre profunzimea trãirii ºi gândirii cãlugãrilor, precum ºi despre hãrnicia ºi devotamentul
cu care s-au consacrat slujirii lui Dumnezeu ºi
promovãrii spiritualitãþii ortodoxe ºi româneºti
în viaþa poporului nostru.
Cea mai veche ºcoalã din Oltenia, menþionatã documentar, apare la Mãnãstirea Bistriþa,
fiind organizatã în secolul al XV-lea, când apar
ºcoli de grãmãtici, cu rol educativ ºi social-cultural, asemãnãtoare celor de „grammatici” sau
„ars notaria” din Franþa, Þãrile de Jos, þãrile
germanice ºi Ungaria1.
Pentru a cunoaºte cultura promovatã de
ºcolile bistriþene, la început în limba slavonã,
apoi în cea românã, vom prezenta în ordine cronologicã unele aspecte ale acestei istorii.
Cultura slavonã,
în Mãnãstirea Bistriþa (sec. XV)
De la fondarea ei, spre sfârºitul secolului
al XV-lea, Mãnãstirea Bistriþa devine un pu-
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ieromonahi, chir Andrei, cu porunca ºi osârdia”1
marelui ban Barbu Craiovescu.
Dascãlii de culturã slavonã de la Bistriþa,
care, în primul rând, vor fi fost egumenii, sunt
mai puþin cunoscuþi, dar despre elevi existã date
deosebit de importante. Locul principal îl ocupã
fraþii Neagoe ºi Preda, fiii vornicului Pârvu;
fraþii Barbu ºi Drãghici, fiii comisului Danciu; ºi
Pârvu, fiul postelnicului Radu. Pregãtirea lor
culturalã corespundea dreptului de a ocupa cele
mai înalte funcþii administrative în aparatul de
stat; astfel, Neagoe ajunge domn al þãrii, Preda
mare ban ºi „regent”, Drãghici pretendent la
tron, Barbu II ºi Pârvu II, mari bani ai Olteniei2.
Cel mai strãlucit elev al ªcolii slavone de
la Bistriþa a fost Neagoe; el s-a afirmat ulterior
ca ilustru cãrturar, scriitor, filozof, ctitor, diplomat, om politic ºi militar. Vasta sa culturã, dobânditã aici, cuprindea teologia, istoria, filozofia, limbile slavonã ºi greacã. Datoritã pregãtirii
sale, i s-au încredinþat o serie de înalte dregãtorii
la o vârstã foarte tânãrã. Astfel, în 1501, la 19-20
de ani, era postelnic, adicã un fel de mareºal al
curþii, în timpul lui Radu cel Mare ºi Mihnea cel
Rãu, având funcþia de translator, apoi comis, în
timpul lui Vlãduþ voievod.3 Ajuns domn,
Neagoe Basarab ºi-a organizat un aparat diplomatic instruit la nivel european, format din oameni culþi, care cãlãtoreau peste graniþã cu misiuni speciale: ªtefan spãtarul, la Braºov, ºi Dan
spãtarul, la Sibiu, în 1512, pentru a informa
notabilitãþile oraºelor despre înscãunarea sa, iar
în 1517, la Sibiu, logofãtul Staico, numit „vicecancellarius”, în timp ce Drãghici Vintilescu
avea funcþia de mare sfetnic4. E firesc sã se
nascã întrebarea: Unde ºi-au format cultura
aceºti demnitari, dacã nu tot la Bistriþa, unii, foºti
colegi ai voievodului? Neagoe Basarab stãpânea
slavona scris ºi vorbit. Gavriil, preotul Sfântului
Munte Athos, mãrturisea cã „vãzu scrisoarea
domnului” prin care invita autoritãþile athonite
la sfinþirea Mãnãstirii Curtea de Argeº5. Deci,
voievodul avea pregãtirea corespunzãtoare ca sã
scrie monumentala operã de pedagogie creºtinã
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Învãþãturile lui Neagoe cãtre fiul sãu Teodosie.
Din activitatea cãrturãreascã a lui Neagoe Basarab,
se înþelege mai bine ºi genul de culturã însuºit de
elevii ªcolii bistriþene în secolele XV-XVI.
Fratele voievodului Neagoe, Preda este alt
elev bistriþean. Pasiunea pentru culturã, dobânditã aici, a pãstrat-o întreaga sa viaþã. Pentru
susþinerea ºi promovarea ei, avea caligrafi anume angajaþi, care copiau ºi multiplicau cãrþi de
cult ºi instructiv-educative. Dintre ei, este cunoscut grãmãticul Dragomir care, „din porunca
marelui jupan Preda”, scrie Albina sau Floarea
Darurilor (1518), apoi Apostolul (1519), ºi terminã Mineiul pe luna Ianuarie (1521), început
de copistul Dieniº, care nu-i exclus sã fi fost tot
dintre caligrafii angajaþi de Preda. Cãrþile au fost
donate Mãnãstirii Bistriþa, numite pânã astãzi:
„Biblioteca banului Preda”. Datoritã culturii ºi
calitãþilor sale, Preda urmeazã unchiului sãu,
Barbu Craiovescu, în funcþia de mare ban al
Olteniei, fiind menþionat la 25 septembrie 1520,
într-un hrisov emis de Neagoe Basarab.6 iar la
moartea fratelui sãu, împreunã cu doamna
Despina constituie „regenþa” pentru apãrarea
tronului ºi pãstrarea liniºtii în þarã, moºtenitorul
Teodosie fiind minor. În acest sens, Letopiseþul
Cantacuzinesc relateazã cã: „S-a înãlþat domn
Preda, fratele lui Basarab voievod, ca sã þie
domnia lui Teodosie, nepotul sãu”7.
Pârvu, fiul lui Radu Craiovescu, este tot
elev bistriþean, implicat ulterior în marile evenimente ale epocii. În anul 1511 era „stratornic”8; om cult, orientat în problemele politice ale
þãrii, având ambiþia de a urca treptele tronului
dupã dispariþia nepotului sãu, Teodosie. Însuºi
Radu de la Afumaþi gândea cã Pârvu nu i-a dat
„sprijinul cuvenit cu oamenii lui”, întrucât urmãrea sã ocupe el tronul. Avea strânse legãturi
cu voievodul Ioan Zápolya care, la 30 iulie ºi 4
august 1522, poruncea cãpitanului de Alba Iulia
sã punã în posesia domeniului Geoagiu de Jos pe
banul Pârvu, alãturi de logofãtul Harvat ºi vistiernicul Oancea, care au primit donaþie de la
regele Ungariei9. Între anii 1522-1529, Pârvu II

Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Theodosie, trad. de G. Mihãilã, Bucureºti, 1971, p. 70, nota 6.
Arhim. Veniamin Micle, Mãnãstirea Bistriþa Olteanã, Bucureºti, 1996, p. 288
Învãþãturile lui Neagoe Basarab… , p. 80.
Matei Cazacu, ªtefan Andreescu, Un manuscris necunoscut din vremea lui Neagoe Basarab, în „Magazin istoric”
VI (1972), nr. 2, p. 12.
Gavriil Protul, Viaþa ºi traiul Sfinþiei Sale Pãrintelui nostru Nifon, în „Literatura Românã Veche (1402-1647)”,
vol. I, Bucureºti, 1969, p. 95.
Comori Arhivistice Vâlcene. Catalog de documente (1467-1800), de Corneliu Tamaº, Ion Soare, Carmen ManeaAndreescu, vol. II, Bucureºti, 1985, nr. 8, p. 16.
ªtefan ªtefãnescu, Bãnia în Þara Româneascã, Bucureºti, 1965, p. 178.
Dan Pleºia, Contribuþii la istoricul Mãnãstirii Stãneºti (Vâlcea) ºi al ctitorilor ei, în „Mitropolia Olteniei” XVII
(1965), nr. 5-6, p. 416.
Ibidem, p. 408-409.
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Fiul lui Danciu Craiovescu, Barbu II, a
fost mare ban al Olteniei, funcþie care cerea candidatului culturã corespunzãtoare. Credem cã ºi
el s-a pregãtit în ªcoala de la Bistriþa împreunã
cu veriºorii sãi. Conºtiinþa valorii ºi a prestigiului de care se bucura în societatea timpului îl
determinã sã adopte în documentele emise de
cancelaria sa formulãri voievodale. Astfel, în
actul din 25 septembrie 1529, prin care „întãreºte” Mãnãstirii Bistriþa stupãria de la Murgaº,
citim: „Dupã moartea noastrã, precum va alege
Domnul Dumnezeu sã fie vlastelin ºi stãpânitor
în acest loc, dintre fraþii sau rudele noastre sau,
pentru pãcatele noastre, din alt neam, sã înnoiascã ºi sã întãreascã”7. Iar actul decisiv al ascensiunii sale îl constituie cãsãtoria cu sora domnului Moise-Vodã. Nunta serbatã la 13 februarie
1530 devine prilej de rãzbunare, sub influenþa
Craioveºtilor, asupra asasinilor lui Radu de la
Afumaþi, dar ºi de a elimina partida din opoziþie
a boierilor8. Unii dintre ei reuºesc sã treacã Dunãrea ºi sã informeze Înalta Poartã despre faptele
voievodului. Turcii vin cu oaste, aducând nou
domn, în persoana lui Vlad Înecatul. Dupã o
puternicã ciocnire armatã, la 29 august 1530,
Moise-Vodã ºi banul Barbu II cad în luptã, lângã
Viiºoara pe Olt, de unde sunt aduºi ºi înhumaþi la
Mãnãstirea Bistriþa9.
Fratele marelui ban Barbu II, Drãghici este
tot un posibil elev al ªcolii bistriþene. El credea
cã poziþia sa îl îndreptãþeºte sã ocupe tronul þãrii.
În consecinþã, se rãzvrãteºte împotriva domnului, afirmând cã este „os domnesc”. Pentru a-ºi
realiza scopul, face colosale cheltuieli la
Constantinopol, închinând turcilor întreaga sa
avere, precum ºi pe cea a tatãlui sãu10. Ca sã-i
zãdãrniceascã ambiþiosul plan, voievodul Vlad
Înecatul trimite la Poarta Otomanã mai mulþi
boieri, printre care se afla ºi Craiovescul ªerban,
marele vornic din Izvorani, vãr prin alianþã cu
Drãghici, reuºind sã obþinã pedeapsa capitalã a
pretendentului la domnie, acuzându-l ca „mincinos”, deºi se înrudea incontestabil cu casa
domneascã11. Ca recompensã, cã ªerban „s-a
dus de a spânzurat pe Drãghici al lui Danciu Gogoaºe, la Þarigrad, care s-a ridicat sã vinã domn

ªtefan ªtefãnescu, op. cit., p. 183.
Dan Pleºia, art. cit., p. 185.
Ibidem, p. 190.
Ibidem, p. 168.
Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuþã, op. cit., p. 151.
ªtefan ªtefãnescu, op. cit., p. 195.
D. I. R., vol. II, p. 75.
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, vol. 2, Bucureºti, 1976, p. 238.
Ibidem.
ªtefan ªtefãnescu, op. cit., p. 208.
Dan Pleºia, Neagoe voievod – un autentic Basarab, în „Magazin Istoric” V (1971), nr. 10, p. 9.
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a fost mare ban, devenind conducãtorul partidei
boierilor Craioveºti, numiþi acum „Pârvuleºti”,
dupã numele sãu. La ameninþarea turceascã de-a
transforma þara în paºalâc, datoritã uneltirilor lui
Mehmed-beg la Poarta Otomanã, Pârvuleºtii
consimt la împãcarea tuturor forþelor interne,
acceptând domn pe Radu de la Afumaþi. În calitate de mare ban, Pârvu II întreþine corespondenþã cu autoritãþi externe. La numirea de cãtre
turci a voievodului Vladislav III (1523), banul
scria sibienilor: „Dacã vom vedea cã acel domn
vine pe adevãrata dreptate de la Poartã, sã fie
domn cu pace, ºi nouã sã ne fie cu pace”1, atunci
i se vor supune, iar dacã nu, vor trece în Transilvania. Nu peste mult timp, Pârvu împreunã cu
alþi boieri trec munþii de unde, la sfârºitul lui
octombrie 1523, intrã în þarã cu o puternicã armatã ºi îl alungã pe voievod. Turcilor le scrie cã
l-au „rãsturnat, din multe pricini de rãutate”, iar
boierilor, cã „a fost întocmit cu turcii, ca nouã
capetele sã ni le rãpunã”2. Dupã reocuparea tronului de voievodul Radu de la Afumaþi, Pârvu II
devine iarãºi personajul principal. În timp ce
domnul cãlãtoreºte la Constantinopol, ca sã se
„închine” sultanului, îi þine locul; primeºte soli
din Transilvania ºi informeazã marile oraºe, din
aceastã zonã, despre cãlãtoria voievodului3;
când tronul este ameninþat, îl apãrã cu arma în
mânã, dupã cum informeazã Radu pe braºoveni
la 7 decembrie 1525, scriind: „În privinþa acelui
vrãjmaº ce s-a fost ridicat în Mehedinþi, domnia
mea am trimis pe credinciosul dregãtor al domniei mele, pe jupân Pârvu ban ºi cu curtea
domniei mele, de s-au bãtut cu el”4. Cultura
marelui ban Pârvu II se manifestã ºi în relaþiile
diplomatice, la primirea solilor, cum este cazul
lui „Opriº din partea Sibiului”5, precum ºi în
relaþiile întreþinute cu Braºovul unde se afla, în
luna mai 1528, dupã „cumpãrãturi”, ºi în solia
cãtre Ferdinand de Habsburg6. El s-a stins din
viaþã în luna aprilie 1529, la Pietreni, fiind înmormântat la Mãnãstirea Bistriþa, leagãnul copilãriei sale. A fost unul dintre cei mai influenþi
boieri, mai puternic decât domnii pe care i-a
aºezat pe tronul þãrii sau i-a înlãturat cu forþa de
care dispunea. A murit fãrã a lãsa urmaºi.
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în Þara Româneascã”1, voievodul îi dãruieºte
satul Fântânelele, iar întreaga averea lui
Drãghici a împãrþit-o boierilor care l-au executat, ca sã-ºi rãscumpere cheltuielile.
Cultura slavonã de la Mãnãstirea Bistriþa
este reprezentatã la începutul secolului al XVI-lea
de numeroºi scriitori ºi copiºti, formaþi, probabil, tot sub îndrumarea egumenului Macarie;
cei mai cunoscuþi fiind Iacob monahul, Stan logofãtul, Dragomir ºi Dieniº grãmãticii.
Un moment marcant al ªcolii slavone bistriþene îl reprezintã activitatea egumenului Misail
ieromonahul. Probabil „absolvent” al primei serii de elevi, s-a afirmat în viaþa Mãnãstirii ca
personalitate cu alese calitãþi culturale ºi gospodãreºti. El era ºi dascãl, conducãtorul ºcolii,
unde activau ºi alte persoane ilustre, dintre care,
în 1531 este menþionat ierodiaconul Teofil, autorul unei Psaltiri cu noþiuni tipiconale, scrisã cu
„binecuvântarea egumenului Misail”. Preocuparea egumenului Misail de a promova cultura în
Mãnãstire o adevereºte autograful din 1537,
pãstrat pe un Tetraevanghel, unde citim: „Eu,
robul lui Dumnezeu, egumenul Misail ieromonah al Mãnãstirii Bistriþa, am gãsit de cuviinþã a
începe a scrie Sfânta Tetraevanghelie ºi, fiindcã
meºterul cel ce a început a murit, am râvnit de
osârdie sufleteascã ºi am hotãrât în inima mea sã
nu fie aºa cu o astfel de faptã bunã, adicã a se
nimici ºi în uitare a rãmânea..., am gãsit pe un
frate de la Sfântul Munte Athos, prin dragoste
cãtre noi atras; acestuia am încredinþat-o ºi am
trimis-o ca sã o sãvârºeascã, ºi acolo s-a scris în
Sfântul Munte Athos, ºi iarãºi s-a adus aici în
Mãnãstire”2. Din postfaþa acestui Evangheliar,
rezultã cã egumenul Misail era un cãrturar distins al ªcolii bistriþene, însã în aceastã perioadã
se încheie aici activitatea culturalã de limbã slavonã, afirmându-se tot mai mult limba naþionalã
a poporului român.
Culturã slavo-românã
în Mãnãstirea Bistriþa (sec. XVI)
În deceniul al patrulea din secolul al
XVI-lea, boierii Craioveºti pierd influenþa politicã în stat, datoritã stingerii din viaþã a descendenþilor în linie bãrbãteascã; acest fapt
contribuie ºi la diminuarea activitãþii culturale a
ªcolii slavone de la Bistriþa. Mãnãstirea devine
centrul elementului monahal autohton, care va
cultiva tot mai intens limba românã; elevii deprindeau gramatica slavonã, dar fãceau ºi exer1
2
3
4

ciþii de traducere în limba vorbitã, încât pe la
mijlocul secolului reuºesc sa o transpunã în scris.
Este perioada când se traduc intens textele slavone ºi se constatã primele încercãri de scriere
româneascã ºi redactãri de opere în limba noastrã.
Dintre cãrturarii cei mai reprezentativi ai
culturii slavo-române, consemnãm pe Ieromonahul Eftimie, egumen al Mãnãstirii; de la el se
pãstreazã primul act mãnãstiresc redactat în
limba românã. Cunoscut sub numele de Zapisul
lui Eftimie din 1573, a fost publicat de B. P.
Hasdeu sub titlul: Memorandum despre facerea
unui iaz de moarã. Dacã ne referim la anul scrierii, se poate admite cã începutul învãþãmântului
românesc are loc aici în perioada anilor
1530-15403.
Un reprezentant de seamã al culturii slavo-române de la Bistriþa a fost ieromonahul
Teofil, egumen ºi dascãl de ºcoalã între anii
1609-1618, format în curentul cultural promovat
de egumenul Eftimie. Era un cunoscãtor al limbii slavone, dar ºi al celei române, cum rezultã
din inscripþia de pe racla Sfântului Grigorie din
1613, scrisã o parte în româneºte, iar alta în
slavonã, sau din autograful slavon de pe Pravila
tradusã de ieromonahul Mihail Moxa: „Teofil,
cu mila lui Dumnezeu, smeritul arhiepiscop ºi
mitropolit al întregii Ungrovlahii”4. Odatã cu
ridicarea sa la treapta superioarã a ierarhiei, s-a
afirmat incontestabil prin activitatea desfãºuratã
pentru promovarea limbii române în detrimentul
celei slavone. În epoca sa, apar monumentalele
opere originale sau traduse; atunci se tipãresc
primele cãrþi româneºti din Muntenia, în tipografiile înfiinþate la Câmpulung (1635), Govora
(1637) Dealu, anume: Ceaslovul ºi Pravila Micã
(1640), Evanghelia învãþãtoare ºi Învãþãturi
pentru toate zilele (1642).
Un strãlucit reprezentant al culturii slavo-române de la Bistriþa este ieromonahul
Mihail Moxa. Originar din Oltenia, primeºte la
botez numele Vasile ºi intrã de timpuriu în Mãnãstirea Bistriþa; uceniceºte în preajma egumenului Teofil, însuºindu-ºi vaste cunoºtinþe în domeniul teologic, istoric ºi juridic, precum ºi
câteva limbi strãine. La cãlugãrie, primeºte numele Mihail; apoi este hirotonit ºi desfãºoarã o
intensã activitate cãrturãreascã. Pe baza unui
mare numãr de izvoare contemporane, redacteazã renumita Cronicã, cunoscutã sub numele
de Prima istorie universalã în limba românã. De
remarcat cã, peste tot, cuvântul „roman” îl tra-

ªtefan ªtefãnescu, op. cit., p. 208.
Alexandru Odobescu, Opere II, Ediþie de Marta Anineanu ºi Virgil Cândea, Bucureºti, 1967, p. 134.
D. I. R., vol. IV, p. 127.
B. A. R., Ms. rom. nr. 2471, f. Iv.
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Bistriþa din secolul al XVII-lea este demonstrat
ºi de frumoasa Pisanie sculptatã în piatrã, aºezatã de Constantin Brâncoveanu în 1683, scrisã
în româneºte, iar partea finalã, în slavonã. Tot
atunci, egumenul bistriþean Paisie arhimandritul
poruncea monahului Nicolae din Mãnãstirea
Brâncoveni sã scrie Viaþa Sfântului Nifon, despre care, caligraful mãrturisea cã este „scoasã
dupã izvodul pãrintelui Anania ieromonahul,
tãlmãcindu-se de Sfinþia Sa din limba sloveneascã pe limba româneascã”11.
În anul 1691, conducerea ªcolii slavo-române este preluatã de ieromonahul Ilarion,
noul egumen. În aceastã calitate, îndeamnã pe
Vlad grãmãticul sã copieze Scara Sfântului Ioan
Scãrarul; caligraful cunoºtea ºi slavona, cum
rezultã dintr-o lungã însemnare fãcutã în aceastã
limbã12. Ca episcop al Râmnicului, Ilarion avea
un Molitvelnic slavo-român, scris de „Nicolae
monah ot Brâncoveni” în 1692, pe care îl doneazã ulterior Schitului Pãpuºa de sub jurisdicþia
Mãnãstirii Bistriþa13. Episcopul Ilarion, pentru
„a pune bazele unui învãþãmânt mai organizat...,
cheamã pe dascãlul Alexandru Rusu de la ªcoala
Scheii Braºovului”14. Mare poliglot, cunoºtea
româna, rusa, polona, latina ºi greaca, dascãlul
transilvãnean traduce, „cu îndemnarea ºi toatã
cheltuiala episcopului”: Penticostarul (1694),
Triodul ºi Psaltirea cu tâlc (1697) ºi compune o
Omilie la Adormirea Maicii Domnului. Psaltirea
are text paralel slavo-român, despre care traducãtorul spune cã s-a scris „de pe limba sloveneascã drept pe limba româneascã”15.
Urmaºul ieromonahului Ilarion la conducerea ªcolii este arhimandritul ªtefan care, fiind
format în mediul cultural de la Mãnãstirea
Cozia, copiazã Psaltirea slavo-românã a dascãlului Alexandru ºi Rânduiala sfinþirii apei, în
limba slavonã16. Ucenicul sãu, Stroe Copilul,
scrie „cu toatã cheltuiala cinstitului pãrinte egu-

Eugen Stãnescu, Semnificaþii istorice ale numelui ºi þãrii noastre, în „Magazin Istoric” IV (1970), nr. 10, p. 53.
Ion Donat, Numãrul ºi valoarea documentelor provenite din mãnãstirile Olteniei, în „Mitropolia Olteniei” XXII
(1970), nr. 5-6, p. 891.
B. A. R., Ms. rom. nr. 2522, 206 f.
Dr. Nestor Vornicescu, Primele scrieri patristice în literatura noastrã. Sec. IV–XVI, Craiova, 1984, p. 325.
Tezaur Medieval Vâlcean. Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu Vâlcea (1388-1715), de
Corneliu Tamaº, Ion Soare, Carmen Andreescu, vol. I, Bucureºti, 1983, nr. 814, p. 261.
Ibidem, nr. 817, p. 261.
Ibidem, nr. 871, p. 274.
Ibidem, nr. 888, p. 278.
Ibidem, nr. 913, p. 283.
Prof. Dr. Gh. Pârnuþã, Vechi urme de culturã la Episcopia Râmnicului ºi la mãnãstirile vâlcene, în „Mitropolia
Olteniei” XXIX (1977), nr. 4-6, p. 455.
B. A. R., Ms. rom. nr. 2462, f. 173v.
Ibidem, Ms. rom. nr. 2511, f. 388-389.
Ibidem, Ms. rom. nr. 2465, f. 4-12.
Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuþã, op. cit., p. 121.
B. A. R., Ms. rom. nr. 2604, f. 4.
Ibidem, Ms. rom., nr. 2644, 481 f.
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duce cu „român”1. Dintre operele sale, se cunoaºte Liturghierul, semnalat în 1897 de I. G.
Sbiera, ºi Pravila de la Govora, tipãritã în anul
1640.
Tot în prima jumãtate a secolului al
XVII-lea activa în cadrul culturii slavo-române
de la Bistriþa, copistul ªtefan, viitorul mitropolit,
care va continua cu vrednicie munca înaintaºului
sãu, mitropolitul Teofil2. Din perioada respectivã, se pãstreazã un manuscris românesc3 care
cuprinde Viaþa Sfântului Grigorie Decapolitul,
omilii ºi rugãciuni.
Alt reprezentant de seamã al culturii slavo-române este ieromonahul Ioan, fost eclesiarh
ºi egumen al Mãnãstirii Bistriþa prin 1665, de
unde trece la egumenia Schitului Trivale din
Piteºti. Cãlugãr cãrturar, cunoºtea slavona ºi
scria româneºte, contribuind efectiv la prestigioasa activitate de culturã ºi redeºteptare a conºtiinþei româneºti; traduce din limba slavã în
limba poporului Pisania ctitoriei lui Neagoe
Basarab de la Curtea de Argeº, precum ºi Cuvântul de învãþãturã adresat celor douã slugi,
care s-au consacrat vieþii cãlugãreºti. De asemenea, ieromonahul Ioan scrie într-o caligrafie
artisticã Viaþa Sfântului Nifon, specificând cã
este „Ioan ieromonah ot Bistriþa”4.
Din perioada respectivã, sunt cunoscuþi
numeroºi cãrturari care activau în zonã, scriind
documente pentru mãnãstire; ei pot fi consideraþi foºti elevi ai ªcolii bistriþene de orientare
slavo-românã. Dintre ei, menþionãm pe
Dumbravã din Dobriceni (28 decembrie 1681)5,
popa Pãtraºcu din Cacova (11 ianuarie 1682)6,
Ianãºi din Greci (11 decembrie 1684)7, Ioan logofãtul (6 mai 1685)8, Anania ieromonahul (10
martie 1686)9, iar Constantin din Corbasca menþiona pe un manuscris cã „am ºezut la Mãnãstirea Bistriþa ca sã învãþãm carte”10.
Caracterul slavo-român al culturii de la
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men ot Bistriþa chir ªtefan”1, Învãþãturile Sfântului Efrem Sirul. Caracterul slavo-român al culturii se constatã ºi din activitatea ieromonahului
Serafim, probabil fostul Stroe Copilul. Într-un
manuscris2 din anul 1705 acesta are, pe lângã
textele româneºti, un Formular model pentru
redactarea documentelor în slavonã ºi românã,
Cuvântul Sfântului Ghenadie al Constantinopolului, text paralel româno-slav, precum ºi un
Vocabular de botanicã bilingv, iar într-un loc,
noteazã: „Pis ruca Serafimova”, adicã: „Scris de
mâna lui Serafim”3. El cunoºtea ºi limba greacã,
scriind unele însemnãri cu alfabetul grecesc.
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Cultura bistriþeanã în limba românã
(sec. XVIII)
În secolul al XVIII-lea, limba românã triumfã definitiv în cultura mãnãstireascã de la
Bistriþa. Un rol hotãrâtor pentru înlocuirea limbii slavone cu cea românã l-au avut manualele
ºcolare apãrute în Tipografia Eparhialã din
Râmnic. Întâia învãþãturã pentru tineri (1726),
are caracter didactic, folosind metoda socraticã a
întrebãrilor ºi rãspunsurilor, adoptatã ºi de învãþãmântul religios în predarea Catehismului; cartea are text paralel slavo-român. Procedeul este
folosit pânã în a doua jumãtate a secolului al
XVIII-lea, cum denotã o însemnare de pe un
Praxiu, scris bilingv în 1766, unde citim: „Acest
izvod de Praxiu este al sfintei Mãnãstiri a Bisericanilor. ªi s-a adus aici la Episcopie la Roman,
la ºcoalã, pentru treaba învãþãturii”4. În consecinþã, se poate afirma cã: „Privite în general,
centrele de culturã din Vâlcea – prin dascãlii lor,
clerici ºi mireni – au reuºit sã trezeascã interesul
pentru învãþãtura de carte ºi mai ales sã rãspândeascã scrisul în limba românã”5. La Mãnãstirea
Bistriþa, cultura româneascã a cunoscut o mare
dezvoltare datoritã cãrturarilor formaþi de arhimandritul ªtefan ºi ieromonahul Climent, viitor
episcop al Râmnicului. În 1737, în timpul egumenului Sava, este menþionat Matei Voileanu,
elev bistriþean, care peste cinci ani era la ªcoala
Colþea din Bucureºti6. Reîntors în Transilvania,
el s-a stabilit la Hundorf, lângã Dumbrãveni, iar
mai târziu la ªoimuº, ocupând funcþia de grãmãtic. Însã cei mai renumiþi protectori ai culturii
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Ibidem, Ms. rom. nr. 2608, f. 376v.
Ibidem, Ms. rom. nr. 2456, 172 f.
Ibidem, f. 172.
Dr. Nestor Vornicescu, op. cit., p. 279, nota 24.
Prof. Dr. Gh. Pârnuþã, art. cit., p. 458.
Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuþã, op. cit., p. 158.
B. A. R., Ms. rom. nr. 2200, f. 2-6.
Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuþã, op. cit., p. 120.
B. A. R., Ms. rom. nr. 2512, f. 1.
Idem, Ms. rom. nr. 2472, f. 133v.

româneºti de la Bistriþa au fost ieromonahul
Macarie ºi nepoþii episcopului Climent, arhimandriþii Ilarion ºi Antonie, care au condus mãnãstirea ºi învãþãmântul românesc de aici aproape un sfert de secol. Contemporan cu Matei
Voileanu, probabil colegi, a fost Costantin, menþionat de dascãlul sãu, ieroschimonahul Macarie,
care îl pregãtise preot pentru parohia VãrateciCosteºti. Pe o filã a Octoihului, copiat în 1740,
Macarie noteazã: „S-a dat bisericii din Vãratece;
însã de va fi ucenicul meu, popa Costandin, la
acea bisericã, va fi ºi cartea, iar de nu, cartea va fi
a lui”7. Profesorul Gheorghe Pârnuþã considerã
cã, ªcoala de aici era „un fel de seminar”8, fiind
cel mai vechi din Biserica Ortodoxã Românã.
Cãrturarul cel mai reprezentativ al culturii
româneºti bistriþene, din perioada respectivã,
este arhimandritul Ilarion. Activitatea ºi-a început-o în timpul egumenului Climent, scriind,
în anul 1735, Minunile Maicii Domnului, iar în
cel urmãtor, un Miscelaneu de literaturã monahalã, pe care l-a donat Schitului „Sfinþii
Arhangheli” din Peºterã. Între 1738-1740 este
egumen ºi conducãtor al ªcolii.
Pentru cultura româneascã a avut valoare
majorã Bucoavna pentru învãþãtura pruncilor,
tipãritã la Râmnic, în 1749, de ieromonahul
Lavrentie de la Hurezi, din porunca episcopului
Grigorie. Cartea cuprinde cele Zece porunci,
Simbolul credinþei ºi Fericirile, explicate sumar.
De asemenea, îi îndeamnã pe preoþi sã înveþe pe
de rost „tâlcuiala”, ca sã poatã învãþa mai bine pe
„coconi”. Menþionãm încã Psaltirea de la
Râmnic (1764), tipãritã în versuri pentru a uºura
lectura; Învãþãtura creºtinã (1768), cu „articolele cele mai necesare”, predate dupã metoda
socraticã; Gramatica lui Ienãchiþã Vãcãrescu
(1787), pentru organizarea învãþãmântului în
limba românã, care a fost folositã în ªcoala din
Mãnãstirea Bistriþa. În anul 1767, scria Andrei
Logofãtul Bistriþei9; tot în acel an, Constantin
Runcanu din Obârºia Jaleºului, la 14 martie, face
o însemnare pe un manuscris al Mãnãstirii10.
În a doua jumãtate a secolului al
XVIII-lea, ªcoala româneascã de la Bistriþa are
alþi reprezentanþi de frunte. Arhimandritul
ªtefan, egumen ºi dascãl, învaþã pe ucenicii sãi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

monumentala Condicã în trei volume (17961804). Din aceastã perioadã este cunoscut ºi un
elev bistriþean, Chiril, viitorul Chiriac Râmniceanu, care scrie: „Nãscut în Râmnic, crescut în
Mãnãstirea Bistriþa”7, iar „carte am învãþat în
sfânta Mãnãstire Bistriþa, unde se aflã sfintele
moaºte al Sfântului Pãrintelui nostru Grigorie
Decapolitul, întregi”8. De aici, pleacã la Mitropolia din Bucureºti ºi învaþã „puþine cântãri bisericeºti”, apoi se stabileºte la Cernica, unde se
cãlugãreºte”9, „în vremea bãtrânului Gheorghe
arhimandritul, începãtorul Cernicãi, la leat
1800”10. Arhimandritul Costandie primeºte în
mãnãstire ºi pe preotul vãduv Ioan din Bãrbãteºti11, îl cãlugãreºte ºi-l numeºte schevofilax,
îndemânându-l sã-ºi continue activitatea scriitoriceascã; el era un autodidact, dupã propria
mãrturisire: „Eu n-am învãþat scrisoare de la
vreun dascãl, ci din firea mea m-am obiºnuit cu
aceasta”12. În calitate de „sin popii Mirii ot
Bãrbãteºti”13, nu-i exclus sã-l fi avut dascãl pe
tatãl sãu. În tot cazul, la anul 1766 era „grãmãtic”14 în satul natal, unde a fost hirotonit diacon în 1767, apoi preot. Venind la mãnãstire,
aduce toate manuscrisele sale, copiate de-a lungul vieþii, pe care le doneazã bibliotecii mãnãstireºti. Ele au un conþinut foarte diversificat:
literaturã monahalã, cuvântãri patristice, cãrþi de
cult, vieþi de sfinþi, eshatologie, geografie, istorie, cronologie etc. La Bistriþa, ieromonahul
Ioachim Bãrbãtescu copiazã o serie de manuscrise,
ultimul fiind terminat, în anul 180915.
La începutul secolului al XIX-lea, o serie
de evenimente au determinat stagnarea ºcolilor,
atât la centrele eparhiale, cât ºi în mãnãstiri,
încât învãþãmântul „nu a mai cunoscut situaþia
înfloritoare din cea de a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea”16. Egumenii bistriþeni, care
îndeplineau ºi rolul de nãstavnici ai ºcolii, cum
este atestat ºi arhimandritul Anania17, se succed
la intervale scurte, iar dupã Revoluþia lui Tudor

Idem, Ms. rom. nr. 2516, f. 2.
Idem, Ms. rom. nr. 2500, f. 4v.
Adam Toma-Bãncescu, Vaideeni. Istoria pãmântului natal, Bucureºti, 1986, p. 251-252, nota 1.
B. A. R., Ms. rom. nr. 2516, f. 1, însemnarea III.
Idem, Ms. rom. nr. 1135, f. 100 ºi nr. 3202, f. 146.
Ion Vârtosu, Date noi despre Dionisie Eclesiarhul, Bucureºti, 1937, p. 340.
B. A. R., Ms. rom. nr. 2102, f. 413v.
Idem, Ms. rom. nr. 2055, f. 1-9.
Arhim. Veniamin Micle, Ierodiaconul Chiril Râmniceanu, elev al ªcolii din Mãnãstirea Bistriþa, în „Telegraful
Român”. Anul 143 (1996), nr. 9-12, p. 3, col. 3-5.
B. A. R., Ms. rom. nr. 1929, f. 321.
Idem, Ms. rom. nr. 2102, f. 413v.
Idem, Ms. rom. nr. 2786, f. 406.
Idem, Ms. rom. nr. 2183, f. 127.
Ibidem.
Idem, Ms. rom. nr. 2789, 220 f.
Nicolae Andrei, Gheorghe Pârnuþã, op. cit., p. 169.
B. A. R., Ms. rom. nr. 2789, f. Iv.
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scrierea ºi citirea. Astfel, în 1786, Bucur, chelarul mãnãstirii, nota „ca sã se ºtie cã, în zilele
Sf(inþiei Sale) pãrintelui arhimandrit Chiriu chir
ªtefan, mãnãstirean, am fost chelariu eu”1, iar
ieromonahul Grigorie copiazã Pomelnicul Mãnãstirii Tismana (1798), mãrturisind cã este
„ucenic ºi de cãlugãrie ºi de preoþie” al arhimandritului ºi, cã „am scris cu mâna mea, din
porunca Sfinþiei Sale, toate scrisorile câte aratã
la începutul Pomelnicului celui Mare ºi la
sfârºit”2.
În timpul egumeniei arhimandritului
Nectarie, ªcoala româneascã de la Bistriþa este
atestatã de dascãlul Luþu din Vaideeni; în 1789,
pe un Molitvelnic din secolul al XVII-lea, dascãlul realizeazã o miniaturã lucratã artistic, reprezentând pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
încadrat de chipul Maicii Domnului ºi al Sfântului Ioan, ºi noteazã: „Sã se ºtie cã, acest cãpãtâi
de foaie, fiind nescris, am tipãrit cu mâna mea,
eu Luþu dascãl ot Vai de Ei, leat 7297”. Carte a
învãþat la Bistriþa, apoi activeazã ca dascãl în
satul natal3. De asemenea, ierodiaconul Mitrofan, bistriþean, consemneazã pe un manuscris:
„Sã se ºtie cã a tunat marþi dupã Paºti, fiind leat
1790. Iar Paºtile au fost în 24 ale lui mart(ie)”4.
Numit egumen al Mãnãstirii, arhimandritul Costandie devine ºi nãstavnic al ªcolii, cum
este menþionat într-un manuscris5. În timpul sãu,
deºi „grec” din Peloponez, însã probabil aromân, ªcoala româneascã de la Bistriþa cunoaºte
o remarcabilã înflorire. Ieromonahul Dionisie
Eclesiarhul laudã condiþiile excelente create de
egumen cãlugãrilor cãrturari6. Tinerii învãþau
carte, monahii instruiþi scriau, caligrafii ºi miniaturiºtii pregãteau elemente noi, iar egumenul
invitã ºi alþi cãrturari sã se stabileascã aici,
printre care locul principal îl ocupã ieromonahul
Dionisie ºi preotul Ioan din Bãrbãteºti.
Ieromonahul Dionisie Eclesiarhul traduce
în româneºte hrisoavele mãnãstirii ºi redacteazã
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tei Mãnãstiri Bistriþa fiind Sfinþia Sa pã rintele chir Gavriil arhimandritul”3; monahul
Partenie scrie Paraclisul Sfântului Grigorie
(1833), la fel schimonahul Paisie (1837), iar
ultimul reprezentant, monahul Terentie,
copiazã Acatistul ºi Paraclisul Sfântului
Grigorie Decapolitul (1854).
Cãtre mijlocul secolului al XIX-lea, „ºcolile cunosc o largã dezvoltare, atât în mediul
urban, cât ºi rural”,4 deoarece, din anul 1831,
ºcoala devine instituþie de stat, sub a cãrui supraveghere au trecut ºi cele particulare, precum cele
mãnãstireºti, printre care un loc de frunte ocupa
mãnãstirea Bistriþa.
Regulamentul Organic (1831) stabileºte
ca învãþãmântul sã fie de stat. În baza acestor
prevederi, s-a emis Legea ªcolarã (1833), care
punea bazele învãþãmântului în oraºe, ºi Legea
privind funcþionarea seminarilor teologice
(1834), în care preoþii erau declaraþi „dascãli ai
norodului”, bucurându-se de anumite înlesniri.
De asemenea, cântãreþii ºi paracliserii primesc
un rol important5.
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Vladimirescu (1821), au luat fiinþã ºcoli naþionale, întâi la oraºe, apoi ºi la sate. Mai ales
ºcolile orãºeneºti aveau „dascãli buni ºi pricepuþi”, pregãtind ºi candidaþi la preoþie care trebuia sã aibã „cuviincioasa ºtiinþã a citaniei”,
pentru a înþelege ºi a explica cele citite la slujbele divine1.
Deºi în primele decenii ale secolului al
XIX-lea se constatã o stagnare generalã a activitãþilor culturale, totuºi la Mãnãstirea Bistriþa,
un grup de cãlugãri menþin aprinsã flacãra culturii; este adevãrat, sunt puþini la numãr ºi
desfãºoarã o activitate relativ modestã. Dintre ei,
se evidenþiazã ierodiaconul Ghenadie cu Viaþa
lui Varlaam ºi Ioasaf, ierodiaconul Antim cu
Povestea lui Archirie ºi nepotul sãu Anadan
(1825); monahul Pafnutie completeazã Pomelnicul Mãnãstirii (1827), ierodiaconul Chesarie
face o însemnare de cititor, la 20 septembrie
1831, pe un manuscris de istorie2; monahul
Pahomie scrie Pomelnicul bisericii din Cacova
(1832), iar pe cel al bisericii din Costeºti menþioneazã, la 27 iunie 1834, cã „nãstavnic al sfin-
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Începutul oraºului Oradea
Doru SICOE
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partea maghiarã, cã Transilvania intrase sau reintrase(!) în graniþele acestui regat al migratorilor
de odinioarã5. Reuºita înglobãrii Croaþiei, care a
necesitat un plan întins pe câþiva ani, în care
diplomaþia s-a combinat cu forþa militarã, dupã
cum apreciazã istoricii croaþi, denotã un stat
ungar puternic, bine organizat de la nivel central,
politic, legislativ ºi militar. Sunt caracteristici
specifice unei domnii îndelungate, precum cea a
lui Ladislau, când îndeplinirea unui proiect de
þarã, cum s-ar spune astãzi, era garantatã de
stabilitatea domniei. Acest rege reinstaurase ordinea ºi domnia legii în regatul arpadian slãbit de
lupte interne. Astfel, „furtul ce depãºea valoarea
unei gãini era deja pedepsit cu moartea!“6. Asemenea mãsuri parcã amintesc de Vlad Þepeº al
nostru. Ladislau I rãmâne vestit ºi prin victoriile
sale contra pecenegilor ºi cumanilor, ce atacaserã Ungaria dinspre est.
Arheologul medievist orãdean Doru Marta
considerã, în teza sa de doctorat, cã acest rege al
Ungariei a fost „unul dintre cei mai importanþi
organizatori ai regatului, din punct de vedere
administrativ, militar, dar ºi pe plan religios“, iar
„întemeierea episcopiei orãdene concomitent cu
a celei din Zagreb, alãturi de supunerea Croaþiei,
au fost ultimele mari acþiuni ale regelui
Ladislau I“.
Tot tradiþia spune cã regele Ladislau a fost
ales sã conducã prima cruciadã, cea din 1096,
eveniment care se va desfãºura în cele din urmã

Pál Engel, Regatul Sfântului ªtefan. Istoria Ungariei medievale, 895-1526, ediþia a II-a, Editura Mega, ClujNapoca, 2011, p. 64.
Gyula Kristó, Engel Pál, Ferenc Makk, Korai magyar történeti lexikon (9–14. század), Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1994, p. 394-396.
Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini pânã în zilele noastre, ediþia a III-a, Editura Humanitas, Bucureºti,
1992, p. 51.
Florin Sfrengeu, Nord-Vestul României în secolele VIII-XII, tezã de doctorat, Oradea, 2007, Capitolul VIII –
Organizarea vestului Transilvaniei. Primul comitat în izvoarele scrise ºi arheologice, pag. 176, apud Györffy
György, Geographica historica. Hungariae tempore stirpis Arpadianae, Akadémiai kiadó, Budapest, 1963, p. 601.
Pentru istoriografia româneascã viziunea ocupãrii Transilvaniei de cãtre unguri era, pânã mai ieri, un proces ciudat
de îndelungat: „(…) Kurt Horedt dateazã pãtrunderea maghiarilor în Transilvania în intervalul de timp dintre
secolul al X-lea ºi secolul al XIII-lea. Dupã pãrerea lui, ungurii au cucerit Transilvania în cinci etape: în jurul anului
1000, Valea Someºului Mic ºi cursurile mijlociu ºi inferior ale Mureºului (2); în jurul anului 1100, pânã la Târnava
Mare (3); în jurul anului 1150, pânã la linia Oltului (4); în jurul anului 1200 pânã la Munþii Carpaþi (5). Se înþelege
cã autorul nu vede sub aceste cifre date istorice exacte, ci doar reperele esenþiale ale unui proces fluid, aproape
continuu“. – Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler (coord.), Istoria Transilvaniei, vol. 1 (pânã la 1541), Institutul
Cultural Român, Cluj-Napoca, 2003, p. 212.
András Gergely, Istoria Ungariei, Editura Kriterion, Bucureºti, 2000, p. 16.
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u al sãu „act de identitate“ din anul
1113, Oradea se poate lãuda cã este
cel mai vechi oraº medieval de pe
teritoriul României de azi. Istoriografia românã,
cu precãdere cea din perioada comunistã, n-a
privit cu ochi buni acest aspect, preferând sã-i
recunoascã statutul de oraº abia pentru secolul al
XIII-lea, nu pentru al XII-lea, cum bunul-simþ o
cerea. Istoriografia noastrã, trebuie s-o recunoaºtem, era incomodatã de întâietatea maghiarã
a acestui pas, care arunca o umbrã de inferioritate asupra românilor, a cãror viaþã urbanã va
începe mult mai târziu ºi la un nivel inferior.
Fiind vorba de peste 900 de ani de la prima
atestare scrisã, Oradea trebuie sã fi avut o istorie
anterioarã de încã vreo douã decenii, istoricii
maghiari luând în considerare anul 1091 ca an al
fondãrii. Vorbim de o existenþã preurbanã,
pentru cã altfel, vieþuirea permanentã la Oradea
era una strãveche, atestatã încã din Neolitic.
Tradiþia maghiarã a locului, verificabilã ºi
în vechi documente medievale, leagã întemeierea Oradiei de un mare rege al Ungariei,
Ladislau I (1077-1095), cel în vremea cãruia se
reuºeºte înglobarea Croaþiei în regatul arpadian,
care astfel, ocupând ºi Slavonia1, ajunge sã aibã
ieºire la Marea Mediteranã! El fusese înainte de
încoronare, duce de Bihor2, primul comitat înfiinþat de regatul maghiar înspre est3, pomenit
încã din anul 10674, an al tinereþii lui Ladislau.
Tot în vremea lui se susþine, cel puþin de cãtre
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fãrã vreun cap încoronat, din cauza morþii regelui în 1095. Argumentul pro Ladislau pe care-l
avem, în lipsa documentelor, este cã respectiva
cruciadã, cea mai victorioasã dintre toate, este
singura care nu are vreun rege în fruntea sa! Tot
renumele acestui mare rege trebuie sã fi facilitat
ascensiunea fiicei sale Piroska (Roºcata, în traducere), nãscutã în 1088, cãtre poziþia de împãrãteasã la Constantinopol (15 august 1118 - 13
august 1134). Cãsãtoritã cu bazileul Ioannes
Comnen al II-lea, ea va rãmâne în istorie ca Irene
Piroska, ajunsã Sfânta Irina, ortodoxã, dupã o
viaþã pioasã, în care a nãscut opt copii, dedicându-se în final bisericii, ca maicã1.
Peste toatã aceastã glorie ungarã, de sfârºit
de secol XI ºi început de secol XII, va veni mai
apoi crunta invazie mongolã din 1241-42, care
va mãtura Ungaria, spulberându-i armatele, ucigându-i o bunã parte din populaþie ºi distrugându-i cea mai mare parte a documentelor scrise. Cã Oradea e pomenitã într-un text din 1113,
care s-a pãstrat, e o minune! Dupã cum ne liniºteºte istoricul clujean ªerban Turcuº, documentul „nu poate fi considerat un fals, nici mãcar parþial. Este vorba despre unul din foarte
puþinele documente ce au supravieþuit din secolul al XII-lea transilvãnean ºi maghiar“2.
Pentru cineva din afara subiectului, o discuþie pe seama „fundaþiei“ oraºului Oradea ar
trebui sã înceapã cu sãpãturile arheologice, cele
care demonstreazã material vechimea unei existenþe. Aceste urme ale Oradiei de început sunt
acum, în mileniul III, aproape imposibil de descoperit. Asta, pentru cã locul iniþial de construire
urbanã a fost un permanent loc de distrugere ºi
reconstrucþie pânã chiar azi, cu acele amenajãri
ºi restaurãri cu care se laudã Primãria. Destinul
acelei prime biserici catolice de mãnãstire fortificatã, clãditã la solicitarea regelui Ladislau I, pe
locul cetãþii renascentiste de azi, din centrul
Oradiei, seamãnã cu cel al majoritãþii construcþiilor din acea perioadã din Europa, cu excepþia
câtorva catedrale. Cea mai celebrã ºi bine pãstratã construcþie fortificatã europeanã din acea
vreme nu se aflã la noi, în Europa, ci în Asia, în
Siria de azi mai precis, ºi se numeºte Crac des
Chevaliers, monument UNESCO. Este o magnificã construcþie din epopeea cruciadelor, edi-
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ficatã în perioada de dupã moartea fiicei lui
Ladislau I, împãrãteasa Irene Piroska. Prin urmare, arta construcþiei, în acel îndepãrtat Ev Mediu, avansase mai rapid decât am putea crede. ªi
la ea nu înseamnã cã se pricepeau urmaºii migratorilor de mai ieri, aflaþi încã într-un stadiu de
înapoiere istoricã certã, ci înseamnã cã un rege,
conºtient ºi responsabil, apela la specialiºtii occidentali, pentru a clãdi în numele sãu. Având în
vedere împlinirile politico-militare ale marelui
rege, carisma ºi imaginea publicã care-i reveneau inevitabil, toate cereau o operã reprezentativã. De aceea se cuvine sã considerãm cã
biserica sa din Oradea trebuie sã fi fost pe atunci
cea mai mândrã din aceastã parte a Ungariei,
model de construcþie, simbol de mãreþie ºi putere
a statului ºi Bisericii Catolice. Ea era o exponentã a „cruciadei catedralelor“3 lansatã peste
Europa, care va dubla într-un mod glorios expansiunea creºtinã catolicã din Orient (prima
acþiune imperialistã a noului Occident European).
Bãºtinaºii, care din cauza secolelor de dominaþie slavã asupra acestei pãrþi de Europã,
involuaserã la o civilizaþie specificã mai degrabã
înaintea marelui rege dac Burebista (82-44
î.e.n.), urmau sã vadã ºi ei cum se reclãdeºte
civilizaþia, cu meºteri din Occident, cum spuneam, deoarece ocupantul maghiar nu-ºi dezvoltase încã o clasã proprie de constructori.
Arhitectul, meºterii pietrari, zidarii, tâmplarii ºi
ceilalþi vor reprezenta motorul industriei locale
din prima fazã de dezvoltare a ceea ce va fi
oraºul Oradea. Ei veneau aici din civilizaþii urbane occidentale, un motiv în plus pentru a pune
în funcþie mecanismul unui oraº la Oradea, loc în
care trebuie sã fi avut mai multe solicitãri de
lucrãri, pe lângã cea propriu-zisã.
Pentru românii „verzi“ ºi/sau „urmaºii dacilor“, în felul lor niºte entuziaºti ai unor convingeri istorice blocate, se cuvine sã precizez
situaþia arhitectonicã a acestor locuri, incluzând
ºi restul României de azi, cu un citat din Istoria
Transilvaniei, vol. 1 (Cluj-Napoca, 2003): „Spre
sfârºitul mileniului I reapar fortificaþiile, cu valuri de pãmânt, ºanþuri, palisade din lemn, mai
rar prevãzute cu turnuri din lemn“4. Unul dintre
exemplele enumerate este, firesc, cetatea de pãmânt din comuna Biharea, de lângã Oradea, pro-

Istvan Gombas, Kings & Queens of Hungary/ Princes of Transylvania, Editura Corvina, ediþia a II-a, Budapest,
2002; sau online: About Hungarian Saints: PIROSKA, http://hungaria.org/hal/hungary/index.php?halid= 14&me
nuid=397.
2 ªerban Turcuº, In confinibus christianitatis. Ecleziologie ºi antroponimie în documentul „fundaþional“ al oraºului
Oradea (1113), articol consultat în manuscris.
3 Jean Gimpel, Constructorii goticului, Editura Meridiane, Bucureºti, 1981, p. 18.
4 Coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Istoria Transilvaniei, vol. 1 (pânã la 1541), Institutul Cultural Român,
Cluj-Napoca, 2003, pag. 197.
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Panonicã, pe cursul Criºului Repede care venea
dinspre Transilvania prin calea mai protejatã,
cea montanã, la Oradea întâlnindu-se cu drumul
ce ducea spre nord-vest cãtre Debreþin, Buda,
Viena, Bratislava, Praga, spre sud-est cãtre
Deva, Oltenia sau Alba, Sibiu, Braºov, spre sud:
Arad, Timiºoara, Belgrad ºi apoi Italia sau Constantinopol. Pe cursul Criºului Repede se putea
ajunge, spre est, pe platoul transilvan, la Huedin,
Cluj, Bistriþa sau Târgu-Mureº. Inevitabil,
Oradea era cel mai important nod de comunicaþii
din estul Pannoniei, cheia pãtrunderii în Ungaria
centralã sau poartã de vest a Transilvaniei, roluri
validate de evenimentele istorice prin care a trecut în urmãtoarele secole de dupã fondare.
Câmpul din partea vesticã a Oradiei putea
încartirui liniºtit o armatã de 100.000 de oºteni
în cazul în care ar fi fost nevoie, armatã ce putea
ajunge oriunde pe drumurile amintite. El va fi
folosit la maximum abia de turci, în timpul Paºalâcului de Oradea (1660-1692), când aici se desfãºura cel mai grandios târg þinut pe teritoriul
României vreodatã! Atunci atinsese Oradea ca
oraº ºi maxima dezvoltare de pânã în secolul al
XIX-lea, afirmaþie verificabilã într-o gravurã
austriacã – aproape necunoscutã! – ce redã asediul oraºului, început în 1691. Entuziastul cãlãtor ºi spahiu Evliya Celebi, martor al luãrii cetãþii în anul 1660 ºi al refacerii oraºului în doar
câþiva ani, spune: „În locul acesta, la începutul
anului, cu patruzeci de zile mai înainte de sãrbãtoarea de ouã roºii a ghiaurilor, se face un bazar
anual, când se adunã negustori ghiauri din India,
din Yemen, din Arabia ºi din Persia, într-un
cuvânt din toate cele ºapte clime, vin sute de mii
de oameni (subl. n.), printre care ºi maghiari ºi
alte fiinþe care vorbesc diferite limbi, încât
aceastã câmpie a Oradiei se umple de corturi ºi
de cãruþe, împodobindu-se cu ele. Timp de douãzeci de zile ºi douãzeci de nopþi, ei petrec în
beþii, fãcând aliº-veriº ºi obþin câºtiguri mari,
cãci se desfac ºi se vând mãrfuri de mii de
poveri. De asemenea, multe alte mii de poveri de
mãrfuri diferite se fac baloturi, fiind cumpãrate.
Astfel se obþin mari sume de bani, cât vistieria
egipteanã ºi cea greceascã. Dar în locul acesta
sosesc, cu patruzeci de zile înainte, trupele înarmate de la Ineu ºi de la Oradea ºi din eialetul
Oradiei ºi pãzesc corturile din câmpia Oradiei
pânã la spargerea târgului, iar dupã aceea, trupele islamice, venite pentru pazã, se întorc la
vetrele lor cu voia vizirului de Oradea. În imperiul otoman, asemenea târguri se fac la cetatea
Osjek. Tot aºa sunt ºi târgurile de la Dolian, de la
Alesonia, de la Maºkolor ºi de la Ianina; dar
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babilul sediu a lui Menumorut, voievodul autohton de care dau ungurii aici. Sã precizãm doar
cã, pe vremea lui Burebista, începuse un proiect
naþional de apãrare, în care dacii construiau cetãþi din mari blocuri de piatrã fasonatã, aduse de
la depãrtare, în timp ce la Biharea aveam la anul
900 doar un oppidum (cetate de pãmânt), caracteristic celþilor de odinioarã. Vrem sau nu, trebuie sã recunoaºtem cã, de acum, purtãtorii civilizaþiei occidentale sau, cel puþin, favorizatorii
ei, devin ungurii.
Constantinopolul, invocat ca suzeran de
cãtre bravul Menumorut în refuzul sãu de a se
supune ungurilor, era încã cel mai strãlucit ºi
mare oraº din aceastã parte a globului, însã acest
fapt nu dusese în þara lui Menumorut ºi la preluarea valorilor arhitecturale ºi a tehnicilor de
construcþie din grandioasa capitalã a Imperiului
Roman de Rãsãrit. În cazul în care erau biserici
creºtine de rit grecesc în þara lui Menumorut, aºa
cum se considerã de cãtre istoricii români, ele
erau de mici dimensiuni ºi, cel mai probabil, din
lemn. Putem vorbi de o apartenenþã spiritualã la
valorile bizantine, tocmai pe filiera Bisericii Ortodoxe, dar prin filtrul reductiv al limbii slavone, la
care se pot adãuga unele schimburi comerciale,
cenzurate serios de insecuritatea politicã a zonei.
Dupã creºtinarea oficialã în rit latin a ungurilor, din anul 1000, hotãrâtã de regele Vajk,
creºtinat sub numele de ªtefan, ne aflãm în plinã
revoluþie de amenajare a regatului Ungariei, în
care Biserica Catolicã devenea garantul conectãrii Ungariei la Occident ºi la progresele sale în
plan tehnic ºi organizatoric.
Prin poziþionarea fortificatã natural de
braþele lichide ale Criºului Repede ºi Peþei, cea
cu apa termalã de la „bãile“ din apropiere, mãnãstirea-cetate fondatã de Ladislau I (cea al cãrui
nume va deveni al oraºului) avea un extraordinar
rol strategic în ceea ce însemna þinerea sub control a Transilvaniei. Dacã analizãm miºcãrile de
trupe din anii 1848-49 ºi cele din Primul Rãzboi
Mondial cu invazia româneascã din final, vedem
cã Oradea este pivotul acþiunilor de intervenþie
militarã spre interiorul Transilvaniei a pãrþii ungare. Acest rol trebuie sã fi fost sesizat din timp
de un rege rãzboinic, pus pe acþiuni ofensive, dar
ºi defensive. Oradea putea favoriza o invazie în
Transilvania ºi putea, în acelaºi timp, bloca vreo
invazie dinspre Transilvania. Iatã de ce Oradea
trebuie sã fi avut o ascensiune rapidã spre statutul de aºezare urbanã, fiind ºi un loc de întretãiere a drumurilor canonicilor, militarilor ºi negustorilor. Era aºezat exact acolo unde se
terminã dealurile Oradiei ºi începe Câmpia
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Oradea-Mare, reºedinþa Paºalâcului de Oradea, supusã asediului austriac, demarat în 1691. Gravurã
din arhivele austriece, puþin cunoscutã, ce înfãþiºeazã un oraº turcesc plin de construcþii grandioase,
moschei cu minarete ºi strãzi largi, fiind ºi puternic fortificat.

târgul acesta de la Oradea, atrãgând foarte mulþi
oameni, este neobiºnuit de mare“1.
Dupã cum apare, turcii au înþeles cel
mai bine rolul strate gic, pol i tic, militar ºi economic al Oradiei, oraºul cu cetatea sa de necucerit de venind un bas tion al stãpânirii oto mane. Era deja cetatea pe care o vedem ºi
astãzi, a treia în ordinea timpului, dupã cea a
mãnãstirii iniþiale – distrusã de invazia mongolã în 1241 – ºi cea reconstruitã sub regii

angevini. Oraºul, unificat administrativ prin
decizia Dietei de la Turda, din 1557, devenit
„Oradea Mare“2, era, la rândul lui, înconjurat
de ziduri, existând, deci, aici un loc puternic
fortificat – semn al importanþei sale strate gice. Din secolul al XVI-lea, denumirea ora ºului va apãrea pe hãrþile occidentale ca „Oradea Mare”, în germanã, latinã sau italianã 3 ºi
se va pãstra aºa în secolele care urmeazã,
înclusiv în actele oficiale.

Perioada preurbanã
Aºa dupã cum aminteam, pe teritoriul
Oradiei de azi existã o strãveche continuitate
de vieþuire a lui Homo Sapiens încã din Epoca
Pietrei. S-au descoperit aºezãri de o parte ºi de
alta a Criºului Repede, apã care primea aici o
seamã de afluenþi care, graþie intrãrii în câmpie, îi creºteau considerabil lãrgimea. Pescuitul,
vânãtoarea, creºterea animalelor, cultivarea
plantelor, olãritul ºi þesutul erau specifice zonei.
În momentul în care Ladislau I a hotãrât

ridicarea unei biserici cu mãnãstire, adicã o întreagã instituþie de cult, la Oradea, de
jurîmprejurul ei existau fãrã-ndoialã o seamã de
sate ale autohtonilor, români ºi slavi, cum precizeazã Gesta Hungarorum, aceastã primã
istorie a ungurilor. Locul ales pentru ridicarea
mãnãstirii era o insulã cu aspect de dâmb, între
douã braþe de apã, loc situat în dreptul ultimului
deal de lângã Criºul Repede, la ieºirea acestuia
în Câmpia Panonicã. Cu alte cuvinte, era un loc

Cãlãtori strãini despre Þãrile române, vol. VI, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1976, p. 665.
Monumenta comitialia regni Transilvaniae. Erdelyi orzsaggyulesi emlekek, vol. 2 (1556-1576), Budapest, 1877,
p. 81
3 Plihál Katalin, Magyarország Legszebb Térképei 1528-1900 (Cele mai frumoase hãrþi ale Ungariei 1528-1900),
Kossuth Kiadó ºi Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009.
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de apã mai mici, cu care se întrepãtrundea
printr-o mulþime de braþe. Din nord, cel mai important ºi periculos afluent era Barcãul. Întinderea deltei se poate studia ºi azi, graþie hãrþii
detaliate, întocmite la cererea împãrãtesei
Austriei, Maria Theresa, demers îmbunãtãþit ºi
finalizat în vremea lui Iosif al II-lea (în 1783 se
cartografia zona Bihorului), numitã azi „harta
iosefinã“ de cãtre cunoscãtori.
Cum se prezentau ºi acþionau aceºti nou
veniþi plini de tupeu, numiþi maghiari sau unguri? Iatã cum îi descrie celebrul medievist francez Marc Bloch: „Ei nu evitau întotdeauna luptele împotriva unor forþe organizate; ba chiar au
purtat câteva astfel de bãtãlii, cu succese variabile. Totuºi, de obicei preferau sã se furiºeze
rapid de-a curmeziºul regiunilor: adevãraþi sãlbatici, pe care ºefii lor îi conduceau în luptã cu
biciul, dar altfel, soldaþi redutabili, iscusiþi când
era necesar sã se batã, executând atacuri de
flanc, îndârjiþi în urmãrire ºi ingenioºi în ieºirea
din situaþiile cele mai grele. Trebuia sã se traverseze vreun fluviu sau laguna veneþianã? Construiau grabnic bãrci din piei sau din lemn. La
opriri, îºi aºezau corturile de oameni ai stepei
sau se fortificau în clãdirile unei mãnãstiri pãrãsite de cãtre cãlugãri, ºi de acolo atacau zonele
învecinate. ªmecheri ca niºte oameni primitivi,
informaþi la nevoie de cãtre solii pe care îi trimiteau înainte, mai puþin pentru a negocia cât
pentru a spiona, ei descoperiserã foarte repede
subtilitãþile, destul de greoaie, ale politicii occidentale. Se þineau la curent cu situaþiile de
interregn, deosebit de favorabile pentru incursiunile lor, ºi ºtiau sã profite de disensiunile
dintre prinþii creºtini, pentru a se pune în serviciul unuia sau altuia dintre rivali. (…) Ei erau
de temut, mai ales, pentru sate ºi pentru mãnãstiri, izolate frecvent în câmpii sau situate în
cartierele periferice ale oraºelor, în afara zidurilor de incintã. Mai presus de orice, se pare cã
doreau sã ia prizonieri, alegându-i cu grijã pe cei
mai buni, uneori pãstrând – dintr-o populaþie
trecutã prin foc ºi sabie – doar femeile tinere ºi
bãieþii tineri: pentru nevoile ºi plãcerile lor, fãrã
îndoialã, ºi mai cu seamã pentru vânzare“3.
În ce mãsurã au reuºit ungurii sã pãtrundã
apoi în Transilvania, în secolul X, la câþiva ani
de la descãlecarea lui Arpád, poate fi subiect de
discuþie, mai ales cã Thomas Nägler admite cã
„este posibil ca ungurii sã fi trecut din est direct

Florin Sfrengeu, Nord-Vestul României în secolele VIII-XII, tezã de doctorat, Oradea, 2007, p. 168-169.
Sever Dumitraºcu, Criºana – 1000 de ani de istorie (300 – 1300 A.D.), Editura Universitãþii din Oradea, Oradea,
2013, p. 186.
3 Marc Bloch, Societatea feudalã, vol. 1: Formarea legãturilor de dependenþã, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996,
pp. 32-33.
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ferit de inundaþiile frecvente pe atunci, iar graþie
apei termale, ce venea dinspre actualele bãi Felix ºi 1 Mai, iernile erau mai blânde ºi mai
sigure: apa nu îngheþa, iar un eventual atacator
nu putea trece peste eventualul pod de gheaþã, de
gãsit pe alte cursuri, nu aici! Sã ne amintim cã
dacii aºa au trecut Dunãrea în Moesia, în primul
rãzboi cu Traian, în iarna lui 101-102.
Apariþia ungurilor în Câmpia Panonicã a
fost principalul eveniment de la sfârºitul secolului al IX-lea. Motorul funcþionãrii economice a
grupului maghiar a fost jaful, fiind un popor de
arcaºi cãlãreþi, cu o mobilitate militarã foarte
mare. Era principalul atu al maghiarilor, de care
devin foarte repede conºtienþi, dupã primele expediþii de jaf în Europa occidentalã. Acestea se
vor organiza aproape anual, începând în primãvarã, ºi vor dura peste o jumãtate de secol
pânã când cineva îi va putea opri definitiv. În tot
acest timp, zona Câmpiei Panonice trebuia asiguratã, cum s-ar spune în termeni militari. Nu
puteai pleca cu armata în Occident fãrã sã-þi
asiguri spatele, ceea ce duce la presupunerea
cuceririi timpurii a zonei de est a câmpiei panonice, dominatã de Menumorut, cum aminteºte
Gesta Hungarorum. Istoricul ºi academicianul
„Ioan-Aurel Pop considerã cã rãzboiul contra
ducatului Criºanei are trei etape“1. Se va reuºi
supunerea lui abia la a treia încercare, cu o oaste
ce avea ca avangardã pe secui, venind dinspre
sud-vest, cãtre Biharea, cetate de pãmânt pe care
o cuceresc ºi jefuiesc. E probabil cã acest eveniment va fi favorizat aºezarea secuilor în nordul
cetãþii autohtonilor, în locul numit Podul
Sãcuilor (în maghiarã Székelyhíd), care este azi
orãºelul Sãcuieni. Întâmplãtor sau nu, pe direcþia
acelui atac existã „un cimitir maghiaro-turanic
cu morminte cu inventar tipic: arme ºi oseminte
de cai. Acest cimitir se aflã pe Dealul ªumuleului, spre dealurile Episcopiei Bihorului. Pânã
în Evul Mediu inclusiv, circulaþia de la sud spre
Biharea se fãcea peste aceste dealuri, spre apus
era o imensã mlaºtinã (deltã) între Criºul Repede
ºi Barcãu, stopând intrarea dinspre vest, la Biharea“2. E posibil ca cimitirul amintit de arheologul Sever Dumitraºcu sã se fi nãscut ca
urmare a unei prime mari ciocniri între invadatori ºi autohtoni, în afara cetãþii de la Biharea.
Delta de mari dimensiuni, din vestul întregii
regiuni, îºi începea existenþa din zona Oradiei,
unde Criºul Repede întâlnea o seamã de cursuri
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în Transilvania ºi apoi în Pannonia, urmele lor
apãrând deja în secolul al X-lea ºi în Ardeal“1.
Sã precizãm doar cã istoriografia maghiarã a
început sã propage viguros, imediat dupã cãderea Cortinei de Fier, ideea pãtrunderii ungurilor mai întâi în Transilvania ºi abia apoi în
Pannonia! Istoriografia românã, timoratã se pare
de prezenþa permanentã a UDMR la guvernarea
României, nu a dat nici pânã azi un rãspuns bine
argumentat ºi promovat acestei noi pretenþii
maghiare.
Iatã cum sunã teoria dublului descãlecat,
într-o istorie actualã a Ungariei tipãritã chiar la
Bucureºti: „În 895, Arpád, îndemnat de bizantini, porneºte împotriva Bazinului Carpatic, atacând zonele de frontierã de pe Tisa. Pare verosimil cã aceastã campanie sã fi fost pornitã cu
intenþia descãlecatului, deoarece nici înainte ºi
nici dupã ea, Arpád nu s-a angajat în vreo incursiune militarã2. Descãlecatul programat s-a
produs, totuºi, sub forma unui refugiu: pecenegii
– la îndemnul bulgarilor – i-au atacat pe cei
rãmaºi acasã, iar aceºtia, neavând altã direcþie de
ales pentru a se salva decât calea apusului, au
nãvãlit prin trecãtorile Transilvaniei în Bazinul
Carpatic. Exodul nu a cauzat pierderi umane
însemnate, pânã ºi ºeptelul a trebuit sã fie lãsat în
urmã doar de cei care locuiau în partea rãsãriteanã a habitatului. Ocuparea integralã a Bazinului Carpatic nu a fost un proces paºnic nici
în fazele sale urmãtoare, pãrþile transdanubiene
fiind stãpânite de principatul bavarez, iar cele
nord-estice de imperiul morav. În Câmpia Panonicã ºi în Transilvania descãlecãtorii se loveau
de interesele þarului bulgar. Bazinul Carpatic nu
a fost niciodatã un vid, dar – fãcând abstracþie de
avari – descãlecãtorii maghiari au fost primii
care au reuºit sã-l cuprindã sub o stãpânire unitarã ºi durabilã. Procesul descãlecatului îl putem
considera încheiat în jurul anului 900“3.
Conform cercetãrii arheologice, istoricii
români susþin o continuitate de vieþuire a autohtonilor pe întreg teritoriul Daciei. Populaþia respectivã, amestecatã în timp cu germanici, turcici
ºi, în cea mai mare mãsurã, cu slavi, a ales sã
aibã o dominantã culturalã romanicã, Constantinopolul fiind, nu departe, un far al unei civilizaþii
foarte avansate faþã de lumea barbarã ºi extrem
de impresionant pentru cei care apucau sã-l viziteze. Interesant este ºi faptul cã românii se întin-
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deau pe cea mai mare parte a teritoriului Daciei
lui Burebista… Este o coincidenþã prea vizibilã
pentru a nu fi luatã în seamã. ªi meritã cercetatã
în continuare, deoarece, dupã marele împãrat
Iustinian (527-565), Imperiul Roman din est
devine unul de limbã oficialã greacã, renunþându-se la latinã. Populaþia latinizatã de la nordul
Dunãrii de Jos era deci bine sedimentatã
lingvistic din moment ce pentru anii 900-1000,
în Gesta Hungarorum sunt amintiþi românii,
convieþuind cu slavi, dar fiind neam aparte.
Ipoteza dublului descãlecat nu este realistã, þinânâd cont cã o trecere de-a dreptul prin
masivii Carpaþi româneºti din Moldova în Transilvania, pe o mulþime de coloane, cum aratã
hãrþile prezentate de istoricii maghiari, însemna
o disipare periculoasã a efectivelor într-o zonã
montanã ºi pãduroasã, complet ostilã modului de
viaþã maghiar, adaptat din strãvechime la viaþa
de câmpie (pustã). În asemenea condiþii, proastele obiceiuri de jaf ºi crimã ale migratorilor unguri, strãmutate peste Transilvania unei populaþii sedentare, ar fi dus la bãtãlii ce ar fi eliminat
acele presupuse coloane maghiare de refugiaþi
din sudul Moldovei, pânã ca ele sã poatã pune
stãpânire pe tot Ardealul ºi sã facã joncþiunea cu
cei ce ocupaserã Câmpia Panonicã. Pentru o
astfel de acþiune vastã, demnã mai degrabã de
operaþiunile din al Doilea Rãzboi Mondial, ungurii ar fi trebuit sã aibã un numãr mult mai mare
de oameni, o civilizaþie care sã facã posibilã
disciplina militarã ºi o conducere centralizatã,
de mânã forte. Toate acestea sunt de regãsit
eventual la un Caesar sau Traian, anterior, sau la
Ginghis Han, trei secole dupã descãlecatul maghiar în centrul Europei, dar nu la unguri!
Cert este cã cele mai vechi urme de locuire
panonicã maghiarã, necropole, sunt cele din
preajma cursului superior al Tisei, rezultate logic în urma intrãrii prin pasul Verecki, din Carpaþii Pãduroºi. Ungurilor le rãmâne, însã, mândria cã de la un stadiu primitiv de dezvoltare,
odatã ajunºi în centrul Europei ei obþin performanþa unei construcþii statale, „rãmânând
unicul popor rãsãritean seminomad care a reuºit
sã-ºi întemeieze un stat ºi sã-ºi gãseascã un loc
definitiv în Europa“4.
Permanenþa de locuire pe teritoriul de azi
al oraºului îi face pe unii istorici români sã presupunã cã Oradea, anterior cuceririi maghiare, ar

Coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Istoria Transilvaniei, vol. 1 (pânã la 1541), Institutul Cultural Român,
Cluj-Napoca, 2003, p. 210.
2 Afirmaþie contrazisã de colegul istoric maghiar Pál Engel, în volumul Regatul Sfântului ªtefan. Istoria Ungariei
medievale, 895-1526 sau chiar de Marc Bloch în Societatea feudalã, volumul I.
3 Gergely András, Istoria Ungariei, Editura Kriterion, Bucureºti, 2000, p. 9.
4 András Gergely, Istoria Ungariei, Editura Kriterion, Bucureºti, 2000, p. 11.
1

fi putut fi una dintre reºedinþele itinerante (dupã
modelul medieval apusean)1 ale „ducelui“ autohton Menumorut2, oponent al regelui ungurilor. Tradiþia istoricã pãstreazã, însã, ca reºedinþã
principalã comuna Biharea, situatã la câþiva kilometri nord-vest de Oradea. Aici existã ºi azi o
impresionantã cetate de pãmânt ºi se apreciazã
cã ar fi fost pe atunci ºi o episcopie de rit bizantin, apoi una de rit latin („Episcopatus Bihariensis“), înfiinþatã de ªtefan I pe la 1010, dupã
cea de la Alba Iulia (1009). Presupunerea are ca
bazã tipicul catolic de a face episcopii proprii
peste organizãrile religioase autohtone, pãgâne
sau ortodoxe. Celebra catedralã din centrul oraºului transilvan Cluj-Napoca este ridicatã peste
ruine strãvechi, chiar romane, aºa cum, cu scandalul de rigoare, s-a strãduit sã releveze arheologic, în anii ’90, primarul Gheorghe Funar...
Menumorut acceptã în cele din urmã suzeranitatea maghiarã, cãsãtorindu-ºi cu Zulta
(Zoltan), fiul lui Árpád (850-907), unica fiicã3.
Rezultatul acestei alianþe – apreciate se pare ca
un important succes politic, de ambele pãrþi – va
face, din partea de la nord de Criºul Repede a
Bihorului, fieful casei regale a Ungariei din perioada lui ªtefan I ºi a urmaºilor sãi4. Interesul
particular pentru Oradea, de dupã fondarea sa,
pare a fi, deci, prelungirea unei legãturi tradiþionale a regalitãþii Ungariei cu aceste locuri.
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Un prim catolic celebru, care ajunge în
regiunea Oradiei, este cãlugãrul benedictin veneþian Gerard de Sagredo sau Sfântul Gerard5.
Convins tocmai de regele ªtefan I (ce fusese
impresionat de predicile sale de la Pécs) sã viziteze cetatea Bihorului6 (desemnatã de regele maghiar ca reºedinþã de comitat7), el va predica ºi
aici. Devine apoi dascãlul fiului regelui ªtefan,
prinþul Emeric, iar dupã moartea neaºteptatã a
tânãrului ajunge episcop de Cenad, în 1030. Va
cãdea victimã la Buda, în 1046, unui asasinat
politic sau unui acces de pãgânism unguresc (în
conformitate cu „Viaþa Sfântului Gerard de Cenad“ sau Vita Sancti Gerardi, Moresenae ecclesiae episcopi – în originalul latin), fiind aruncat
în Dunãre de pe colina care-i poartã ºi azi numele maghiarizat: Szent Gellért (Sfântul
Gerard). Este celebrat azi ca fiind primul martir
veneþian. Deci, nu întâmplãtor, cinstirea lui era
ºi un obicei din vechime, la Oradea. Astfel,
Sfântul Gerard avea un altar în chiar catedrala
Sfântului Ladislau, în apropierea celui al învãþãcelului sãu, prinþul Emeric (iconografia maghiarã îi prezintã pe cei doi, ridicaþi la rang de
sfinþi catolici, împreunã) – dupã cum aflãm din
Statutele Capitlului de Oradea, la Titlul XXXIX.
(Va urma)
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Istoria dezrobirii religioase
a românilor din Ardeal

1

necesarã, cu atât mai mult cu cât documentele
anexate de savantul ardelean lucrãrii sale obligã
la obiectivitate, ba, mai mult, o garanteazã.
Cititorul este invitat sã parcurgã singur întregul
material, inclusiv anexele, ºi-ºi va face, astfel,
desigur, o pãrere proprie, realã asupra a ceea ce a
fost unirea. E bine sã se vorbeascã în cunoºtinþã
de cauzã, cu documentele alãturi, nu mânaþi doar
de tendinþe separatiste, de sentimentalisme ori
porniri revendicative. Un lucru este limpede:
unirea a fost fãcutã ºi menþinutã multã vreme
prin înºelãciune ºi forþã (inclusiv militarã), prin
inducerea în eroare ºi prin manifestãri de violenþã ieºite din comun (bãtãi, schingiuiri, omoruri, detenþii, umilinþe etc.). Nimeni nu a aderat
la unire din vreo pornire interioarã, ori ca urmare
a unei interpretãri noi, originale a dogmelor religioase. La avansurile imperiale au rãspuns afirmativ un numãr restrâns de preoþi, mai ales din
motive de ordin material ºi în speranþa (bineînþeles, înºelatã) cã vor deveni egali cu preoþii
celorlalte naþiuni transilvane ºi cã se vor bucura
de privilegiile ºi înlesnirile aferente noii poziþii.
Þãranii, locuitorii satelor, poporul de rând, care
alcãtuiau ºi alcãtuiesc ºi acum grosul credincioºilor ortodocºi, n-au agreat niciodatã ideea
trecerii la confesiunea catolicã, dimpotrivã, au
repudiat orice încercare de abandonare a credinþei în care s-au nãscut ºi au crescut ei ºi moºii
ºi strãmoºii lor. Preoþii români care au trecut la
catolicism ºtiau bine cât de legat este poporul
român de credinþa strãmoºeascã. De aceea au
evitat multã vreme sã-ºi informeze credincioºii
(pe care nu i-au consultat în luarea deciziei lor
condamnabile) asupra urmãrilor în plan confesional ale convertirii la catolicism. Când a aflat

Acestui capitol delicat din istoria românilor transilvãneni i-au dedicat lucrãri importante o serie de istorici ºi teologi
de marcã, dintre care-i amintim pe Nicolae Iorga (Istoria bisericii româneºti ºi a vieþii religioase a românilor),
George Popoviciu (Uniunea românilor din Transilvania cu Biserica romano-catolicã sub împãratul Leopold I),
Alexandru Pop (Desbinarea în Biserica românilor din Ardeal ºi Ungaria), Ioan Lupaº (Desbinarea bisericeascã a
românilor ardeleni în lumina documentelor din întâia jumãtate a veacului al XVIII-lea; Istoria bisericeascã a
românilor ardeleni), ªtefan Lupºa („Unirea” ardeleanã în 1701 dupã întoarcerea lui Atanasie din Viena),
Dumitru Stãniloaie (Uniatismul din Transilvania, opera unei întreite silnicii), Mircea Pãcurariu (Istoria bisericii
ortodoxe române), Mathias Bernath (Habsburgii ºi începuturile formãrii naþiunii române), Keith Hitchins
(Conºtiinþã naþionalã ºi acþiune politicã la românii din Transilvania – 1700-1868), Pompiliu Teodor (Politica
confesionalã a Habsburgilor în Transilvania – 1692-1759. Cazul românesc) etc.

FAMILIA ROMÂNÃ

D

eºi scrisã cu peste optzeci de ani în
urmã (volumul întâi a apãrut în
anul 1920, iar volumul al doilea în
anul 1930), cartea lui Silviu Dragomir Istoria
dezrobirii religioase a românilor din Ardeal rãmâne pânã azi o lucrare de referinþã în problema
vieþii religioase de la sfârºitul secolului al
XVII-lea ºi prima jumãtate a celui urmãtor. Ea
îºi propune sã prezinte istoria frãmântãrilor confesionale din Ardeal în perioada care a urmat
unirii ºi pânã la „dezrobirea de sub jugul bisericii catolice” a românilor convertiþi la noua confesiune prin mijloace diferite, între care
înºelãciunea, promisiunile neonorate ºi violenþa
au fost la loc de frunte1.
Pentru a pune în luminã adevãrul pe care,
din pãcate, nu-l cunosc nici pânã azi nu doar
foarte mulþi credincioºi de rând cu o culturã
istoricã ºi religioasã insuficientã, ci ºi o seamã
de intelectuali bine instruiþi (greco-catolicii ignorându-l ºi evitându-l din motive lesne de înþeles), Silviu Dragomir evitã polemicile, dând
cuvântul documentelor pe care le-a adunat cu
rãbdare ºi devoþiune din arhivele cancelariilor
europene, ale mitropoliilor ºi episcopiilor ºi care
nu pot fi contracarate prin sentimentalisme,
comportamente partizanale ori dezlãnþuiri de pasiuni. Pe întreg parcursul lucrãrii autorul s-a
strãduit ºi a reuºit sã fie obiectiv, restrângându-ºi
la minimum observaþiile ºi comentariile, cãrora le
dã cale liberã doar „când reaua-credinþã a
duºmanilor noºtri prea se rãsfaþã în mod insolent”.
În cele ce urmeazã nu ne-am propus sã
facem o prezentare partizanã a evenimentelor
descrise ºi ilustrate prin acte originale de cãtre
Silviu Dragomir. O sintezã a lor este, oricum,
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înºelãciunea, poporul s-a rãzvrãtit, fiind de neoprit în acþiunea sa de întoarcere la adevãrata
credinþã, dovedind ataºament fãrã de margini ºi
un admirabil spirit de sacrificiu, fiind oricând
gata sã-ºi dea viaþa pentru apãrarea credinþei sale
strãbune.
Dupã ce, în mai 1688, Ardealul a ajuns sub
stãpânirea casei de Habsburg, schimbând jugul
de lemn al turcilor cu cel de fier al austriecilor,
noua putere ºi-a concentrat eforturile politice,
diplomatice, militare ºi religioase înspre atragerea amalgamului etnico-religios din aceastã
þarã. Principatul Transilvaniei devenise un adevãrat câmp de bãtãlie pentru supremaþie politicã
ºi religioasã între unguri, saºi ºi secui, respectiv
între adepþii catolicismului, calvinismului, luteranismului ºi unitarismului. Acest veritabil nod
de contradicþii confesionale a stat multã vreme
în atenþia curþii de la Viena, care realizase cã
„preponderenþi prin numãrul lor ºi primejdioºi
prin influenþa lor politicã” erau, întâi de toate,
protestanþii. Cercurile administraþiei vieneze se
conving tot mai mult cã „Ardealul nu va fi asigurat pe deplin numai în acel caz dacã elementul
catolic ar izbuti sã câºtige în þarã înrâurire precumpãnitoare faþã de protestanþi”, cãci aceºtia
din urmã, susþinuþi de reprezentanþii celor trei
confesiuni importante – calvinã, luteranã ºi unitarã – dispuneau de poziþii influente în Ardeal ºi
de privilegii însemnate, care puteau fi anihilate
doar prin întãrirea influenþei catolicismului. De
aceea, în vederea consolidãrii stãpânirii sale asupra Transilvaniei, Curtea de la Viena a elaborat o
strategie aparte în cadrul cãreia un rol însemnat
îl deþinea biserica romano-catolicã. Concomitent s-au depus eforturi diplomatice stãruitoare
ºi constante pentru grãbirea integrãrii Ardealului
în imperiu, gândindu-se la „tot felul de mijloace
pentru a înfrânge rezistenþa” de orice naturã care
s-ar manifesta aici ºi valorificându-se „rivalitatea continuã dintre cele trei naþiuni stãpânitoare ºi cele patru confesiuni recepte”. Fiecare
dintre cele patru confesiuni era pe deplin
conºtientã cã ºi-ar putea asigura întâietatea, dacã
ar avea de partea ei populaþia majoritarã, adicã
pe români. În acest context, chiar ºi simpla eliberare a românilor de sub „epitropisirea” calvineascã ar fi însemnat pentru catolici o victorie
notabilã.
Fãcând o radiografie atentã ºi obiectivã a
scenei politice ºi religioase a Ardealului de la
1
2
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sfârºitul secolului al XVII-lea, Silviu Dragomir
observã cã „deºi în acea vreme nici clerul ºi nici
poporul românesc nu cumpãneau aproape nimic
în politica þãrii, dar numãrul lor, considerabil ºi
atunci, dovedea, totuºi, valoarea nepreþuitã pe
care ar fi adãugat-o oricãrei fracþiuni tovãrãºia
acestei naþiuni”.
Întrucât calvinii deþineau poziþii privilegiate în plan politic, habsburgii îºi propun sã-i
contracareze întãrind confesiunea catolicã, pe de
o parte, prin restituiri de biserici ºi bunuri ºi prin
donaþii, iar pe de altã parte, prin sporirea numãrului de credincioºi aferenþi. În vederea atingerii acestui din urmã scop au fost pregãtiþi nenumãraþi misionari iezuiþi care au desfãºurat o
propagandã intensã ºi violentã de atragere a „românilor ortodocºi la unirea cu biserica Romei”1.
Aceasta propagandã unionistã declanºatã la puþin timp dupã înglobarea Ardealului îi viza, atât
pe credincioºii de rând, cât ºi clerul. „În lupta ce
se desfãºoarã între cele «trei naþiuni» ºi curtea
din Viena, românii din Transilvania, lipsiþi, prin
orânduirea feudalã, de orice drepturi politice, nu
joacã niciun rol. Numãrul precumpãnitor ce-l
reprezentau, însã, i-a impus foarte curând atenþiei guvernului austriac. Dacã ar putea fi câºtigaþi pentru o unire cu biserica Romei, confesiunea catolicã s-ar întãri în aºa mãsurã, încât
guvernul din Viena ar fi îndreptãþit a revendica
pe seama «statului catolic» un rol precumpãnitor
în conducerea þãrii. Aservitã catolicismului, biserica românã trebuia sã devinã unul din pilonii
stãpânirii habsburgice”2. În luna septembrie
1697, unul dintre cei mai înfocaþi propagatori ai
catolicismului, iezuitul Paul Ladislau Barany,
din Alba Iulia, se deplaseazã la Viena, unde
prezintã Curþii un memoriu al reprezentanþilor
catolici din dieta ardeleanã, în care cer unirea
românilor cu biserica Romei. Pe aceastã linie se
înscrie oferta consistentã pe care cancelaria imperialã o face, prin guvernul din Ardeal, clerului
ortodox de rit grecesc ºi conform cãreia aceia
care „ar declara cã vor pãzi ritul grecesc ºi vor
recunoaºte pe pontificele roman, aceia se vor
bucura de privilegiile preoþilor catolici”. Trebuie sã evidenþiem în acest context faptul cã în
documentul din 14 aprilie 1698, împãratul de la
Viena permitea românilor sã se uneascã cu oricare din religiile recepte sau sã rãmânã la vechea
lor confesiune. Preoþilor ce se vor uni, li se vor
recunoaºte toate privilegiile de care se bucurã

Mircea Pãcuraiu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Bucureºti, 1981, p. 296.
Silviu Dragomir, Românii din Transilvania ºi unirea cu biserica Romei. Documente apocrife privitoare la
începuturile unirii cu catolicismul roman (1697-1701), Editura Arhiepiscopiei Române a Vadului, Feleacului ºi
Clujului, Cluj-Napoca, 1990, p. 3.

memoriu Leopold I emite rezoluþia din 14 aprilie
1698, în care se transmitea guvernului ardelean
cã „aceia dintre preoþii români de rit grecesc,
care pãstrându-ºi ritul, se vor declara catolici cu
recunoaºterea pontificelui roman, se vor bucura
de privilegiile preoþilor catolici, iar aceia dintre
ei care socotesc cã nu pot face numita mãrturisire sau se vor uni cu una din celelalte religii
recepte, ori vor rãmâne în statul religiei în care
se aflã acum, se vor bucura de privilegiile religiei pentru care se vor declara, sau vor fi consideraþi în starea ºi dreptul religiei în care trãiesc
acum”3. Se vede limpede din textul rezoluþiei cã
preoþilor români li se flutura ademenitoare promisiunea imperialã de a scãpa de dãri, impozite,
ori alte obligaþii care, mai ales pe timp de rãzboi,
erau aproape insuportabile, în schimbul îmbrãþiºãrii catolicismului. În caz contrar se insinueazã sadic cã „vor fi consideraþi în starea ºi
dreptul religiei în care trãiesc”, adicã vor fi
lipsiþi de orice privilegiu. Curtea imperialã nu
concepea ca românii sã treacã la altã religie
decât cea catolicã, fapt ce iese în evidenþã
dintr-un ordin secret pe care împãratul l-a transmis generalului Rabutin, comandantul militar
din Ardeal, în care i se atrãgea acestuia atenþia sã
se strãduiascã din toate puterile „ca preoþii români nu cu altã religie, fãrã numai cu religia
catolicã sã se uneascã”4.
În virtutea rezoluþiei din 14 aprilie 1698,
iezuitul Barany, care era parohul bisericii romano-catolice din Alba Iulia, înainteazã dietei
ardelene din sesiunea octombrie-decembrie
1698 un memoriu în care, în numele preoþilor
români din Ardeal, cere scutirea de dãri ºi impozite. Dieta, care avea în componenþã aproape
în exclusivitate calvini ºi luterani, decide sã trimitã împãratului un memoriu în care sã-i cearã
sã nu acorde niciun privilegiu românilor chiar
dacã ºi-ar schimba religia. Concomitent se dispune efectuarea unei anchete în satele româneºti
spre a se aprecia în ce mãsurã preoþii ºi credincioºii ortodocºi sunt dispuºi sã adere la catolicism. Rezultatele acestei anchete au demonstrat cã doar o foarte micã parte a clerului era
tentatã sã se converteascã. Marea majoritate a
preoþilor ºi credincioºii în totalitate erau hotãrâþi
sã-ºi pãstreze credinþa strãmoºeascã. Semnificative în acest sens sunt declaraþiile credincio-

Vezi mai detaliat la Mircea Pãcuraiu, op. cit., p. 300-303, precum ºi la Silviu Dragomir, op. cit., p. 28-40.
ªtefan Lupaº, Biserica ardeleanã ºi „unirea” în anii 1697-1701, în „Biserica ortodoxã românã”, LXVI (1948),
nr. 9-10, p. 478.
3 N. Nilles S. I., Symbolae ad illustrandum historiam Ecclesiae orientalis, vol. I, în „Oeniponte”, 1985, p. 235, apud
Dumitru Stãniloaie, Uniatismul din Transilvania. Încercare de dezmembrare a poporului român, Bucureºti, 1873,
p. 13.
4 Gh. ªincai, Cronica românilor ºi a altor neamuri, vol. III, Bucureºti, 1885, p. 13.
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confesiunea la care au aderat. Ceva mai târziu, în
2 iunie 1698, cardinalul de atunci al Ardealului,
Leopold Kollonich, atrãgea printr-un manifest
atenþia preoþilor români cã „o convertire la catolicism ar fi primitã cu har ºi binecuvântare nu
numai în cer, ci totodatã ºi aici pe pãmânt ar
avea, drept urmare, speciala graþie ºi deplina
ocrotire a împãratului, care în deplinãtatea puterii sale va face ca preoþii români, biserica ºi
averile bisericeºti sã se bucure întocmai de aceleaºi drepturi ºi imunitãþi ale cãror posesiune ºi
uz s-au acordat bisericii catolice, membrilor ºi
averilor ei”. Aºadar, remarcã, pe bunã dreptate
Silviu Dragomir, i se cere clerului român sã-ºi
abandoneze credinþa strãmoºeascã, oferindu-i-se „drept rãsplatã o seamã de drepturi ºi
privilegii”. Tactica curþii imperiale era, evident,
atragerea clerului, întrucât „poporul era puþin
instruit în dogmele credinþei, iar o instrucþie corespunzãtoare ar fi reclamat timp îndelungat”.
Documentele care sunt puse la temelia
unirii cu biserica Romei sunt declarate de specialiºti drept falsuri. Celebrul manifest de unire
din 7 octombrie 1698, semnat de 38 de protopopi, este contrafãcut ºi conþine o serie de
neconcordanþe grave între textul redactat în limba latinã ºi cel românesc, ceea ce-l determinã pe
istoricul Nicolae Densusianu sã afirme: „Avem
înaintea noastrã o traducere dintre cele mai miºeleºti ºi criminale, falsificarea unui document
public, a unui tratat politico-bisericesc, pentru a
supune poporul român catolicilor ºi a desfiinþa
biserica românã de Alba Iulia”1. Este adevãrat
însã ºi faptul cã un numãr de preoþi români s-au
lãsat ademeniþi de promisiunile Curþii de la
Viena, declarându-se dispuºi sã treacã sub oblãduirea papei, chiar dacã actele privitoare la demersurile acestora sunt, de cele mai multe ori,
contrafãcute sau false.
La scurtã vreme dupã instituirea stãpânirii
habsburgice în Ardeal, reprezentanþii catolici
din dieta acestei provincii cer împãratului sã
emitã „o diplomã pentru unirea românilor care
locuiesc în Transilvania ºi care nu pretind altceva decât ca Maiestatea Sa sã se îndure a-i face
pãrtaºi pe preoþii ºi cãlugãrii de rit grec de aceleaºi privilegii ºi drepturi de care se bucurã acum
nu numai preoþii catolici, ci chiar ºi preoþii unitarieni, luterani ºi calvini”2. Ca rãspuns la acest
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ºilor din Cãlata, care au afirmat: „Noi, tot satul,
legea ºi religia noastrã în care ne-am nãscut, nu o
pãrãsim. E treaba popilor cu care religie vreau sã
se uneascã; noi nu ne amestecãm în aceasta, dar
dacã vom vedea cã vor vrea sã introducã la noi
înnoiri, unul ca acela nu va fi popa nostru”1.
Împãratul a ignorat rezultatele acestei anchete ºi
dorind ca, imediat dupã pacea de la Karlowitz
(26 ianuarie, 1699), care consfinþea trecerea
Transilvaniei sub stãpânire austriacã, sã-ºi consolideze poziþia în noile teorii, emite o diplomã
la 16 februarie 1699, cunoscutã sub numele de
prima diplomã leopoldinã, prin care declara
„validã ºi efectivã2 unirea românilor din biserica
Romei. Satisfãcut, monarhul repede acordã clerului ºi domeniilor aferente bisericii unite „toate
drepturile ºi întreaga imunitate, care au fost împãrtãºite prin danii domneºti ºi în virtutea
prescrierilor canonice romano-catolice, averilor
ºi clerului ei”. În continuare diploma „scuteºte
pe preoþii români de robotã, de iobãgie ºi de
orice alte servicii umilitoare ºi pune pentru tangresiunile contra bisericii unite ºi contra preoþilor ei aceleaºi pedepse care au fost stabilite în
favoarea bisericii catolice ºi care urmeazã sã fie
dictate de judecãtorii bisericeºti ori civili, la nevoie de regele însuºi”.
Aceste facilitãþi subliniate clar în prima
diplomã leopoldinã n-au fost transpuse în practicã niciodatã, ele rãmânând doar în vitrina propagandei catolice ºi servind la ademenirea cãtre
catolicism a unei pãrþi a clerului ortodox român.
De altfel, împotriva lor a luat poziþie imediat
guvernul din Ardeal, compus, în majoritate, din
protestanþi ºi care a înaintat o întâmpinare prin
care îl roagã „pe Maiestatea Sa cu umilinþã sã nu
împãrtãºeascã acelei naþiuni (românilor – n.n.)
mai mare libertate decât a avut pânã acum, deoarece acestea ar servi spre batjocura, spre întristarea ºi în prejudiciul celor trei naþiuni. Înaintaºii
noºtri niciodatã nu au recipiat acea naþiune – se
spune în continuare în protest – ºi pe preoþii ei,
nici nu au încorporat-o ºi cu atât mai puþin i-au
fãcut pãrtaºi pe români ºi pe preoþii lor la aceeaºi
libertate”. Apoi documentul guvernului afirma
cã prin unire „popii români nu au devenit catolici
veritabili sau uniþi adevãraþi, nici prieteni sau
aderenþi ai catolicismului, ci niºte oameni eliberaþi de impozite ºi de iobãgie, dispuºi sã lupte
împotriva domnilor de pãmânt”3.
Împãratul Leopold nu a luat în considerare
1
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protestul guvernului transilvan, ba, mai mult, la
26 august 1699 emite un nou decret, prin care
întãreºte dispoziþia rezoluþiei din 14 aprilie 1698
privitoare la problema unirii ºi cere ferm guvernului sã le facã publice ºi sã le respecte.
Astfel, dieta transilvanã publicã decretul, dar
hotãrãºte sã se mai facã o anchetã, spre a se
edifica asupra punctului de vedere al preoþilor ºi
credincioºilor români în legãturã cu unirea. E de
la sine înþeles cã ºi aceastã nouã „conscriere a
porþilor”, cum o numeºte Silviu Dragomir, a
scos în evidenþã decizia de nestrãmutat a majoritãþii românilor de a-ºi pãstra religia.
Studiind numeroase documente, scrisori,
mãrturii, acte publice ºi particulare etc., Silviu
Dragomir ajunge la concluzia cã una din cauzele
esenþiale care au împins o parte a clerului românesc înspre unire a fost situaþia lui economicã
precarã, faþã de care guvernul de la Viena flutura
viclean ºi ademenitor un pomelnic de privilegii
ºi, implicit, o tentantã promisiune de reevaluare
a poziþiei sociale. Istoricul clujean socoate cã doi
dintre factorii care au favorizat unirea sunt politica guvernului de la Viena în Ardeal ºi utilitarismul clerului românesc care au condus la o
identitate de interes într-un anumit punct.
Analizând fenomenul „unirii”, Dumitru
Stãniloae, unul dintre cei mai mare teologi
români, sublinia cã „uniatismul din Transilvania
a fost opera unei întreite silnicii” exercitate metodic, constant ºi cu marc intensitate asupra românilor ortodocºi. Este vorba de o silnicie social-economicã, de una administrativ-militarã ºi,
în sfârºit, de silnicia confesionalã4. Despre acelaºi fenomen savantul Nicolae Iorga afirma: „biserica unitã este o creaþie artificialã, nu pornitã
dintr-o convingere”5.
Dieta ºi guvernul ardelean, constituite în
cea mai mare parte din protestanþi, ºi-au exprimat dezacordul faþã de unirea religioasã a
românilor cu Roma, dar mai ales ºi-au manifestat nemulþumirea faþã de privilegiile acordate
clerului român prin diploma leopoldinã. De remarcat, însã, faptul cã nici prima diplomã leopoldinã, nici un alt document oficial emanat de
la curtea din Viena sau de la dieta transilvanã nu
au avut în vedere schimbarea situaþiei sociale a
naþiunii române, care, aºa cum bine observa
Silviu Dragomir, rãmânea pe mai departe „toleratã ºi dispreþuitã, pe când preoþilor sãi le zâm-

Vezi, Mircea Pãcuraiu, op. cit., p. 304.
Ibidem.
Ibidem, p. 305.
Dumitru Stãniloaie, op. cit., p. 19.
Nicolae Iorga, Istoria românilor din Ardeal ºi Ungaria, vol. I, Bucureºti, 1915, p. 347.
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Atanasie Anghel, sub pãstorirea cãruia se realizeazã efectiv unirea. Asupra noului mitropolit
s-au concentrat presiuni diverse, promisiuni seducãtoare, ameninþãri de tot felul etc., pornite în
bunã parte de la curtea vienezã ºi exercitate prin
administraþia laicã sau confesionalã a imperiului. Iezuitul Baranyi, cel mai activ ºi mai înfocat
propagandist al unirii, intervine pe lângã
Atanasie ºi reuºeºte sã obþinã ºi iscãliturile a 38
de protopopi pe un document datat din 7 octombrie 1698. Documentul însã nu evidenþia cã semnatarii ar recunoaºte cele patru puncte în discuþie
ºi pe pontificele roman. Acest act mult discutat
avea o paginã în alb pe care au fost trecute ulterior toate condiþiile Vienei, precum ºi cele adãugate de Kollonich. Era o declaraþie de unire
formalã, care cerea ca hirotonirea sã se facã de
cãtre patriarhul ortodox de la Karlowitz ºi care
nu schimba nimic din esenþa doctrinei ortodoxe.
Preoþii precizau în mod expres cã „nu înþeleg
unirea decât ca o legãturã formalã cu biserica
catolicã”5, fãrã a se accepta primatul papal ºi
cele patru puncte, ºi menþinându-se, deci, nealterate credinþa ºi cultul ortodox.
Reproducem, în continuare, dupã Dumitru
Stãniloae6, textul românesc al documentului pus
la baza unirii:
„Noi mai jos scriºi, vlãdica, protopopii ºi
popii bisericilor româneºti, dãm în ºtire tuturor
cãrora se cuvine, mai vârtos þãrii Ardealului:
Cercând schimbarea ceºtii lumi înºelãtoare ºi nestarea ºi neperirea sufletelor cãrora în
mãsurã mai mare trebuie a fi decât toate, din
bunã voia noastrã, ne unim cu Biserica Romei
cea catolicã ºi ne mãrturisim a fi mãdularele
ceºtii Biserici sfinte catoliceascã a Romei, prin
aceastã carte de mãrturie a noastrã ºi acele cu
acele priveleghiomuri voim sã trãim, cu carele
trãiesc mãdulãrile ºi popii ceºtii Biserici sfinte,
precum înãlþia sa împãratul ºi coronatul craiul
nostru în miloºtenia decretumului înãlþimei sale
ne face pãrtaºi. Care milã a înãlþii sale nevrând a
o lepãda, cum se cade credincioºilor înãlþii sale,
aceastã carte de mãrturie ºi înãlþii sale ºi þãrii
Ardealului o dãm înainte. Pentru care mai mare
tãrie dãm peceþile ºi scrisorile mânilor noastre.
S-a dat în Bãlgrad în anii Domnului 1698, în
7 zile a lui octomvrie”.
„Însã într-acest chip ne unim ºi ne mãrturisim mãdulari sfintei catoliceºti biserici a

Vezi mai detaliat la Dumitru Stãniloaie, op. cit., p. 11-20.
Mircea Pãcurariu, op. cit., p. 298.
Ibidem, p. 297.
Ibidem..
Dumitru Stãniloaie, op. cit., p. 22.
Ibidem, p. 22-23.
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bea deja norocul scutinþelor ºi al privilegiilor”.
Guvernul ardelean combãtea unirea nu atât
pentru cã o considera chestiune strict religioasã,
cum ar fi fost normal sã se întâmple, ci pentru cã
vedea în ea o mulþime de elemente politice cu
evidente implicaþii de ordin material. De aceea
întreaga nobilime ardeleanã, constituitã din reprezentanþii celor trei naþiuni, „îºi apãra numai
buzunarele sale, votând împotriva scutirii de
dare a clerului român” tocmai când þara avea de
fãcut faþã nu doar dãrilor obiºnuite (destul de
ridicate ºi acestea), ci ºi unei contribuþii suplimentare care trebuia sã acopere cheltuielile fãcute în perioada rãzboiului cu turcii1.
Concomitent cu demersurile fãcute pe lângã clericii români ºi la nivel guvernamental
pentru convertirea românilor ardeleni la catolicism, se impunea, aºa cum am mai arãtat, ºi o
confirmare din partea sinodului ºi a mitropolitului. Vom sublinia din capul locului: n-a existat niciodatã vreo hotãrâre a Sinodului Bisericii
Ortodoxe Române de trecere sub administraþia
confesionalã a papei. Toate actele pe care partizanii unirii le-au prezentat în acest sens sunt
falsuri. S-au exercitat presiuni, bineînþeles, asupra multor ierarhi ortodocºi, mai ales asupra
mitropolitului Atanasie, care a ºi realizat, de
altfel, unirea.
Existã presupuneri cã începutul acþiunii de
unire trebuie plasat în perioada pãstoririi mitropolitului Teofil. Silviu Dragomir afirmã cã în
arhivele iezuite s-au gãsit anumite documente,
dupã care mitropolitul Teofil, îndemnat de iezuiþi, s-ar fi decis încã în anul 1697 sã îmbrãþiºeze unirea ºi cã în luna februarie a aceluiaºi an
el ar fi convocat un sinod în cadrul cãruia s-ar fi
stabilit condiþiile unirii. Cercetãrile mai noi resping aceste presupuneri, iar teologul Mircea
Pãcuraru îºi pune, pe bunã dreptate, întrebarea:
„Dacã mitropolitul Teofil ºi protopopii sãi ar fi
acceptat unirea în 1697, ce rost ar fi mai avut
încercãrile de unire din 1698 ºi perfectarea ei în
1701?”2. Pe de altã parte, documentele care au
pretenþia de a legifera unirea încã de pe vremea
lui Teofil sunt reproduse dupã niºte copii în
limba latinã, „limbã pe care protopopii nu o
înþelegeau ºi, poate, nici Teofil3”, care n-a fost
amestecat în niciun fel de „tratative de unire a
bisericii sale cu cea catolicã”4.
Dupã moartea lui Teofil, ajunge mitropolit
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Romei, cum pre noi ºi rãmãºiþele noastre din
obiceiul Bisericii noastre a Rãsãritului sã nu ne
clãteascã, ci toate þãrãmoniile, sãrbãtorile, posturile, cum pânã acum aºa ºi de acum înainte sã
fim slobozi a le þinea dupã cãlindarul vechi. ªi
pre cinstitul vlãdica nostru Atanasie nime pânã
la moartea sfinþii sale sã n-aibã putere a-1 clãti
din scaunul sfinþii sale. Ci tocmai de i s-ar tâmpa
moarte, sã stea în voia soborului pe cine ar alege
sã fie vlãdicã, pre care sfinþia sa papa ºi înãlþatul
împãratul sã-l întãreascã ºi patriarhul de supt
biruinþa înãlþii sale sã-l irotoneascã ºi-n obiceiul
ºi dregãtoriile protopopilor care sunt ºi vor fi nici
într-un fel de lucru nime sã nu se amestece, ci sã þie
cum ºi pânã acum. Iar de nu ne vor lãsa pre noi ºi
pre rãmãºiþele noastre într-aceastã aºezare, peceþile
ºi iscãliturile noastre care am dat sã n-aibã nicio
tãrie. Care lucru l-am dat întãrit cu pecetea
Mitropoliei noastre pentru mai mare mãrturie”.
„ªi aºa ne unim, aceºti ce scrim mai sus
cum toatã legea noastrã, slujba Bisericii, leturghia, ºi posturile ºi cãrindarul nostru sã stea pe
loc, iarã de n-ar sta pe loc acele, nici aceste
peceþi sã n-aibe nicio tãrie asupra noastrã ºi
vlãdica nostru Atanasie sã fie în scaun ºi nime sã
nu-1 hãrbãtãluiascã”.
Aruncând o privire asupra acestui text, remarcãm condiþionarea disponibilitãþii pentru
unire de asigurarea privilegiilor specifice de care
se bucurau „mãdulãrile ºi popii” bisericii catolice ºi de menþinerea neschimbatã a întregii vieþi
confesionale ortodoxe, acceptându-se doar confirmarea mitropolitului de cãtre papã. Pe pagina
a doua a documentului, rãmasã goalã dupã ce
s-au perceput semnãturile protopopilor, e inclus
un text latinesc, care îi obligã pe semnatari la cu
totul altceva: la recunoaºterea pontificelui roman ºi la admiterea celor patru puncte deosebitoare. Cu alte cuvinte se accepta catolicismul
în totalitatea lui.
Declaraþia de unire redactatã în limba românã conþine o mãrturie vagã a celor 38 de
protopopi prezumtivi semnatari cum cã doresc
sã se uneascã cu Roma mai mult dintr-un sentiment de loialitate faþã de împãrat, câtã vreme
textul latin vorbeºte de insuflarea dumnezeiascã
ce ar fi stat la baza demersului respectiv ºi de
acceptarea tuturor dogmelor catolice, mai ales a
celor patru puncte discordante: papa este capul
întregii biserici, sfânta împãrtãºanie se poate
face ºi cu pâine nedospitã (cu azimã), Duhul
1
2
3
4
5

Mircea Pãcuraiu, op. cit., p. 303.
Ibidem, p. 27.
Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 30.
Ibidem.
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Sfânt purcede de la Tatãl ºi de la Fiul (filioque),
în afarã de rai ºi iad mai existã un loc purificator
– purgatoriul.
Textul latin exprima, fãrã îndoialã, voinþa
iezuiþilor – piloni de bazã ai propagandei unioniste ºi nicidecum pe cea a protopopilor, care
„înclinau numai spre o unire de principiu, determinatã de nevoile materiale în care se zbãtea
clerul român”1.
Cã textul românesc semnat de cei 30 protopopi ºi de Atanasie nu-i obligã pe aceºtia la
mare lucru o demonstreazã ºi faptul cã imediat
dupã semnarea lui, Atanasie tipãreºte cãrþi ortodoxe cu sprijinul lui Constantin Brâncoveanu,
într-una menþionându-se clar cã „s-a tipãrit nu cu
socoteala aceea ca sã facem strãmutare împotriva scripturii au în rânduiala dogmelor ce þine
ºi porunceºte pravoslavnica bisericã a rãsãritului”2. Pe de altã parte, însuºi Atanasie nu era
dispus sã grãbeascã procesul de unire, motiv
pentru care a fost convocat la Viena, unde, prin
presiuni ºi momeli, prin ºantaj ºi ameninþare cu
condamnarea ºi exilul, acceptã tot ce i se cere,
primind în schimb ºi consistente recompense de
ordin material.
Între timp, împãratul emite cea de-a doua
diplomã prin care se promite preoþilor uniþi scutiri de impozite, iar laicilor cã „vor fi numãraþi
între membrii statutului catolic ºi astfel între
staturile þãrii, îndreptãþiþi la legile ºi beneficiile
patriei, nu ca toleraþi pânã acum, ci ca ceilalþi fii
ai ei”3. Toate aceste promisiuni au rãmas la nivelul la care s-au dorit dintru început, adicã niºte
vorbe goale, care au servit de minune la ademenirea multor clerici dornici sã-ºi îmbunãtãþeascã situaþia materialã ºi poziþia în societate.
Atanasie a fost rehirotonit preot catolic,
apoi uns arhiereu (episcop) ºi instalat în luna
iunie 1701, moment considerat drept „începutul
uniatismului în Ardeal”4. Dar, aºa cum aratã
Silviu Dragomir, „slãbiciunea vlãdicilor ºi a
protopopilor, care se fãceau exponenþii inconºtienþi ai oricãrui regim, nu ar fi schimbat mersul
lucrurilor, dacã o însemnatã parte a preoþimii de
la sate nu se alãtura la miºcarea unionistã, de la
care spera o uºurare a poverilor nesuferite”.
Unirea s-a produs iniþial doar la vârf. Ea a
fost formalã ºi artificialã, cãci poporul n-a
agreat-o ºi a luptat cu dârzenie pentru anularea
acestui act de unire prin înºelãciune, dorind sã
rãmânã „în sânul bisericii ortodoxe strãbune”5.

1

Vezi Ibidem, p. 310.

parte o profundã preocupare pentru soarta bisericii ortodoxe, iar pe de altã parte reiese modul
în care au fost rãpite bisericile credincioºilor
ortodocºi, iar preoþilor nu li s-a îngãduit sã sãvârºeascã cele sfinte. Ca urmare a acestei situaþii
„s-a putut întâmpla cã trupurile celor morþi au
fost astrucate în pãmânt ca ºi cadavrele vitelor,
fãrã de clopote ºi fãrã de sãvârºirea vreunui
serviciu dumnezeiesc”. În dorinþa de a evidenþia
înãlþimea moralã a lui Gavril din Þagul Mare,
Silviu Dragomir reproduce un pasaj semnificativ dintr-un protest al acestuia. „Eu – spune
nobilul român – sunt de convingerea cã nimeni
sã nu-ºi pãrãseascã legea sa, ci mai bine sã fie
gata a-ºi pierde viaþa, decât sã se lepede de
credinþa sa. Nu vorbesc de alþii, ci aduc drept
pildã cazul meu, cã ºi acum sunt prins pentru
credinþa mea ºi totuºi mãrturisesc cã nici frica,
nici consideraþia faþã de starea mea ºi niciun alt
lucru nu mã poate sili sã mã leapãd de religia
mea, ci mai bine sunt gata a muri rãstignit. Cred
cã ºi alt mãrturisitor sincer al credinþei sale va
vorbi ºi mãrturisi tot aºa. Conjur, deci, pe toþi
care tulburã religiunile sã nu se amestece în
lucrurile ce þin de Dumnezeu, cum sunt religia ºi
credinþa. Sã se îngrijeascã de mãririle lumeºti
peste care sunt puºi ºi sã nu vâneze suflete. Cele
ale sufletului sã le lase în seama lui Dumnezeu”.
Activitatea lui Gavril din Þagul Mare a
neliniºtit în mare mãsurã Curtea de la Viena, ºi,
drept urmare, în 12 decembrie 1701 se emite o
diplomã regalã în care Leopold aratã cã „a aflat
spre marea lui neplãcere cã unii agitã în contra
rezoluþiilor sale ºi rãspândesc vestea cã intenþia
regelui ar fi de a uni cu forþa pe români”. În
document se subliniazã din nou cã regele doreºte
„sã lase deplinã libertate românilor de a se uni cu
una din cele patru religii recepte ale Transilvaniei ori de a rãmâne în starea lor de acum”.
„Nimeni – atrage atenþia monarhul – sã nu îndrãzneascã sub pedeapsa grea a mâniei noastre,
de a supãra ori chiar jigni pe români în aceastã
libertate a lor. Cei ce ar lucra împotriva ordinului
nostru sã se pedepseascã dupã cuviinþã ºi celor
jigniþi sã li se ofere satisfacþie cuvenitã, deoarece
prin diploma noastrã regalã noi voim ca tot insul
sã poatã trãi paºnic în legea sa”. Cuvinte frumoase, ce-i drept. Dar ele au rãmas la stadiul de
lozincã propagandisticã, nefiind puse în practicã
niciodatã, cãci toleranþa religioasã la care face
referire actul regal nu s-a regãsit deloc în comportamentul oficialitãþilor ardelene ºi vieneze,
iar pentru încercãrile de a-ºi exercita cultul ºi
a-ºi menþine religia strãmoºeascã românii „erau
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Aºadar, unirea a fost efectiv realizatã în anul
1701, la 25 iunie, când a încetat activitatea vechii mitropolii ortodoxe româneºti din Alba Iulia
ºi când a fost instalat ca episcop unit Atanasie,
dupã ce a stat, în prealabil, la Viena din luna
ianuarie a aceluiaºi an ºi unde, în schimbul trãdãrii ºi al anulãrii învinuirilor ce i-au fost aduse
de guvernanþi ºi de iezuiþi, face o declaraþie
umilitoare, numitã de Nicolae Iorga „cel mai
înjositor act public sãvârºit pânã atunci de vreun
vlãdicã românesc”1.
În ciuda sinoadelor ºi a soboarelor convocate, imediat dupã instalarea lui Atanasie
peste tot în Transilvania încep valuri de proteste
împotriva unirii. Protesteazã foºtii colaboratori
ai lui Atanasie – mitropolitul Teodosie, patriarhul Calinic care îl ºi anatemizeazã, dar cei mai
nemulþumiþi au fost credincioºii simpli, care s-au
declarat dintru început împotriva unirii ºi au
devenit adversarii ei cei mai înverºunaþi.
Silviu Dragomir surprinde în lucrarea sa,
pe bazã de documente ºi declaraþii oficiale, pe
bazã de scrisori particulare sau dispoziþii ºi ordine emise de guvernanþi, numeroase acte de
nemulþumire ºi revoltã ce izbucnesc, începând
cu anul 1701, în întreaga Transilvanie. Astfel,
credincioºii din ªcheii Braºovului îi scriu lui
Atanasie cã sunt gata mai degrabã sã-ºi dea
viaþa, decât sã pãrãseascã legea pãrinteascã. Proteste asemãnãtoare vin ºi din partea românilor
din Þara Fãgãraºului, din Hunedoara etc. În acelaºi an (1701) nobilul român Gavril din Þagul
Mare (cunoscut ºi sub numele de Nagyszegi)
înainteazã un memoriu de protest cãtre guvernul
de la Viena în numele credincioºilor ºi al preoþilor din Alba Iulia, Braºov ºi Fãgãraº. Proteste
asemãnãtoare a înaintat Gavril din Þagul Mare ºi
generalului Rabutin ºi protonotarului Ioan
Saroºi. Drept urmare, vajnicul luptãtor pentru
libertatea confesionalã a românilor a fost arestat
ºi întemniþat vreme de ºase ani. În sprijinul pretenþiilor sale de a se lãsa românilor libertatea
deplinã a exerciþiului religios Gavril din Þagul
Mare invocã decretul din 14 aprilie 1698, reconfirmat în 26 august 1699, prin care împãratul
lãsa la latitudinea fiecãruia unirea cu una sau alta
dintre religiile recepte, ori dreptul de a-ºi menþine credinþa la care aparþine. Acest nobil patriot
a încercat sã coaguleze o miºcare antiunionistã,
declarându-se „împuternicitul legal al tuturor
credincioºilor ortodocºi din Transilvania ºi pãrþile anexate, fie ei de orice stare ºi condiþie ºi de
orice naþiune”. Din protestele sale scrise, atât în
libertate, cât ºi din închisoare rãzbate, pe de o
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traºi la rãspundere ºi pedepsiþi ca tulburãtori ai
ordinii publice”. Aceastã atitudine duplicitarã,
echivocã faþã de cauza românilor ortodocºi din
Ardeal a caracterizat pentru multã vreme politica vienezã ºi toate demersurile pornite întru
aºa-zisa apãrare a libertãþii religioase a naþiunilor din imperiu.
Credincioºii ortodocºi din þinuturile
Braºovului ºi Fãgãraºului reuºesc la scurt timp
dupã instalarea lui Atanasie sã iasã de sub jurisdicþia confesionalã a acestuia, trecând sub pãstorirea mitropolitului de la Bucureºti, apoi sub
cea a episcopului de Râmnic ºi, în sfârºit, sub cea
a mitropolitului ortodox de la Karlowitz.
Operã a iezuiþilor, a cardinalului Kollonich, a împãratului Leopold I ºi a uneltei lor –
mitropolitul Atanasie, unirea, mai exact dezbinarea religioasã a românilor din anul 1701, a
avut urmãri dintre cele mai dureroase pentru
viaþa spiritualã a neamului nostru. Astfel, ºi-a
pierdut independenþa biserica româneascã din
Transilvania, cãci în locul Mitropoliei Ortodoxe
de la Alba Iulia s-a creat o episcopie unitã supusã arhiepiscopului romano-catolic de la
Esztergon. Episcopul Atanasie ºi cei care i-au
urmat au avut un „superintendent” iezuit care le
controla fiecare miºcare, iar împãratul a devenit
un fel de ºef al bisericii unite, el fiind acela care
numea episcopii1. La aceasta se adaugã ruperea
legãturilor confesionale ºi în mare mãsurã culturale cu mitropolia Ungrovlahiei, toate conducând la dezbinarea poporului român, care,
deºi constituit în formaþiuni statale diferite, dispunea pânã atunci de un liant puternic, de un
filon comun de învãþãturã dumnezeiascã, care
constituia baza unei viitoare întregiri de neam –
credinþa ortodoxã, legea strãmoºeascã a celor cu
cuget ºi simþire de român.

1
2

Vezi mai detaliat la Mircea Pãcurariu, op. cit., p.312.
Ibidem, p. 317.
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Lupta clerului transilvan ºi a credincioºilor sãi pentru apãrarea ortodoxiei, declanºatã
imediat dupã unire, a durat timp îndelungat ºi a
îmbrãcat forme diferite: împotrivire directã, memorii trimise curþii de la Viena, solicitãri de
sprijin din partea confesiunilor ortodoxe vecine:
curtea de la Sankt Petersburg, mitropolia ortodoxã de la Karlowitz etc. N-au lipsit conflictele
între credincioºi ºi preoþii uniþi, reocuparea cu
forþã a locaºurilor de cult, precum ºi emigrãrile
în masã în Þara Româneascã ºi Moldova.
În toatã aceastã perioadã, guvernul de la
Viena a luat o serie de mãsuri represive împotriva ortodocºilor, culminând cu acþiunea în
forþã a generalului Bukow, sub comanda cãruia
au fost închise zeci de mãnãstiri ºi schituri, tunurile diavolului distrugând numeroase altele.
S-au semnalat o serie de treceri forþate la uniaþie,
precum ºi acþiuni oficiale ce urmãreau în subtext
atragerea românilor la confesiunea catolicã. Una
dintre aceste acþiuni a fost grãnicizarea. Nu e de
mirare cã în aceste condiþii s-au înregistrat mai
multe încercãri de înlãturare a unirii ºi de întoarcere la ortodoxie, una consumându-se în anul
1707, când, ca urmare a fugii lui Atanasie la Sibiu
determinatã de ocuparea Albei Iulia de trupele lui
Francisc Rakoczy, în scaunul mitropolitan este
instalat pentru scurtã vreme Iov Þirca, hirotonit în
Moldova. Însuºi Atanasie, decepþionat de ceea ce
el devenise ºi de comportamentul guvernanþilor ºi
al uneltelor acestora, cuprins, probabil, ºi de
remuºcãri, face în anul 1711 o încercare de ieºire
din uniaþie. Teologul Mircea Pãcuraru chiar
presupune cã „soborul care a înlãturat uniaþia a
avut loc în iulie 1711”2.
(Va urma)
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SÃ SCRIEM CORECT ROMÂNEªTE
„CÃRÞULIE”

Celebrul Tractatus logico-mathematicus de marele savant german (de origine evreiascã) Ludwig Josef Johann
Wittgenstein (1889-1951).
2 G. Liiceanu, Uºa interzisã, Editura Humanitas, Bucureºti, 2007, p. 69.
3 De curând, într-o emisiune/dialog tv. cu A. Pleºu.
4 Vezi V. Breban, Dicþionar general al limbii române, Editura ºtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1987, sv.
peiorativ, -ã (p. 755).
1
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Mai deunãzi – încheind un studiu/omagiu oferit volumului omagial al unui coleg la a LXX-a
sa aniversare – ajung la o mostrã/extras din opera marelui nostru scriitor ºi filozof G. Liiceanu.
Iat-o: „[...] organizarea ºi formularea însãºi a propoziþiilor din aceastã cãrþulie [sic!] fac din ea1 una
din marile opere ermetice ale secolului XX [...]”2.
În textul de mai sus se vorbeºte despre o carte cu foarte puþine pagini. Limbajul diurn,
raportându-se doar la dimensiuni fizice, numeºte aºa ceva „o carte micã”, chiar dacã – paradoxal –
„cãrticica” despre care se discutã este cel mai preþios tratat fundamental de logicã matematicã ºi
semanticã, deschizãtor de noi orizonturi în toate ºtiinþele umaniste din secolul al XX-lea pânã
astãzi. Dar dacã însuºi filozoful – care are, cu siguranþã, criterii valorice de evaluare – „cinsteºte”
capodopera cu vorba de ocarã cãrþulie, înseamnã cã ceva nu-i în ordine. Cãci, se ºtie de cãtre toþi
mânuitorii de idei ºi de condei, cã – în domeniile artei, creaþiei, culturii, ºtiinþei etc. – specialiºtii ºi
„produsele” muncii lor suportã greu diminuarea prin derivare cu sufixele numite chiar aºa,
diminutivale: -aº, -el, -icã, -iþicã etc.
Dacã unui doctor (în orice ºtiinþe sau arte) îi spui doctorAª, verbal l-ai „descalificat” tu (cãci
„doctorul plagiator” se autodescalificã însuºi!). Dacã vrei sã te reprezinte în Justiþie – în loc de
avocat – un avocãþEL, ai încurcat-o: ai toate ºansele sã pierzi! Dacã la un examen îi declari
profesorului examinator cã ai citit chiar toatã bibliografia datã de el ºi ai aflat, astfel, cã Domnia Sa
e „autorAªul respectivului articoLAª”, sã nu te miri de ce „mai vii la toamnã !” etc.
Altceva e în mediile familial/familiar, unde sufixele diminutivale -aº, -el, -icã, -iþã, -iþicã,
-ucã, -uliþã etc. (copilAª, feciorAª, fetIÞÃ; domniºorICÃ, mãmUCÃ, mãmIÞICÃ domnIÞÃ,
drãgUÞÃ, drãgULIÞÃ chefulEÞ, amorAª etc.) aduc sensuri „benefice” de micºorare, (care mai
întotdeauna înseamnã „ceva dorit, drãguþ, simpatic, acceptabil”!), de dezirabil, de apropiere
sufleteascã etc. În aceste domenii, nici chiar sufixele augmentative (care au vocaþia contrarã!) nu-s
receptate totdeauna ca purtãtoare ale unor sensuri „peiorative”: pentru cã tatãl lui are o staturã de
peste 1,90 m, nepotul meu Andrei-Filip i se adreseazã tatãlui lui cu derivatul „tãtOIU” ºi nu se
supãrã chiar nimeni.
Însuºi G. Liiceanu se revolta3 împotriva abundenþei diminutivelor în limba românã actualã,
abundenþã pe care o considera o mare „pacoste”, de care trebuie sã ne debarasãm. Se referea la
domenii ale vieþii sociale ca: vizita la medic, la cumpãrãturi, învãþãmântul preºcolar etc., unde sunt
prea frecvente cuvintele diminutivate forþat ºi nefiresc: „mare gurIÞA !”, „scoateþi limbUÞA !”,
„þineþi cu degeþELul”, „luaþi tabletUÞA !”, reþetUCA!”; poftim facturICA !, ... chitãnþUCA !” etc.
Dar sã revenim la cãrþULIA noastrã!, care este – dupã sursele cele mai autorizate – „diminutiv al lui
carte, cãrticicã [cu un numãr redus de pagini]. Din fr. pejoratif, lat. peior, peius ‘mai rãu’. (Despre
cuvinte, expresii) care are sens depreciativ, dispreþuitor”4.
Unele sufixe diminutivale oferã diferenþe de sensuri graduale. Astfel, -icã (din cãrticicã),
comparativ cu -ulie (din cãrþulie), este mai puþin agresiv: ambele induc sensul de „carte micã”, dar
numai sufixul -ulie (cãrþulie) „jigneºte”, „descalificã” ºi „desfiinþeazã”, plusând prin impunerea
sensului depreciativ, dispreþuitor, despre care tocmai am aflat din definiþia dicþionarului mai sus
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citat. Deducem, de aici, cã G. Liiceanu putea alege cuvântul cãrticicã, mai puþin ofensiv, dar nici
acesta nu-i „la locul lui” când îl raportezi la un savant de renume universal ºi la opera lui „care au
inspirat o vastã literaturã ºi au avut o contribuþie semnificativã la dezvoltarea ulterioarã a filozofiei
[…]. În plus, personalitatea sa carismaticã a exercitat o puternicã fascinaþie asupra artiºtilor,
dramaturgilor, poeþilor, prozatorilor, muzicienilor ºi chiar a realizatorilor de film, astfel încât faima
lui s-a rãspândit dincolo de hotarele vieþii academice”1.
Unul dintre marii profesori ai Filologiei clujene (H. Jacquier, etnic francez) a intrat odatã în
sala noastrã de curs cu broºura lui Stalin, Marxismul ºi problemele lingvisticii sub braþ, o penibilã
cãrþulie conþinând o teorie de doi bani, uitatã astãzi de toatã lumea. Constrâns de securitate,
profesorul ne-a prezentat-o ca bibliografie obligatorie, calificând-o, pe bunã dreptate, cu cuvintele:
„aceastã cãrþulie a tov. Stalin”. Eram în era stalinistã, când cultul personalitãþii celui mai mare
criminal din istoria lumii atinsese paroxismul. Nu exista localitate, orãºel, oraº cât de cât mai
rãsãrite fãrã cel puþin un bust sau o statuie ale lui, în tot lagãrul moscovit. La noi, un întreg versant
muntos al Tâmpei braºovene, pe sute de hectare, a fost ras de toatã vegetaþia ºi replantat cu conifere
(în foioase), înscriind numele „STALIN”, (care a devenit ºi numele oraºului), vizibil de la zeci de
kilometri distanþã. Azi defriºat, „ºters” total, evident. La cehi, paºnicului popor ceh i s-a impus –
culmea! – „sculptarea” prin dinamitare a unui întreg masiv muntos, cu chipul „tãtucului
popoarelor” înfãþiºat înclinat înainte, în mare avânt, cu mâna întinsã spre Vest (spre Berlin,
desigur!), urmat de o grupã de pistolari kalaºnikovnici, ansamblu vizibil de la sute de kilometri. Azi
spulberat, desigur; a rãmas un munte diform, hidos desfigurat.
Numai Dumnezeu ºtie cum a scãpat dascãlul nostru – etnic francez, dar ºi cetãþean român –de
destituire ºi de temniþã sau, mai ºtii?, chiar de glonþ în ceafã, metodã de ucidere „brevetatã” pe
milioane de victime de nkvd/kgb-ul sovietic. Poate printr-o intervenþie salvatoare a Ambasadei
Franþei la Kremlin (profesorul era ºi cetãþean francez), – cãci Franþa (spre deosebire de… alte
þãri!) ºtie a-ºi apãra cetãþenii aflaþi la ananghie în afara þãrii –, respectiv a P.C.F (comuniºtii
francezi, mari „fani” ai Komintern-ului, atunci). Dacã era doar cetãþean român, nu cred cã mai
putea fi salvat…
Apropo de etnie, marelui nostru profesor, ca ºi marelui filozof ºi scriitor, cred cã le-a scãpat,
ambilor, în egalã mãsurã, sensul puternic peiorativ al cuvântului neaoº românesc (cãrþulie), ºi
datoritã faptului, (sau poate cã numai datoritã faptului!) cã româneasca vorbitã de ei nu le este
limbã maternã2.
***
Oricum, mãreþia ºi gloria unor capodopere, precum Tractatus-ul lui Wittgenstein – cred cã
suntem cu toþii de acord, distinse d-le Gabriel Liiceanu – nicidecum n-am putea sã le „cântãrim”
dupã numãrul lor de pagini scrise. Nu-i aºa?!
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Vezi Enciclopedia Universalã Britannica, vol. 16, Editura Litera&Encyclopaedia Britannica, sv. Wittgenstein,
Ludwig Josef Johann (p. 262)
2 Cãci, ºi despre G. Liiceanu se spune (eu n-o pot dovedi, desigur!) c-ar fi, la origini, etnic armean: Liician, ceea ce ar
putea permite ca sufixul lor patronimic (-ian) sã fie interpretat drept „atestat lingvistic” al etniei: Arakelian,
Haciaturian, Liician, Vosganian, Zambaccian ...
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Diortosind
texte religioase ºi laice
Lui Viorel Man1, la cea de-a 60 aniversare
Dr. Viorel HODIª

În lunga perioadã de acumulare fecundã – de la învãþãmântul gimnazial (atunci: „ciclul II”) ºi
liceal („ºcoala medie”, denumire dupã modelul sovietic: sredniaia ºkola!) pânã la cel universitar ºi doctoral –, „întunericul ateismului” comunist m-a înstrãinat aproape total de asemenea texte religioase.
Palide raze de luminã târzie reprezentau pentru mine admiterile la Facultatea de Teologie Ortodoxã
clujeanã, unde – în vreo cinci sesiuni la rând, începând din 1995 – Facultatea mea de Filologie atunci
(azi: de Litere) mã numea coordonator al echipei de corectori ai probei scrise la limba românã. În timp
ce „echipa de corectori” lucra de zor, coordonatorul avea destul de mult timp liber sã „se piardã” prin
vasta Bibliotecã a Teologiei. Într-una din aceste sesiuni de admitere ne-a ºi fost dat, sãrbãtoritului ºi
mie, repet, sã ne cunoaºtem. Sunt câteva decenii bune de atunci.
O salutarã ºi o mai solidã ancorare în aceastã materie mi-a fost hãrãzit sã trãiesc mult mai târziu,
în perioada de aproximativ trei ani (2004-2007) când am fost invitat sã predau discipline apropiate
pregãtirii mele (limba românã contemporanã, retoricã, istoria universalã a literaturii (cu tematicã
religioasã), stilisticã) la Facultatea de Teologie Pastoralã a Universitãþii „Emanuel” din Oradea (în
paralel cu activitatea mea de lector de limba românã la un Institut Pedagogic din Ungaria). Predând la
Universitatea „Emanuel”, mi-a încolþit ideea „întemeierii„ unui curs inedit, intitulat „Concordanþa
Viorel Man este conferenþiar universitar dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxã a Universitãþii „Babaeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca.
2 Numãrul acestor ediþii – tipãrite începând din anul 1995 încoace – se ridicã la 29, a 30-a aflându-se sub tipar.
3 A se vedea definiþia termenului în dicþionarele uzuale româneºti: „corectarea greºelilor de tipar ºi îmbunãtãþirea
textului” (Din gr. mod. diorthono). V. infra nota 1 pagina urmãtoare.
1
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Una din preocupãrile constante ale sãrbãtoritului nostru a fost ºi este editarea/reeditarea unor
texte religioase ale predecesorilor sãi colegi de la facultatea/catedra unde activeazã, respectiv ale unor
înalþi prelaþi ai ortodoxiei române2. Cum aceastã operã pretinde atentã diortosire3, bucurându-mã de
apropierea ºi chiar prietenia cu care m-a onorat, unele dintre aceste ediþii au trecut, precum am mai
mãrturisit în alt loc, ºi pe sub „pixul roºu” al subsemnatului, ajutându-mã, astfel, sã-mi adâncesc
cunoºtinþele în domeniu, precare ºi de tot nesistematice, ca, de altfel, ale multora din generaþia noastrã, a
celor care am traversat deºertul comunist ateu.
Apropierea mea de limbajul textelor biblice are ºi unele mai vechi impulsuri. De mic ºcolar,
mereu în cãutare de orice era scris, „de citit orice”, casa pãrinþilor mei, þãrani cu ºase-ºapte clase
primare, nu-mi putea oferi mai nimic, în afarã de „Teºtementiu’” (Noul Testament), aflat mereu pe
pervazul uneia dintre ferestre.
„Casa bãtrânã” de peste pârâu, însã, unde locuiau bunicii paterni ºi mezinul dintre cei ºapte fraþi
ai tatãlui meu, unchiul Flore, moºtenitorul vetrei, „stâlpul casei pãrinteºti” – singurul dintre fraþi care
fãcuse gimnaziu ºi chiar ani de liceu (neterminat, însã, cu bacalaureat) – avea un pod plin de toate
„minunile”. „Colcerind” peste tot în cãutare de „ceva scris”, acolo am gãsit, printre hârþoage, o altã
„carte”, fãrã coperþi, dar cu titlul repetat în capul fiecãrei pagini: „Un écolier américain”. Din aceastã
zdrenþuitã carte, foarte sârguincios, citeam „pe româneºte”, desigur, ºi – culmea! – chiar înþelegeam
câte ceva, dar tare mã revoltam împotriva atâtor „abateri ºi greºeli” faþã de limba românã!
Acestea au fost sã-mi fie prima „bibliotecã”! Dar ce ºi cât putea înþelege ºcolarul mic din mine,
atunci, din „Cartea Sfântã”?! Ce ºi cât din limba noastrã sorã, franceza, de care pe-atunci habar
n-aveam?!
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textului biblic cu sistemele limbii române”. Pensionându-mã, însã, acest curs a rãmas în faza de
proiect, nemaifiind predat de succesorul meu acolo.
Cea mai recentã experienþã în ce priveºte aceste preocupãri, i-o datorez tot colegului nostru acum
sãrbãtorit, care m-a prezentat în vara anului trecut Preacuvioºiei Sale Arhim. Macarie Motogna,
stareþul Mãnãstirii „Sf. Ana” de la Rohia (Maramureº). Acolo, în aerul ozonat ºi sfânt al mãnãstirii,
timp de o decadã a lunii iulie, în compania zilnicã a tânãrului bibliotecar Cãlin Uiuiu, de formaþie artist
plastic, m-am „scufundat”, practic, în Biblioteca „Monahul Delarohia”, îmbogãþitã ºi rânduitã de
însuºi marele om de spirit (convertit în puºcãria comunistã de la Jilava la ortodoxie), care a fost
monahul Nicolae Steinhardt (1912-1989).
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***
I. În toate aceste contacte ale mele, am cãutat sã cunosc ºi sã-i fiu fidel textului biblic, în sensul
noii concordanþe a acestuia cu sistemul (mai precis: cu sistemele) limbii române standard, fãrã a
„afecta” câtuºi de puþin mesajul „Cãrþii sfinte” .
Standard înseamnã – fireºte, în ce priveºte limba – ºi unitarã, ºi literarã (în sensul de îngrijitã,
corectã), cu rezerva, însã, cã, în genere, prin literar,-ã se-nþelege atributul caracteristic limbii artistice,
(a beletristicii), uzând de figuri de stil, de sensuri figurate, conotative, aluzive, metaforice, de care
limba standard tinde sã se disocieze, ea operând cât mai mult posibil cu sensurile proprii, obiective, denotative ale cuvintelor.
Am descoperit, astfel, cã ºi limbajului religios – ca ºi limbii române în genere – îi este cunoscut
fenomenul contaminãrii cu anumiþi „viruºi”, cu anumite inadvertenþe ºi ambiguitãþi, paralelisme ºi
suprapuneri nefericite ale gândirii ºi ale exprimãrii, care cer „decontaminare”, „devirusare”, „asanare”:
obiectul cursului conceput de mine, Concordanþa textului biblic cu sistemele limbii, propus, dar rãmas
în proiect, la Universitatea „Emanuel”.

***
Unul dintre aceste fenomene poartã chiar numele de contaminare sau contaminaþie, despre care
ne propunem o dezbatere acum aici. Iatã o scurtã definiþie a acesteia în cel mai recent ºi mai bogat
dicþionar uzual al limbii române:
„contaminaþie, contaminaþii, f.: 1. Contaminare, molipsire; 2. Modificare a unui cuvânt sau a
unei construcþii gramaticale sub influenþa altor cuvinte sau construcþii. [Din fr. contamination, lat.
contaminatio - onis, germ. Kontamination]”1.
1. Stârnesc, desigur, interes, în primul rând, contaminaþiile unor cuvinte, aºadar componente din
domeniul sistemului lexical.
Urmãrind cu precãdere opera Monahului Delarohia, din care Biblioteca ce-i poartã numele
dispune, pe lângã altele mai vechi, de o recentã pretenþioasã ediþie aproape exhaustivã (manageriatã ºi
tipãritã de Editura Mãnãstirii Rohia & Editura Polirom din Iaºi), aflãm comentariul unui cercetãtor
preot dr., care afirmã cã „Dãruind vei dobândi2 [e] o carte de predici, importantã pentru omletica [s. n.,
V. H.] româneascã”3.
Nu ne propunem doar a descoperi fenomenul lingvistic în discuþie, ci ºi a-l diagnostica ºi „trata”
(= explica ºi îndrepta) în mãsura în care dispunem de argumente, desigur.
Care-i dinamica fenomenului numit contaminaþie?
Sigur, în mintea comentatorului respectiv al acestui text s-au suprapus, s-au contaminat douã
cuvinte ale cãror radicale4 au interºanjat, schimbându-ºi locurile ºi rolurile: OMILia (< gr. mod.
omilia)/ OMILETICã (< it. omiletico, lat. omileticus, fr. homiletique) cu OMLETã (< fr. omlette),
pânã la a se confunda, rezultând *OMLETICÃ (cuvânt necunoscut limbii române), în loc de
OMILETICÃ, termenul corect.

Noul Dicþionar Universal al Limbii Române, ediþia a III-a, Editura Litera Internaþional, Bucureºti, 2008, Tiparul ºi
legãtoria Graficon, Italia, (1872 p.), sv. contaminaþie, p. 335/col. 2. (În continuare: NDUR/08).
2 V. Dãruind vei dobândi. Cuvinte de credinþã, ed. îngrijitã, note, studiu introductiv ºi referinþe critice de ªt. Iloaie.
Repere biobibliografice de V. Bulat. Indici de Macarie Motogna, Editura Mãnãstirii Rohia & Polirom, Iaºi, 2008,
592 p.
3 Ap. N. Steinhardt, Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Bãciuþ, ed. a IV-a (revãzutã ºi adãugitã), Editura „Nico”,
Târgu-Mureº, 2010, (170 p.), p. 125-126.
4 Redate de noi aici, didactic, prin majuscule/boldate.
1
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1.1. Diferenþa specificã dintre acestea fiind minimã, s-ar putea, desigur, ca unii cititori sã
considere „incidentul” lingvistic drept greºealã de tipar, iar „teoretizarea” noastrã asupra „contaminaþiei” – prezumþioasã, superfluã ºi, ca atare, neavenitã.
Ne-am bucura ºi noi sã fie aºa, dar, din pãcate, nu-i un simplu „accident” tipografic, ci un
fenomen de sistem. Spre a dovedi cã nu-i greºealã „accidentalã” de tipar, redãm integral citatul:

2. La „distanþã de un clic”, vorba ceea (la modã azi, în limbajul navigatorilor virtuali pe internet),
aflãm cum cã la întronizarea unui înalt prelat, drept episcop al românilor din diaspora nordic-europeanã
– ale cãrui nume/prenume canonice ºi confesiune e preferabil a le trece cu vederea! –, dupã primirea
deciziei Înaltului Sinod („Vrednic este !”), ºi-a rostit, plin de avânt, în faþa întregii asistenþe, un
legãmânt/angajament, afirmând, printre altele, cã vasta activitate pe care o va desfãºura în noua sa
eparhie, Preasfinþia Sa o va dedica *posterioritãþii, cãreia îi va da mult de lucru.
Avem, ºi aici, prezent fenomenul contaminaþiei între cuvintele POSTERitate ºi
POSTERIORitate. Mai mult ca sigur, autorul acestei neinspirate „perle” de limbaj n-a avut nicidecum
intenþia de a „actualiza” radicalul POSTERIOR, cu sensul secund, uºor vulgar, din dicþionare („care se
aflã în partea (mai) de dinapoi …”2), cu sufixul -itate (POSTERIORitate), ci radicalul POSTER (< lat.
aPOSTERiori), cu acelaºi sufix -itate (POSTERitate, „generaþiile viitoare, viitorimea”).
Sigur, posterioritate are ºi sensul generic de „stare a ceea ce este posterior”3, dar ocolirea fãrã
echivoc a sensului trivial, pe care nu-l putem nicidecum trece cu vederea aici, nu se poate realiza decât
prin folosirea termenului lipsit de asemenea conotaþii „ruºinoase”, mai ales când acesta existã ca uzual
ºi foarte frecvent în „limba noastrã cea de toate zilele”: posteritate.
Cine ne „îndrumã” în selectarea unuia sau a altuia dintre termenii (sinonimi sau nu) aflaþi într-o
asemenea nefericitã „concurenþã”? Desigur, aºa-numitul „simþ al limbii”4. Dar ºi instrucþia solidã,
lecturile bogate, organizate, studiul sârguincios asupra limbii – cultura generalã, în ultimã instanþã.
3. Fenomenul, din pãcate, este foarte rãspândit ºi-n limba presei, în mass-media, ca sã nu mai
pomenim de limbajul strãzii!
Un harnic cronicar cultural octogenar nãsãudean, aflat la al X-lea volum masiv de asemenea
cronici (publicate anterior prin junale5, al XI-lea fiind sub tipar) îl omagiazã astfel pe un mare publicist,
nãsãudean ºi el:
„40 de cãrþi [sunt] scrise de Teodor Tanco, cãrþi ce poartã sigiliul adânc a [sic!] unui patriotism
local ºi al unei conºtiinþe civice *incompatibile [?!] ºi ale [sic!] unei permanente responsabilitãþi
profesionale”6.
V. supra, nota 1 pagina anterioarã.
V. NDUR/08, sv. posterior, (p. 1210/col. 3).
Ibidem.
V. serialul nostru de articole cu acest titlu generic din „Revista Românã” (Iaºi), an. XVII (2011), nr. 4(66) º.u. (În
continuare: Revrom.).
5 V. I. Mititean, În vârful peniþei, vol. I-X, publicate la diferite edituri.
6 Ibidem, vol. IV, p. 136/3.
1
2
3
4
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Ne-am putea aºtepta, de asemenea, ca unii lectori sã invoce drept contraargument minima
diferenþã specificã foneticã între cele douã noþiuni contaminate, despre care aminteam supra, *omleticã
(de la omletã) ºi omileticã (de la gr. mod. omilia, posibil ºi omilitikos, din moment ce avem atestat ca
sigur lat. omiliticus), prezenþa/absenþa unui singur -i- în radical.
Vom putea rãspunde protestelor unor asemenea contestanþi (nu: protestanþi, desigur!) cã – oricât
de puþin „importante” cantitativ li s-ar pãrea unora sau altora asemenea diferenþe specifice – limbile
naturale, absolut toate, þin la mult mai mare preþ diferenþele, opoziþiile, chiar minime, decât asemãnãrile
(absenþa diferenþelor fonetice, sã zicem în omonimie, fenomen creator de ambiguitãþi): cãci primordial
limba funcþioneazã prin distincþii, prin diferenþieri, prin opoziþii, – nu prin stereotipisme.
La o adicã, ºi-n cuplajele devenite celebre contaminaþii (unele numite ºi „etimologii populare”)
ale celebrilor eroi ºarjaþi de I. L. Caragiale ºi de alþii: remuneraþie > „*renumeraþie (micã, dupã
buget, coane Fãnicã”); violetã > „(cernealã) *violentã”; scrupulos > „*scrofulos (la datorie)”;
sacrificat > „(ginere) *socrificat” (< de la: socru), cooperativã > „*cumparativã < de la: a
cumpãra)” etc. diferenþele – aici intenþionate, desigur! –, deloc „accidentale”, sunt la fel de … minime.

SÃ SCRIEM CORECT ROMÂNEªTE

„Dupã pãrerea mea, nu existã în omletica româneascã o [altã ] carte mai importantã la nivelul
limbajului omletic [s. n., V. H.], de la Antim Ivireanul încoace”1.
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„Conºtiinþã (civicã) incompatibilã”?! Incompatibilã…cu ce?, sau cu cine? Poate:
incompaRAbilã, incomensurabilã, indubitabilã, sau… inconfundabilã – toate „partenere” ale virusãrii
numite contaminaþie! Astea sunt epitete acceptabile (sau: aproape acceptabile), mai „la locul lor”. Dar:
incompatibile ?!”.
Iar când în cabina personalã a unui artist (alt concitadin al cronicarului/autor), angajat ca actor la
Teatrul de Stat din Baia Mare, leºinã o admiratoare (venitã, probabil, „sã-l felicite”), „actorul îi cere
*CARABINierei [evident CABINierei – din fericire, nu o caRAbinã, Doamne fereºte! – ci] … un pahar
cu apã”1!
De la cabinã/cabinierã la caRAbinã/caRAbinierã e… ceva „distanþã”, nu-i aºa?!
No comment!
4. O importantã scriitoare româncã, blãjeanca Mia Pãdurean din Canada (crescutã ºi instruitã
într-o ilustrã familie de preot greco-catolic, în „Mica (noastrã) Romã”, care este Blajul), membrã a
Uniunii Scriitorilor din România, descrie soarta eroului Andrei, partizan în munþi ca luptãtor
anticomunist, ajuns în detenþie, care „îºi memoreazã un episod din viaþa de dinainte de *detenþã, acum,
când mai are doar cinci ani de *detenþã”2.
În mod sigur, scriitoarea blãjeancã interºanjeazã (recte: contamineazã) radicalele celor douã
cuvinte: DETENTã ºi DETENÞie, rezultând ceea ce logica numeºte, un „tertium non datur”: *detenþã,
cuvânt inexistent în limba românã.
5. Un general de miliþie la Revoluþie, (intervievat la 23 IV 1990 de un reporter tv.) declarã cã-n
stradã ºi-n piaþã „s-au spart parbrize de la „Circulaþie”, s-au *profanat trivialitãþi”.
Nu-i greu sã reconstituim contaminaþia radicalelor PROFERa/PROFANa ºi nici … sã constatãm
nivelul de cunoaºtere a limbii române de cãtre tovarãºul devenit imediat dupã… „dom’ general”.
Exemplele contaminaþiilor din domeniul vocabularului (sistemului lexical), precum se poate
constata, abundã. Dar ne oprim, deocamdatã, aici.
II. Mult mai interesante ne vor apãrea contaminaþiile din domeniul construcþiilor gramaticale
(din sistemul morfologic ºi din cel sintactic).
1. Ne vom referi mai întâi la sistemul morfologic al limbii române vizând flexiunea nominal/cazualã.
Printre cele mai grele încercãri pentru unii vorbitori (dar, precum vom vedea, ºi pentru unii
jurnaliºti ºi scriitori!) se impune aºa-numita construcþie genitivalã. Am scris despre aceasta în mai
multe rânduri în câteva locuri, chiar ºi-n revista aceasta3. Ideea mi-a venit în perioada „ungarã” (când
eram lector de limba românã4 acolo), savurând vorbirea strãzii, parcurgând presa româneascã ºi citind
literatura românilor de acolo.
Construcþia genitivalã are mai multe faþete. Cea mai interesantã o reprezintã varianta
„prepoziþionalã”, analiticã, cu prepoziþia A, care este incompatibilã cu construcþia genitivalã sinteticã,
dotatã cu desinenþe cazuale specifice:
1.1. „[Aurel Vlaicu] a zburat în faþA *A câtORva zeci de mii de oameni [la Cernãuþi, duminecã 21
aprilie 1912]”5.
Avem aici contaminaþia celor douã „faþete” ale construcþiei genitivale: analiticã ºi sinteticã,
ambele, necontaminate, corecte:
- analiticã: A. Vlaicu a zburat în faþa A câtEva zeci de mii de oameni;
- sinteticã: A. Vlaicu a zburat în faþA câtORva6 zeci de mii de oameni.
Incorectã este doar împreunarea, contaminaþia acestora, consideratã, din pãcate, de autorul
textului drept cea mai bunã:
- … a zburat în faþA *A câtORva zeci de mii de oameni.
Ibid., p. 14/4.
Mia Pãdurean, Amar, p. 166-167.
Anul XIV (2013), nr. 4(51), p. 143-146.
V. Hodiº, Articole ºi studii, volumul III, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011 (317 p.), passim. (În continuare:
V. Hodiº, vol. III)
5 v. Revrom, XIX (2013), 3(73), p. 23/2/1.
6 A se observa flexiunea (zisã) internã (genitiv sintetic, cu desinenþa: -OR-) a acestui cuvânt, care interzice apariþia
prepoziþiei A.
1
2
3
4
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1.2. Alte exemple, spre a putea conchide, cât mai bine informaþi, asupra acestui tip de contaminaþie:

Dar nicidecum contaminaþia (împerecherea „contra naturii” a) acestor douã construcþii, sinteticã
ºi analiticã, incompatibile, care, logic, reprezintã acel „tertium non datur”!4.
2. Interesantã ne apare ºi contaminaþia unor „clase morfologice”, ca substantivul cu adjectivul
derivat, respectiv „categorii gramaticale”, ca singularul cu pluralul. Iatã câteva exemple:
2.1. Cei doi [Ioan Chindriº ºi Niculina Iacob] ºi-au luat rãspunderea realizãrii unei lucrãri în
acord cu TOATE rigoriLOR unei ediþii critice”5.
Mai mult ca sigur, autorul ieºean al acestei contaminaþii (recenzorul Gh. Moldovan) a gândit
corect noþiunea (adicã substantivul) TOTALITATEA (+ rigoriLOR), dar a „glisat” involuntar (sau
voluntar?), exprimând calitatea corespunzãtoare semantic (adjectivul) *TOATE (+ rigoriLOR), fãrã
a-ºi mai pune, gramatical, problema … „rigoriLOR genitivului”, sfidând, astfel, regimul cazual
genitival, regim care în românã are caracter de lege.
Deci, corecte vor fi, conform legii regimului cazual:
- ori cel genitival (cu substantivul regent articulat hotãrât):
(în acord cu) TOTALITATEA rigoriLOR (unei ediþii critice);
- ori cel de acuzativ/prepoziþional – (unde prepoziþia CU hotãrãºte regimul):
(în acord) CU TOATE rigoriLE (unei ediþii critice).
Contaminaþia acestor douã regimuri cazuale, a treia „soluþie” (*CU TOATE rigoriLOR)
reprezintã un nonsens morfologic, un agramatism, respectiv acel „tertium non datur”, repins de
sistemul gramatical al limbii române.
2.2. Deºi logica ºi „simþul limbii”, care ar trebui sã guverneze gândul ºi scrisul oricãrui vorbitor
nativ, le spune unora ºi altora cã FIECARE ilustreazã numai categoria gramaticalã a numãrului singular, iar TOÞI/TOATE numai pe aceea de plural, totuºi, mulþi le încurcã, adicã le contamineazã:

1
2
3
4
5

România liberã, nr. 3886/28 XII 2002, p. 2/2/3. (În continuare: Rolib).
Rolib, 3619/25 II2002, p. 13/5/4.
Radio „Renaºterea”, Cluj-Napoca, 06. 01. 2001.
Pentru detalii, v. izvoarele bibliografice menþionate supra, notele 3,4 pagina anterioarã
Este vorba despre monumentala ediþie: Ioan Budai Deleanu în mãrturii antologice, Editura „Napoca Star”,
Cluj-Napoca, 2012, 669 p. (format 19x27 cm.).
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În cele trei exemple de mai sus, va trebui sã optãm, fãrã îndoialã, pentru tipul de construcþie
genitivalã preferat:
a) ori sinteticã:
- (… ritmUL ºtiut) AL ceLOR doi poeþi…;
- (… ochiI necruþãtori) AI asociaþiiLOR de tot felul…;
- (… braþeLE vânjoase) ALE ceLOR doi bãtrâni… etc.,
b) ori analiticã:
- (… ritmUL …) A doi poeþi;
- (… ochiI …) A tot felul de asociaþii;
- (… braþeLE …) A doi bãtrâni cucernici… etc.

SÃ SCRIEM CORECT ROMÂNEªTE

- „Primul [volum] e o importantã carte a «amintirilor», urmãtoarele douã urmeazã [sic!] ritmUL
ºtiut *AL doi poeþi de seamã […]”1;
- „Sub ochiI necruþãtori *AI tot felul de asociaþii de protecþie [a animalelor], oamenii în uniformã,
inclusiv mascaþii, bat în retragere”2;
- „Preasfinþitul urcã dealul bisericii sprijinit de braþeLE vânjoase *ALE doi bãtrâni cucernici”3
etc.
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„Monografia prezintã ºi locuitorii [comunei], inclusiv situaþia FIECÃREI familii în prezent,
motiv în plus pentru ca *TOATE familii [sic !] sã aibã un exemplar din aceastã carte care-i face lumii
cunoscuþi”1.

FAMILIA ROMÂNÃ

SÃ SCRIEM CORECT ROMÂNEªTE

Decontaminând, vom preciza cã validã poate fi numai una din aceste douã construcþii:
- ori: FIECARE familie [sg.] sã aibã un exemplar;
- ori: TOATE familiiLE [pl.] sã aibã [câte] un exemplar,
Altfel, logica va fi în mare suferinþã:
- *TOATE familii sã aibã [doar] un [singur] exemplar?!2. Fãrã alte comentarii.
3. Tot de fenomenul studiat aici þine ºi prezenþa/absenþa blancului3, ca-n exemplul urmãtor:
„Am apelat la busola gãsitã în unele texte critice orientative pentru a mã descurca mai bine *ÎN
labirintULUI de idei în care mã adusese ºiretul autor, ascuns dibaci, ºi el, în tufiºul cuvintelor”4.
Se ºtie (ºi se „simte” de cãtre vorbitorii nativi) cã ÎN este o prepoziþie cu regim cazual de
acuzativ/prepoziþional (ÎN labirintUL) nicidecum de genitiv (*ÎN labirintULUI) ºi nici de dativ.
Încercând o „demontare” a mecanismului gândirii autorului, nu gãsim decât douã cãi de
decontaminare:
- ori: departajarea prin blanc:
… (a mã descurca) ÎN labirintUL LUI de idei…;
- ori: fãrã blanc, prin „recuperarea” unui termen regent (substantiv articulat hotãrât), gândit de
autor, dar pierdut în „marºul triumfal” al redactãrii, propriu, mai ales, criticilor ºi istoricilor literari
prolifici:
… (a mã descurca) ÎN (hãþiºUL/tufiºUL/imensitateA/vastitateA) labirintULUI (lui) de idei…
Cãci, altfel, nici aici „tertium non (est) datur” !
4. Întâmplarea face ca printr-o „banalã” inversare de poziþii (interºanjare, ºi aici!) – ceea ce în
sportul minþii, care este ºahul, se numeºte rocadã – a douã foneme (AL / LA), textele urmãtoare sã ne
faciliteze înþelegerea ºi mai adâncã a fenomenului contaminaþiei în flexiunea nominal/cazualã:
„Timp de ºase ani, în calitate de redactor-ºef adjunct ºi senior editor AL revistA „Oraºul”, Marcel
Mureºeanu a promovat literaturã autenticã”5;
„Primãria nici n-a alocat fondurile necesare pãstrãrii lui [a Festivalului `Lucian Blaga’] în topul
înalt LA clasamenteLOR acþiunilor culturale ale oraºului […]”6.
Decontaminând ºi referindu-ne doar la primul text (referinþã elocventã pentru ambele), vom
putea afirma validitatea oricãreia din cele douã variante posibile:
- ori genitivul sintetic: (senior editor) AL revisteI…;
- ori acuzativul/prepoziþional: (senior editor) LA revistA …,
ambele corecte.
Dar – nici aici, ca niciunde – „tertium non (est) datur”. „Tertium” ar reprezenta aici interºanjarea
într-o dublã ipostazã:
a. (senior editor)*LA revisteI …, respectiv varianta imprimatã în textul citat:
b. (senior editor) *AL revistA …,
ambele aflate pe „sensul invers” de vehiculare a regimului cazual, altfel spus, ambele agramate.

1
2

3
4
5
6

Ioan Mârza (coordonator), Monografia comunei Þaga, Tipografia „Delroti”, Cluj-Napoca, 2009, (711 p., format
B5), p. 11/5.
Face impresia cã pralelismul: FIECÃREI familii/*TOATE familii l-a derutat pe autorul/coordonator, care a
crezut cã ambele sintagme sunt la plural ºi cã au „acelaºi înþeles”, de unde interºanjarea lor. Se impune, de
asemenea, menþiunea cã s-a scãpat din vedere faptul cã adjectivele numite „de totalitate” tot, toatã, toþi, toate obligã
substantivul regent la articulare hotãrâtã, indiferent de topicã: *tot pãmânt, *toatã lume, *toþi oameni, toate
femei etc.; *pãmânt tot, *lume toatã, *arabi toþi (rãsar din cort...) etc. sunt construcþii agramate.
V. definiþia „blanc/2, n. spaþiu alb care desparte douã cuvinte tipãrite” (NDUR/08, p.182/col.3.
V. Adrian Þion, Marcel Mureºeanu. Promontoriul 75. Un poet, Ed. „Casa Cãrþii de ªtiinþã”, Cluj-Napoca, 2013,
p. 9/4.
Ibidem, p. 19/3.
V. „Astra clujeanã”, IX (2013), 3-4, p. 16/2/2.
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4.1. Este mai mult ca sigur cã, ºi aici, unii cititori defetiºti ar putea „arunca cu pietre” în cercetarea
fenomenului contaminaþiei, în diagnosticarea ºi „decontaminarea” lui, sau – mai repede – în autorul
studiului acestui fenomen, care „face teoria chibritului” dintr-o simplã inversiune/„greºealã de tipar”.
E ºi nu e o „simplã inversiune” de tipar neintenþionatã de autor. Cãci este, ºi aici, o chestiune de
sistem. Dar problema esenþialã, de fapt, este alta, ºi anume, cã ambele aceste variante sunt „pe invers”
corecte ºi, mai ales, cã ambele produc efecte în materie de regim cazual, care, în limba românã, repet,
este lege ! Avem multe libertãþi în scriere; în vorbire, ºi mai multe!, dar libertatea de a ignora regimul
cazual, legea regimului cazual, nu, n-o avem !
4.2. Tot regimul cazual al prepoziþiilor va fi luat în discuþie ºi-n „diagnosticarea/ tratarea”
urmãtoarelor speþe:

(... în focul revoluþiei) *PENTRU... ÎmpãratULUI,
nu va atinge coeficientul de gramaticalitate necesar validãrii. Validã, întru totul validã, din acest punct
de vedere, va fi doar varianta realizatã prin pronominalizarea substantivului pricinaº:
„(... în focul revoluþiei) PENTRU ÎmpãratUL de la Viena ºi ÎMPOTRIVA lui”,
nelãsând „spãrturi”, nici improvizaþii de regim cazual, piatrã de temelie în structura de rezistenþã a
construcþiei gramaticale solide.
4.2.2. Altfel, în unele construcþii dotate cu regim eterocazual, de tipul:
„Taj Mahal (India) a fost construit de împãratul Shah Jahan în memoriA ºi din infinitã dragoste
PENTRU soþia sa”3,
simþi brusc nevoia sã afli imediat: în memoria cui ? Iar când vine, rãspunsul e: ÎN memoria...
(PENTRU) soþia sa. N-ai cum sã-l socoþi valid construit: „*în memoria soþia sa” nu satisface
exigenþele coeficientului de gramaticalitate, despre care vorbirãm mai sus !
Înþelegem, chiar încurajãm preocuparea pentru economisirea cuvintelor ºi nu repetarea lor
infertilã consensual, dar acest deziderat nu are voie sã ºubrezeascã structura de rezistenþã a comunicãrii
mai sus pomenitã. Nerepetarea în scopul economisirii are o foarte logicã ºi coerentã soluþie:
pronominalizarea, „repetarea poziþiei morfologice” (nu repetarea aceluiaºi cuvânt!) ca-n varianta
propusã de noi mai sus: ...(revoluþia) pentru Împãrat ºi împotriva lui. Aici: (... construit) în memoria
soþiei (sale) ºi din infinitã dragoste pentru ea.
4.3. Putem întâlni, însã, ºi contexte cu prepoziþii dotate cu regim cazual omogen, unic (= „cu
acelaºi regim”), în care, de asemenea, „poziþia” este cea care se impune repetatã, nu cuvântul:
„Aceºti[a] au fost prezenþi la Putna acum 140 de ani vorbind DESPRE ºi gândindu-se LA
România (ºi în rugãciune)”4.
Repetiþia aceluiaºi cuvânt fiind, de cele mai multe ori, inutilã, chiar futilã, aproape întotdeauna
„infertilã” ºi plicticoasã, cum menþionam mai sus – recomandabilã, ºi aici, este pronominalizarea:
V. Pârvan, O rãsplatã împãrãteascã, în vol. Scrieri, text stabilit, studiu introductiv ºi note de acad. Al. Zub, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1981, p. 52/1.
2 Sau ne-mediat, adicã fãrã vreun cuvânt de intermediere.
3 V. Monitorul de Hliboca nr. 38(6370)/2013, p. 11/3/4 (prin internet).
4 Rolib, 6420/19 VIII 2011, p. 8/5/5.
1
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Dacã bine observãm dinamica acestei construcþii, ÎmpãratULUI rãspunde numai regimului
cazual de genitiv, impus de prepoziþia i-mediat2 antepusã, ÎMPOTRIVA, nu ºi regimului prepoziþiei cu
acuzativul, PENTRU. O construcþie ca urmãtoarea:

SÃ SCRIEM CORECT ROMÂNEªTE

4.2.1. „Era pe vremea când Ardealul se zvârcolea în focul ucigãtor al revoluþiei PENTRU ºi
ÎMPOTRIVA Împãratului de la Viena, pe la mijlocul veacului trecut [al XIX-lea]”1;
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... vorbind DESPRE România ºi gândindu-se LA ea (ºi în rugãciune).

4.3.1. Aceleaºi considerente ºi soluþii le recomandãm ºi canalelor de televiziune care – paradoxal! –
þin sã înteþeascã interesul ºi curiozitate „copiilor sub 12 (14/16/18) ani” prin avertismentul „incitant”
arhicunoscut, mult prea frecvent:
„Acest program poate fi vizionat de copiii sub ... ani, numai cu acordUL sau ÎMPREUNÃ CU
pãrinþii ori familia” (ca ºi cum pãrinþii ºi familia n-ar fi noþiuni... congruente!).
Avertismentul, mult prea vehiculat ºi golit de sens – contaminat cazual din construcþie – ar trebui,
oricum, revizuit.

FAMILIA ROMÂNÃ
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5. Din domeniul flexiunii verbale vom putea constata cã se contamineazã categoriile verbale ale
timpului: prezentul cu perfectul:
5.1. „*Aª VRUT sã plâng cu hohote pe patul de spital1,
exemplu care atestã cã-n mintea autorului s-a desfãºurat o contaminaþie a celor douã timpuri ale
acþiunii verbale:
- prezent: Aª VREA sã plâng ...;
- perfect: Aª FI VRUT sã plâng ...,
„luptã” din care – prin pierderea verbului auxiliar al perfectului, FI – a rezultat forma verbalã temporalã
coruptã, inexistentã în limba românã: *Aª VRUT.
5.2. Alteori, vorbitorii ajung la contaminaþii ale desinenþelor personale, aferente aceluiaºi timp al
verbului: prezent. Iatã un exemplu elocvent din limbajul diurn, familiar, altfel zis, colocvial:
„- Tu trimIÞI sau primEªTI mai multe felicitãri de Crãciun?
- TrimESC”.
Fãrã alte comentarii.
III. Dar cele mai spectaculoase efecte ale contaminaþiei le oferã domeniul frastic, al construirii
unor enunþuri mai ample (frazele).
1. Aflându-se în marele post al Crãciunului (valabil, de altfel, pentru orice post creºtinesc),
autorul textului de mai jos (preot dr. în teologie!) îi sfãtuieºte creºtineºte pe îmbuibaþii sãi mireni
pãcãtoºi, îmbogãþiþi peste noapte, care „nu-ºi curmã petrecerile niciodatã”, ce-ar fi „mai bine sã facã”:
„Mai bine ai face, chiar ºi atunci când nu ai mai curma petrecerile ºi veseliile tale nici în timpul
postului, dar, desfãtându-te pe tine, ai face [!] SÃ SE mângâie ºi PE CEI care de multã vreme au uitat ce
mai este bucuria în lumea aceasta”2.
Decontaminând, diagnosticãm ºi „tratãm” viciul de exprimare, care constã în suprapunerea
diatezelor activã ºi reflexivã, gândite fiecare, în parte, corect:
- diateza activã: (ai face mai bine) SÃ[-i] mângâi ºi PE CEI care ...;
- diateza reflexivã: (fã mai bine) SÃ SE mângâie ºi CEI care ...
Oricum, cele douã pronume în acuzativ, reflexivul SE ºi demonstrativul PE CEI, nu pot fi tolerate
în una ºi aceeaºi propoziþie, subordonate, ambele, unuia ºi aceluiaºi verb tranzitiv (mângâia).
1.1. Din aceeaºi zonã ºi din acelaºi „izvor” spiritual/ecleziastic, aceeaºi revistã blãjeanã ne oferã
prilejul de a medita la contaminaþia frasticã de un aspect puþin diferit , în sensul cã fraza ce urmeazã ar
conþine un numãr sau altul de propoziþii corecte:
„Cu harisma scriitoriceascã pe care [mitropolitul Bartolomeu] a avut-o, aceste rânduri le-ar fi
redactat altfel. Dar sper CA ‘în duhul’ lor, aºa mai simple cum sunt, ele [rândurile mele] vor reuºi SÃ
transmitã ceea ce aº dori”3.
1
2
3

V. Vatra veche, nr. 11/ 2013, p. 28/1/1.
Astra blajeana, XV, 1(58)/martie 2011, p. 3/2/8. (În continuare: astrablaj.)
Ibidem, p.12/1/1.
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2. Problema locuþiunii conjuncþionale CA (...) SÃ e complexã. Ea ar merita un studiu aparte, care
sperãm sã se realizeze curând. Problema constã în aceea cã primul component, adverbul CA, nu poate
regiza un predicat, tocmai fiindcã el nu-i conjuncþie subordonatoare, iar fãrã predicat nu existã
propoziþie. Deci, *CA „în duhul” lor ... ele vor reuºi nu-i o propoziþie, nici principalã corectã, nici
subordonatã corectã. CA poate subordona corect o propoziþie doar implicându-se în locuþiuni cu un
conectiv subordonator interpropoziþional2, preferatã fiind conjuncþia subordonatoare SÃ, în acelaºi
timp morfem al modului conjunctiv, numit – tocmai de aceea – ºi subjonctiv:
(sper) CA ... ele ... SÃ transmitã ceea (ce aº vrea...).
Introducerea între componentele locuþiunii conjuncþionale CA ... SÃ a unui predicat (care este
egalul unei propoziþii: *CA...ele vor reuºi SÃ ...) este interzisã, este un act agramat; gramatica nu
tolereazã aºa ceva. Acest agramatism se corecteazã numai uzând de una din douã soluþii:
- ori transformarea adverbului CA în conjuncþia subordonatoare simplã CÃ:
(sper) CÃ ... ele vor reuºi (SÃ ...);
- ori transformarea verbului predicat (abuziv intrus: vor reuºi) din indicativ în conjunctiv/
subjonctiv:
(sper) CA ... ele SÃ reuºeascã (SÃ transmitã ceea (ce aº vrea)...).
Altã cale nu existã, cãci nici aici „tertium non (est) datur” !
2.1. Pentru a „bãtãtori” mai bine achiziþia de pânã aci, nu stricã aducerea în discuþie a încã unui
exemplu. Din contrã:

1
2

Nevinovatã aluzie la celebrul poem eminescian (Scrisoarea a III-a).
Printre care se numãrã ºi adverbele relative CUM, CÂND ºi CÂT, despre care cititorii noºtri pot afla informaþii
suplimentare din serialul nostru de articole intitulate: CA ªI CUM, CA ªI CÂND, CA ªI CÂT (ªI neavând alt rol
decât acela de a „zãdãrnici” cacofonia !) etc., publicate în revista „Oraºul”, VI (2012), nr. 25 (p. 87-88) º.u.
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1.2. Suma sumarum, diferenþa specificã formalã, („rizibil de micã” – ar putea aprecia prezumtivii
noºtri cititori defetiºti!) nu constã în prezenþa/absenþa unui cuvânt sau a mai multora, ci, culmea!, în
prezenþa/absenþa unui semn diacritic, o neînsemnatã „cãciulã” acolo!, „cãciulã” care – de când cu
invazia P.C.-urilor (calculatoarele personale) în viaþa noastrã – vedem cum este ignoratã sistematic !
Încât trebuie sã stai uneori mult, „sã cugeþi adânc” (ca ardelenii !) ca sã-þi dai seama dacã texte ca:
*fa-ma sa cad pe ganduri/ cand mai mancam mamaliga?/ vrea sa vada daca sa va duca acasa/
tanarul sta la panda sa vada tarasenia etc.
sunt scrise în „honolula” sau într-o „alta limba inventata”! (scuzatã sã ne fie puerila tentativã ironicã de
„descreþire a frunþii”!).
Bun prilej pentru cititorul nostru defetist, care simþim cum stã la pândã „ascuþindu”-ºi ...
contraargumentul interogativ retoric: cum, domnule, atata tarasenie (=„atâta tãrãºenie”!) pentru o
„cãciulã” !?
Da, desigur, „cãci ’cãciula’ ce-o jigneºti/nu-i un semn de rând ...1[!]”; da, desigur, deoarece CA
este adverb, iar CÃ e conjuncþie! – cine le confundã „jigneºte” profund limba românã ºi o face pe
„pielea” lui !; da, desigur, pentru cã (eu) sper CA ele este o (singurã) propoziþie!, pe când: sper CÃ ele
vor reuºi sunt douã!!, iar sper CÃ ele vor reuºi SÃ transmitã... – trei!!!
„Cãciula” (de pe acest A) din CÃ este „buturuga micã (ce) rãstoarnã carul mare!”. Sper CA
înþelepciunea proverbialã de milenii a poporului român SÃ ne lumineze pe toþi, iar rândurile scrise de
noi aici sã nu rãmânã literã moartã!
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Decontaminãm. Corectã va fi oricare dintre cele douã variante (presupus gândite de autor), ce
urmeazã:
- ori: (sper) CA ele ... SÃ transmitã ceea ... – unde avem o singurã propoziþie corect subordonatã
prin locuþiunea conjuncþionalã discontinuã CA ... SÃ, situaþie în care *CA ... ele vor reuºi ... nu poate
conta ca propoziþie corectã;
- ori: (sper) CÃ ... ele vor reuºi SÃ transmitã ceea ...,
variantã conþinând douã propoziþii corecte ºi corect subordonate: prima prin conjuncþia (simplã)
subordonatoare CÃ (cã ... ele vor reuºi), a doua prin SÃ (sã transmitã ceea ...), conjuncþia/morfem
(simplã) a modului conjunctiv.
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„Oferta firmei clujene Embis s.r.l. [...] a fost respinsã, astfel *CA noile uniforme de varã ºi de
iarnã ale poliþiºtilor se vor face la Bucureºti”1.
Fraza agramatã – „fructul” aceleiaºi contaminaþii ca mai sus (ex. 2.1.) – poate deveni validã
gramatical, dar numai uzând de una din cele douã soluþii afirmate supra:
- ... astfel CÃ noile uniforme ... se vor face la Bucureºti;
- ... astfel CA noile uniforme ... SÃ se facã la Bucureºti.

FAMILIA ROMÂNÃ

SÃ SCRIEM CORECT ROMÂNEªTE

3. Se abuzeazã, din pãcate, prea mult de aceastã locuþiune conjuncþionalã, fie în varianta
compactã CA SÃ (+ predicat), fie în cea discontinuã CA ... SÃ (+ predicat). Frecvent este amplificatã
pleonastic cu prepoziþia PENTRU (PENTRU CA SÃ .../PENTRU CA ... SÃ ...). „Pleonastic” vrea sã
spunã cã prepoziþia PENTRU introduce, de regulã, complementul de scop (sau final), obþinut prin
contragerea infinitivalã a unei propoziþii de scop (sau finale), ambele unitãþi sintactice exprimând
acelaºi „conþinut” („sens”), ºi semantic, ºi relaþional/sintactic:
- la bibliotecã merg SÃ citesc/ CA SÃ mã instruiesc;
- la bibliotecã merg PENTRU a citi/PENTRU a mã „instrui”...
I. L. Caragiale nu-i „ierta” pe agramaþi. Iatã douã mostre în acest sens, de mare actualitate ºi azi:
3.1. „Este o crizã, mã-nþelegi, care poþi *PENTRU CA SÃ zici cã nu se poate mai oribilã ... fiindcã
nu mai merge cu sistema asta […]”;
„[…] de câte ori am spus eu cã o sã se-nfunde cu cheltuielile nebuneºti, care pot *PENTRU CA SÃ
zic cã nicio þarã nu s-a mai întâmplat *PENTRU CA SÃ vie ºi sã zicã la un moment: nu mai am drept *CA
SÃ mã împrumut fãrã voia dumitale ! Care atunci însemneazã cã nu mai eºti independentã nici la tine
acasã, dupã ce þi-ai vãrsat sângele …”2.
3.2. Cercetând prea puþin sistematic acest lucru pânã acum, am sesizat, totuºi, o anume
„ordonare” posibilã a fenomenului; am ajuns, astfel, sã intuim „existenþa” unei anumite suite „ascendente” (salutarã în logica ei) de folosire a conjunctiei subordonatoare SÃ ºi a locuþiunilor sale. Cei mai
dotaþi cu „spiritul (ºi simþul) limbii” o chiar respectã frecvent.
Conjuncþia simplã SÃ este aptã a introduce, singurã, multe specii de subordonate, printre care,
preferenþial, propoziþii finale (sau de scop).
Iatã o asemenea „suitã ascendentã”, ilustratã aici prin versete biblice, inspirat traduse ºi redactate
în româneºte:
„ªi izgonind pe Adam3, l-a aºezat în preajma raiului celui din Eden ºi a pus heruvimi cu sabie de
flacãrã vâlvâitoare, SÃ pãzeascã drumul”4.
Nu: … *CA SÃ pãzeascã drumul. Nici: …*PENTRU CA SÃ pãzeazcã drumul.
3.3. Amplificarea conjuncþiei SÃ ca locuþiune, CA SÃ, devine „utilã” doar atunci când înaintea
finalei avem o altã propoziþie (sau mai multe) introdusã/introduse prin SÃ, cu o altã funcþie, respectiv
când intervine o a doua propoziþie cu funcþia sintacticã de finalã a finalei regente introduse prin
conjuncþia simplã SÃ:
„Vino, SÃ[-l] punem pe tatãl nostru SÃ bea vin ºi SÃ ne culcãm cu el, CA SÃ ne pãstrãm
sãmânþa prin tatãl nostru; […] haidem SÃ-i dãm SÃ bea vin ºi în noaptea aceasta ºi du-te de te culcã ºi
tu cu el, CA SÃ ne pãstrãm sãmânþa prin tatãl nostru”5;
„Apropie-te SÃ te pipãi, fiule, CA SÃ ºtiu dacã tu eºti fiul meu Esau, ori nu” 6;

1
2
3
4
5
6

V. Cluj 100%, nr. 1/22 VII 2o13, p. 5/1/1.
Ap. Rolib, 6058/19 III 2010, p. 2/2/3.
Corect, în concordanþã cu sistemul sintactic al românei actuale: izgonindu-L pe Adam...
Facerea, 3:24 – ediþia B.O.R., Bucureºti, 1968.
Ibid., 19: 32 ºi 34 – ediþia a V-a Cornilescu, Ohio (USA), 1998.
Ibid., 27:21, – ediþia Bartolomeu, Bucureºti, 2001.
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„ªi Îl pândeau pe Iisus SÃ vadã dacã îl va vindeca [pe omul cu mâna uscatã] sâmbãta, CA SÃ-L
învinuiascã”1etc.
3.4. Amplificarea maximã, PENTRU CA (…) SÃ, devine uzualã – de regulã, rar sau foarte rar –
atunci când se construieºte o propoziþie finalã subordonatã altei propoziþii finale introduse prin
locuþiunea conjuncþionalã CA SÃ:

3.4. Utilã cu adevãrat, ba chiar obligatorie, devine amplificarea CA (…) SÃ doar atunci când o
subordonatã introdusã prin SÃ „expandeazã” trimiþându-ºi componente în amonte de SÃ, conjuncþie/
morfem al modului conjunctiv, care tocmai pentru cã are acest rol de morfem al modului nu se poate
„îndepãrta” prea mult de verbul sãu4.
Astfel, în loc de :
„E ºi normal grecii SÃ fie dezamãgiþi”;
„Doresc Ministerul Economiei SÃ fie scos din aceastã discuþie”5;
„Vreau inima-mi din piept S-o scot …”;
„Nu-i exclus ucenicia în ale ºtiinþei aci [la „Mãnãstirea Secul”] SÃ ºi-o fi fãcut cãlugãrul
Varlaam”6 etc.
sigur sunt „mai gramaticale” ºi, mai ales, lipsite de echivoc variantele urmãtoare, astfel diortosite de
noi pe loc:
E ºi normal CA grecii SÃ fie dezamãgiþi;
Doresc CA Ministerul Economiei SÃ fie scos din aceastã discuþie;
Vreau CA inima-mi din piept S-o scot …;
Nu-i exclus CA ucenicia în ale ºtiinþei, aci … SÃ ºi-o fi fãcut cãlugãrul Varlaam etc.
Exceptând cacofonia (*ca cel)7, textul urmãtor:
„De asemenea, îndeamnã-i pe cei tineri SÃ fie cuminþi […], PENTRU CA cel potrivnic SÃ se
ruºineze, neavând de zis nimic rãu despre noi”8,
1
2
3
4
5
6
7
8

Marcu, 3:2 – ediþia B.O.R., Bucureºti, 1994.
Ieºirea, 20:20 – ediþia Bartolomeu/2001.
V. argumentarea detaliatã a acestei relaþii de echivalenþã semantico-sintacticã (= apozitivã) în V. Hodiº, Apoziþia ºi
propoziþia apozitivã, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1990 (199 p.), passim.
Constituie excepþii doar unele adverbe de mod de negaþie, de repetiþie ºi unele pronume scurte de dativ ºi acuzativ,
care se pot interpune: sã MAI cugetãm, sã MI SE explice, sã NU NI SE MAI impunã etc.
B/1 tv, 30 V 2013, ora 17,00.
V. Florea Mureºanu, Cazania lui Varlaam 1643-1943. Prezentare în imagini. Editor Prof. Dr. Emil Haþieganu,
Kolozsvar (Cluj), 1944, p. 4/4.
V., în legãturã cu aceastã altã „poluare” foneticã, articolul nostru Eliminarea cacofoniei din textul biblic, în:
V. Hodiº, Articole ºi studii, vol. III, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, p. 226-231.
Tit, 2:6-8 – ed. Bartolomeu, Bucureºti, 2001.
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3.4.1. Fãrã amplificarea, chiar pleonasticã (pentru ca … sã…), ar putea exista riscul ca ultima
propoziþie sã-ºi aproprieze statutul de coordonatã cu precedenta, introdusã prin ca sã…. Or, logica
textului, bine intuitã de diortositorul genial, care a fost mitropolitul Bartolomeu, ne spune cã raportul
dintre acestea este de subordonare: PENTRU CA voi SÃ nu pãcãtuiþi este subordonata finalã a
supraordonatei sale (finale ): CA SÃ fie frica Lui întru voi, care este, la rândul ei, finala (apozitivã a)
propoziþiei precedente: de ce a venit Dumnezeu la voi. (Apozitivã, întrucât realizeazã aceastã relaþie cu
complementul de scop de ce: DE ce (PENTRU ce) = CA SÃ vã punã la încercare reprezintã
complementul ºi completiva de scop ale aceluiaºi verb regent (din propoziþia regentã): a venit3.
Aceastã „suitã” – întru totul acceptabilã în „logica” ei, cum afirmam supra, urmãrind maxima
economisire de mijloace de expresie – este respectatã doar uneori, fiind frecvent ignoratã, din pãcate,
aºa cum avem de gând s-o demonstrãm într-un viitor studiu apropiat.

SÃ SCRIEM CORECT ROMÂNEªTE

„Moise le-a zis: ‘Îndrãzniþi, cã iatã de ce a venit Dumnezeu la voi: CA SÃ vã punã la încercare,
CA SÃ fie frica lui întru voi PENTRU CA voi SÃ nu pãcãtuiþi’ ”2.
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este, în mod cert, mai în concordanþã cu sistemul gramatical românesc decât:
… cei tineri sã fie cuminþi, (…) cel potrivnic SÃ se ruºineze …,
unde CA (respectiv PENTRU CA) „s-au sustras” neproductiv locuþiunii conjuncþionale corespunzãtoare.
Cu siguranþã, acelaºi comentariu s-ar cuveni textului urmãtor, cu care vom întregi paragraful:
„Cãci eu îl cunosc [pe Avraam] ºi ºtiu cã are SÃ porunceascã fiilor lui […] SÃ þinã Calea
Domnului, fãcând ce este drept ºi bine, PENTRU CA astfel Domnul SÃ împlineascã faþã de Avraam ce
i-a fãgãduit”1.
4. Tot din domeniul sintaxei frazei inserãm, în finalul acestei cercetãri, fãrã alte comentarii,
contaminaþia propoziþie (gânditã extinsã) vs. contragere participialã:

În vorbire asemenea derapaje par multor vorbitori nepretenþioºi, în mod pãgubos, aproape
acceptabile, dar în scris, – unde ai, ºi posibilitatea, dar ºi datoria retuºãrii, a corecturii înaintea
introducerii sub presã a textului – ele devin impardonabile.
IV. CONCLUZII ªI RECOMANDÃRI.
Concordanþa textului scris, bisericesc sau laic, cu exigenþele sistemului (sistemelor) limbii
române standard este obligatorie. Este chiar o dovadã de patriotism. Cine nu-ºi respectã, cine nu-ºi
cinsteºte limba maternã, acela nu-ºi iubeºte nici poporul, nici patria în care s-a nãscut.
Introducerea obiectului de studiu „limba românã contemporanã” în facultãþile de teologie este,
dupã pãrerea noastrã, obligatorie ºi urgentã. Dar nu numai în acestea. În toate facultãþile: pedagogice,
de diplomaþie, de relaþii cu publicul, de drept, de funcþionari publici, de turism etc. În toate domeniile de
activitate în care cuvântul este principala „armã” de persuasiune. Chiar ºi-n facultãþile (ºi ºcolile) de
poliþie/jandarmerie/servicii speciale, chiar dacã – pe lângã „arma cuvântului” – absolvenþii acestora vor
mai dispune ºi de altele. Cãci „arma cuvântului” trebuie sã primeze peste tot. Chiar ºi acolo !
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„Cât de puternicã era odinioarã credinþa poporului nostru în efectele binefãcãtoare ale postului
aproape cã nu mai trebuie SÃ DEMONSTRAT […]”2:
- gândit: (… nu trebuie) SÃ FIE DEMONSTRAT – propoziþie subordonatã subiectivã;
- redactat: (… nu trebuie) DEMONSTRAT – contragere subiectivã.

1
2

Geneza, 18:19 – ed. de studiu Thomson, La Buona Novella Inc. & Editura Universitãþii Emanuel, Oradea, 2002.
astrablaj, p.3/1/8.
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IN MEMORIAM
Moartea ca lecþie etnologicã
culat, fãrã ezitãri, demn, aºa cum s-a cuvenit.
Preoþii, opt la numãr, au vorbit despre durerea
familiei îndoliate lãsate în urmã, dar ºi despre
mântuire ºi viaþa de apoi (postexistenþa conºtientizatã odatã cu moartea).
Un fost doctorand, preot, a predicat
despre ce ºi cât înseamnã sã ai un nume pe
pãmânt. M-am gândit instinctiv la Sorescu:
muzeele din Bucureºti, Canada, Timiºoara sau
Oradea, volumele despre arhitecturã, pãlincã,
biserici sau pedepse, zecile de doctoranzi, sutele de articole publicate, miile de fotografii de
arhivã sau notiþe scrise cu pixul „trebuiau sã
poarte un nume”, iar preotul l-a rostit de mai
multe ori cu respect: se numeau „Godea”. Preotul paroh, vizibil marcat, nu a venit cu pilde din
Biblie ºi nici cu versete lacrimogene. A vorbit
simplu ºi uman, ca în vechile cãrþi populare,
despre „sãteanul Godea”, despre „creºtinul
Godea”, despre „vecinul Godea”, cel care da
bineþe, ca tot þãranul, în faþa casei, trecãtorilor,
cealaltã faþã a eruditului profesor universitar
conducãtor de doctorate, dar la fel de uman, de
jovial, de altruist (moartea ca experienþã personalã, ca dãruire de sine).
ªi colindele. Corul bãrbãtesc cântând O
ce veste minunatã... cu siguranþã i-ar fi plãcut
mult. În ordinea blagianã a transcendenþei care
coboarã dinspre cer spre pãmânt, cerurile se
deschid de Crãciun: lumea viilor îºi sporeºte
frumuseþea, iar cei morþi sunt binecuvântaþi ºi
ajung direct în lumea cerurilor, scutiþi fiind de
toate acele negocieri de la vãmile vãzduhului,
sortite muritorilor de rând. Profesorul Godea,
înþelegãtor, a lãsat familiei ºi prietenilor rãgazul
primei zile de Crãciun ºi a ales sã plece în
cãlãtorie doar a doua zi, cu modestia sa dintotdeauna.
La ieºirea din bisericã, cealaltã minune:
afarã ningea cu fulgi albi, ningea a uitare, a
tihnã ºi a împãcare. Ghioceii din curtea de la
Bârsa pãreau cu atât mai ireali. ªi, paradoxal,
cimitirul a pãrut mai cald, deºi începea sã se
albeascã.
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„O

biceiurile, fiind parte integrantã
permanentã ºi neeliminabilã a
modului de trai al oamenilor, fãcând parte dintr-un sistem de viaþã care nu a fost
pânã acum schimbat, continuã sã-ºi pãstreze, în
mare parte, funcþiile ºi formele vechi”, scria, în
urmã cu câteva decenii, ilustrul nostru profesor
Mihai Pop (Obiceiuri tradiþionale româneºti,
Editura Univers, Bucureºti, 1999, p. 198). Ca
etnolog al vremurilor noastre, am avut ocazia sã
verific acest lucru în teren, la slujba de înmormântare a profesorului Ioan Godea, la Bârsa, în
curtea casei sale. M-am numãrat printre cei
mulþi care l-au condus pe drumul cãtre lumea
celor drepþi pe profesorul Godea: o „petrecanie”
cum se spune la noi în Sãlaj, în care l-am petrecut cu adevãrat, pentru ultima datã, pe colegul, profesorul ºi prietenul nostru.
Cred ca ne-a privit de sus, dintre îngeri ºi a
fãcut glume pe seama noastrã, cum îi era obiceiul atunci când ne întâlneam. Dar rânduiala –
fundamentul temeiniciei satului tradiþional românesc – a fost pãstratã: familia a plâns la cãpãtâiul lui, noi am pus flori lângã sicriu, curtea a
fost plinã de oameni care l-au iubit într-un fel sau
altul. Dumnezeu a fost prezent ºi el, în chip
vizibil: sub coroanele mortuare agãþate pe pereþii
casei, erau înfloriþi, paradoxal, de Crãciun, pe
ger, o mulþime de ghiocei. O minune. O mirare.
ªi, desigur, o largã paletã de interpretãri etnologice magico-rituale.
Sicriul a fost dus la bisericã pe braþe de
foºtii doctoranzi ºi colegi. Biserica din sat, plinã
pânã la refuz, l-a primit cu toatã rânduiala înmormântãrilor. Toatã suflarea satului (moartea
ca experienþã colectivã, cum spun antropologii)
i-a cântat prohodul (toþi vectorii sociali, culturali
sau rituali ai morþii sunt exemplar descriºi de
Nicolae Panea în Folclor literar românesc.
Pâinea, vinul ºi sarea. Ospitalitate ºi moarte,
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2005,
p. 24-36, de unde i-am ºi preluat). I-ar fi plãcut,
cu siguranþã, corul bãrbãtesc, frate cu cel din
Finteuº, care a fost absolut fantastic: ferm, arti-

IN MEMORIAM

Dr. Camelia BURGHELE
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Cum ziceam, totul a fost ca la carte; toate
secvenþele ritualului au fost parcurse cum se
cuvine, garanþie a odihnei veºnice (Nicolae
Panea, Gramatica funerarului, Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 2003, p. 26 ºi urm.): priveghiul (veghea ritualã), drumul (vectorul
funerar) cãtre bisericã ºi cimitir (moartea ca
eveniment public), cortegiul funerar (reconfigurarea socialã), pomana (ospitalitatea ritualã ºi
contradarul). Ultimul curs de etnologie al profesorului Godea, ultima sa conferinþã.
Am plecat de la Bârsa lui Ioan Godea cu
sentimentul cã am fost pe teren, sã vãd o în-

mormântare, ca material de studiu. Aproape cã
l-am auzit râzând: „ªi ce mai faci tu, Camelie,
fata mP?”; ºi, imediat, ca de obicei: „Da Hanibal
ce mai face?” (Hanibal era Andrei, fiul meu).
Am mai spus: eu cred cã undeva în cer, deasupra norilor, Dumnezeu a rânduit o „secþiune
de etnologie”, la o conferinþã pe tema culturii
tradiþionale româneºti: pe rândul din faþã, stau,
vorbind despre rostul omului ºi marea trecere
sau despre ce a mai rãmas din satul ardelean de
altãdatã, ca Bârsa, Ion ªeuleanu ºi Tiberiu
Graur. Iar acum, cuminte, s-a aºezat lângã ei ºi
Ioan Godea.

Valoarea unui nume bun ºi de cinste1
Preot dr. Flavius ARDELEAN
Parohia Ortodoxã Mândruloc
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„Un nume bun este mai de preþ decât bogãþia multã, iar cinstea mai
scumpã decât aurul ºi argintul”. ( Pilde 22,1 )
Adânc îndureratã ºi plânsã familie,
Distinsã asistenþã solidarã ºi tristã,
Aºa precum bine se ºtie, întreaga noastrã
viaþã pãmânteascã apare ºi se desfãºoarã într-un
anumit interval, care pentru unii dintre noi este
mai scurt, iar pentru alþii mai lung. Oricât de
lungã sau de scurtã ar fi, însã, viaþa omului pe
pãmânt sau oricât de mulþi sau de puþini ani ar
numãra, ea riscã sã cadã în derizoriu, sã intre în
anonimat sau – ºi mai grav!– sã fie sortitã uitãrii
în amintirea posteritãþii, dacã, în curgerea ei, cel
(cea) care o trãieºte nu urmãreºte sã-i imprime
un sens înalt ºi o valoare pozitivã, sens ºi valoare
concretizate îndeosebi în strãdania de a dobândi
un nume bun ºi de cinste, care sã-i aducã nu doar
o strãlucire pãmânteascã, ci mai ales una
cereascã. Un astfel de nume bun ºi de cinste,
odatã dobândit, înveºmânteazã viaþa celui (celei)
ce-l poartã parcã într-un nimb al nemuririi,
învecinând-o chiar cu veºnicia…
Se pune însã, firesc, întrebarea: în ce constã
acest nume bun ºi de cinste, aducãtor de viaþã
fãrã de moarte, de fericire cereascã ºi netrecãtoare? Paradoxal, din punct de vedere creºtin,
numele bun ºi de cinste nu constã – aºa cum
poate s-ar crede – în ranguri, în poziþii sus-puse
pe scara ierarhiei sociale, în diplome univer1

sitare, în îmbrãcãminte luxoasã, în bani sau în
alte bogãþii materiale, ci în valori de cu totul altã
naturã: în valori spirituale, cum ar fi, de pildã,
dragostea sincerã, nefãþarnicã, respectul sau
preþuirea pe care ºi le câºtigã cineva între semenii sãi sau în mijlocul comunitãþii în sânul
cãreia trãieºte, prin gândurile, vorbele, faptele
sale bune ºi frumoase, prin viaþa ºi însuºirile
sale deosebite, care rãmân vreme îndelungatã
întipãrite în memoria contemporaneitãþii ºi îndeosebi a posteritãþii.
Sfânta Scripturã – cartea de cãpãtâi a
creºtinãtãþii noastre – pune un accent deosebit
pe dobândirea unui astfel de nume bun ºi de
cinste, despre care ne spune, spre exemplu,
cartea Ecclesiastului ºi a Pildelor lui Solomon
cã „este mai de preþ decât untdelemnul” (Ecclesiast 7,1) sau chiar „decât bogãþia multã”(Pilde
22,1). În vechime, mai ales, pentru þãrile mediteraneene, untdelemnul (uleiul vegetal extras
din mãsline) constituia – ºi constituie, de altfel,
într-o oarecare mãsurã ºi astãzi – o bogãþie
însemnatã, o marfã de mare valoare. Aºa fiind,
considerând numele bun ºi de cinste dobândit
de cineva mai de preþ decât untdelemnul, Cartea
Sfântã vrea sã ne spunã, de fapt, cã acest nume
bun ºi de cinste, respectiv aprecierea, stima ºi

Cuvântare rostitã la înmormântarea prof. univ. dr. Ioan Godea – 71 ani (28 decembrie 2014, localitatea Bârsa,
judeþul Arad).

1

ficându-ºi sãnãtatea sau chiar viaþa pe altarul
unui astfel de ideal mãreþ…
Nume bun, binecuvântat ºi de cinste, au
dobândit, dobândesc ºi vor dobândi, în acelaºi
timp, toþi oamenii de bine, de pretutindeni ºi dintotdeauna, care s-au strãduit ºi se strãduiesc sã
fie oneºti ºi corecþi cu ei înºiºi ºi cu semenii lor,
remarcându-se prin omenie, altruism, dragoste,
bunãtate, blândeþe, bunãcuviinþã, hãrnicie, seriozitate, credincioºie, cumsecãdenie etc; pe
scurt, de nume bun ºi de cinste au avut, au ºi vor
avea parte toþi cei care, sub o formã sau alta,
într-o mãsurã mai micã sau mai mare, au contribuit, contribuie ºi vor contribui la înmulþirea ºi
statornicirea binelui în lume ºi între oameni.
Aceºtia gustã fãrã temere din cupa amarã
a morþii, la vremea cea doar de Dumnezeu
ºtiutã, ca unii care ºi-au împlinit, cu destoinicie,
rostul întru aceastã lume. Numele lor bun ºi de
cinste va rãmâne în memoria minþii ºi a inimii
tuturor celor cei ce i-au cunoscut, iubit ºi
apreciat, iar amintirea lor va strãluci peste ani –
ºi dincolo de ei – ca o fãclie aprinsã, ce va lumina, atât aici, cât ºi pe tãrâmul celãlalt, în viaþa
cea fãrã de sfârºit ºi fãrã de hotar!
Iatã de ce este foarte important sã facem
tot ceea ce ne stã în putere pentru a lãsa în urma
noastrã un nume bun ºi de cinste, atât un nume
de om ales, de om între oameni ºi pentru oameni, cât ºi un nume de bun creºtin, de adevãrat
ucenic ºi mãrturisitor al lui Hristos Domnul în
lume. Fãrã îndoialã, a dobândi un nume bun ºi
de cinste – de om ºi de creºtin – nu e deloc uºor,
mai ales în vremurile de greutãþi economice ºi
de felurite ispite prin care trecem! Dar, „îndrãzniþi!…” (Ioan 16,33), ne spune Iisus Hristos
Mântuitorul. Prin perseverenþã, prin stãruinþã,
prin efort prelungit de voinþã un astfel de deziderat poate fi atins! ªi e de dorit a fi atins, cãci –
precum arãtam – dobândirea unui nume bun ºi
de cinste aduce notorietate pe pãmânt, dar mai
cu seamã în ceruri! Altminteri, numele nostru
pe care l-am primit la Botez se va uita odatã cu
curgerea neostoitã a vremii (Înþelepciunea lui
Solomon 2,4) ºi nimeni – sau aproape nimeni –
nu-ºi va mai aduce aminte de noi dupã plecarea
din aceastã lume, amintirea noastrã risipindu-se, bunãoarã, ca negura pe care o alungã
razele soarelui ivit pe bolta cerului…
Iubiþi ºi cucernici ascultãtori,
Noi, cei aici prezenþi, avem certitudinea
cã Profesorul universitar dr. Ioan Godea – pe

Sf. Vasile cel Mare, Scrieri. Partea I. Omilii la Hexaimeron, Omilii la Psalmi. Omilii ºi cuvântãri, Colecþia
„Pãrinþi ºi scriitori bisericeºti, vol. 17, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureºti, 1986, p. 243.
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dragostea câºtigate, reprezintã un lucru mult
mai însemnat decât orice bogãþie, oricât de mare
ar fi aceasta din punct de vedere cantitativ. De
aceea, Sfânta Scripturã ne atrage atenþia sã fim
cu multã luare aminte la numele pe care-l purtãm, avertizându-se prin intermediul înþeleptului
Isus Sirah: „Ai grijã de numele tãu, cãci el îþi va
rãmâne mai mult decât o mie de comori de aur; o
viaþã pãmânteascã dureazã un anumit numãr de
ani, dar un nume bun ºi de cinste rãmâne în
veci”. (Isus Sirah 41, 15-16).
Acest adevãr scripturistic îl întãreºte cu
fermitate ºi Sfânta Tradiþie, reprezentatã prin
Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii noastre. De pildã, unul
dintre ei, Sfântul Vasile cel Mare – arhiepiscopul Cezareii Capadociei (+379) – afirmã,
într-una din scrierile sale, cã „de vom avea bogãþii nesfârºite, la moarte le vom lãsa, fãrã voia
noastrã, pe pãmânt, pe când bunãtatea, cinstea,
facerile de bine ne vor însoþi ºi dincolo de
moarte, fericindu-ne nu doar pe pãmânt, ci ºi
înaintea lui Dumnezeu, la dreapta Sa judecatã…
Iar numele bun ori de cinste pe care l-am lãsat în
urmã, la plecarea din aceastã lume, va fi o
piedicã în calea uitãrii noastre, dar ºi o virtute
care va da mãrturie despre vrednicia noastrã
înaintea lui Dumnezeu, care rãsplãteºte fiecãruia
pe mãsura faptelor sale…”1.
Conºtientizând pe deplin acest adevãr
scripturistic ºi patristic deopotrivã, nu puþini au
fost cei care s-au strãduit – ºi au ºi reuºit – sã-ºi
agoniseascã nume bune ºi de cinste, care au
rãmas de-a pururi înscrise în conºtiinþa umanitãþii ºi a spiritualitãþii creºtine.
Astfel, de nume bun ºi de cinste, de „nume
scrise în ceruri” (Luca 10,20), s-au bucurat ºi se
bucurã dintotdeauna sfinþii, drepþii ºi toþi cei
bineplãcuþi lui Dumnezeu, care, în decursul vieþii lor, au ostenit, cu timp ºi fãrã timp, sã urce,
treaptã cu treaptã, pe scara desãvârºirii morale
sau a asemãnãrii cu Însuºi Dumnezeu Creatorul
ºi Purtãtorul lor de grijã.
De asemenea, de nume bun ºi de cinste,
„gravate în jurul soarelui” (E. Cioran), s-au învrednicit ºi se învrednicesc apoi toþi rãspânditorii de luminã, dascãli mai mari sau mai mici,
toþi binefãcãtorii omenirii, oameni de ºtiinþã, de
artã, de culturã, compozitori, inventatori, medici, luptãtori pentru dreptatea ºi libertatea popoarelor etc., care au trudit ºi au luptat pentru
mai binele semenilor lor, mulþi dintre ei sacri-
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care l-am prohodit dupã rânduiala Bisericii
noastre dreptmãritoare – nu va avea parte de o
asemenea soartã tristã a uitãrii. Nutrim aceastã
convingere, întrucât ºtim cât s-a strãduit, în decursul anilor vieþii lui, sã-ºi fãureascã un nume
bun ºi de cinste, îndeplinindu-ºi cu conºtiinciozitate ºi profundã responsabilitate îndatoririle
ce i-au revenit! Aºa fiind, ºi-a dobândit un nume
bun ºi de cinste în plan familial (ca soþ devotat),
în plan educaþional (ca dascãl de vocaþie al multor generaþii de studenþi, masteranzi ºi doctoranzi), în plan ºtiinþific (ca autor a numeroase
lucrãri de specialitate, de o înaltã þinutã academicã), în plan cultural (ca reprezentant ºi conducãtor al unor instituþii de culturã de prestigiu
naþional ºi internaþional), în plan religios-moral
ca fiu duhovnicesc al Sfintei Noastre Biserici
Strãbune (ale cãrei valori spirituale ºi patrimoniale le-a apãrat ºi le-a fãcut cunoscute, cu mult
curaj, în anii dictaturii comuniste atee) ºi, nu în
ultimul rând în plan uman, ca om de bine, de o
aleasã nobleþe sufleteascã ºi de o solicitudine rar
întâlnitã. Sintetizând, am putea spune, fãrã teama
de a greºi, cã Profesorul Ioan Godea a fost un Om
între oameni ºi pentru oameni, un bonom prin
excelenþã, dar ºi un Cãrturar între cãrturari, un
erudit inegalabil, un spirit enciclopedic care va
rãmâne, neîndoielnic, întru cinstirea ºi neîncetata
aducere aminte a urmaºilor lui!
Poate tocmai (ºi) pentru asemenea virtuþi
care i-au împodobit sufletul, voit-a Domnul
Dumnezeu sã-l cheme la Sine în aceste preacinstite zile de sãrbãtoare ale praznicului Crãciunului. În popor se spune cã cei rãposaþi sau
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prohodiþi în zile de duminicã sau de sãrbãtoare
au fost oameni buni ºi credincioºi. Dincolo însã
de aceastã credinþã popularã, intratã în mentalul
colectiv, trebuie se vedem într-o astfel de adormire sau prohodire – desigur, fãrã a avea pretenþia absurdã cã am cunoaºte tainele dumnezeirii – un act de rãsplatã din partea lui
Dumnezeu, fãcut celor bineplãcuþi Lui, celor
credincioºi ºi buni, care ºi-au asumat existenþa
pãmânteascã nu ca pe o povarã insuportabilã, ci
ca pe o ºansã binecuvântatã de a-ºi înmulþi talanþii primiþi ºi de a-ºi arvuni un colþiºor de
fericire paradisiacã. Nãdãjduim cã Domnul Profesor va fi reuºit sã-ºi agoniseascã ºi un astfel de
ceresc locaº, aºa cum, pe pãmânt, a ºtiut sã-ºi
facã din numele sãu un nume bun ºi de cinste,
vrednic a se afla pe buzele tuturor celor alãturi
de care a vieþuit ºi a fãptuit!
ªi, dacã pe mormântul marelui pedagog
F. D. Pestalozzi urmaºii au dãltuit în piatrã
cuvintele: „Om, familist, cetãþean, creºtin. Binecuvântat sã-i fie numele!”1, parafrazând, noi,
cei care am cunoscut curgerea vieþii pãmânteºti
a adormitului întru Domnul – Profesorul Ioan
Godea, am putea zice: „Binecuvântat sã-i fie
numele lui bun ºi de cinste”! Fie ca acest nume
bun ºi de cinste al sãu sã rãmânã nu doar în
mintea ºi-n inima celor dragi ºi apropiaþi, ci mai
ales înaintea lui Dumnezeu, spre a se învrednici
de rãsplata fericirii celei cereºti ºi veºnice, ca sã
putem spune, iarã ºi iarã, cã, dacã bãtrâna
noastrã planetã Pãmânt a mai pierdut un om,
cerul se va mai fi îmbogãþit cu un suflet! Dã,
Doamne, ca aºa sã fie! Amin!
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Pr. Teodor Cios, Viaþa umanã în spaþiu ºi dincolo de el. Predici ºi iertãciuni la înmormântãri, Editura Universitãþii
din Oradea, Oradea, 2003, p. 106.
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In memoriam. 130 de ani de la naºterea
episcopului dr. Alexandru Rusu

1
2
3

Ca profesor s-a distins printr-o inteligenþã
deosebitã1.
A fost redactor al ziarului „Unirea” ºi al
revistei „Cultura Creºtinã”. A scris studii ºi
articole profund religioase ºi patriotice, apãrând
interesele vitale ale poporului român. Vorbind
despre activitatea sa în slujba naþiunii, trebuie
arãtat cã a avut un rol deosebit în pregãtirea
Marii Uniri din 1918, fiind, de altfel, între anii
1918-1920, secretar general al Consiliului Dirigent. Tot în categoria activitãþilor în slujba
naþiunii este ºi prezenþa sa în Senatul României,
ca senator de drept, odatã cu alegerea ca episcop. A fost un episcop iubit de credincioºii sãi
din proaspãta Diecezã a Maramureºului, care a
fost înfiinþatã doar în anul 1930 la 5 iunie, prin
Bula papalã „SOLEMNI CONVENTIONE“,
cu jurisdicþie asupra judeþelor Maramureº, Satu
Mare, o parte a Sãlajului ºi Bucovinei2. A fost
un episcop desãvârºit prin capacitatea sa organizatoricã, prin vasta sa culturã, cu care a
administrat dieceza. S-a distins, de asemenea,
prin vizitele sale canonice, îndemnând poporul
la tãrie în faþa atâtor primejdii care le-au stat în
faþã: dezmembrarea þãrii în 1940, ocupaþia
horthyistã, apoi perioada anilor de persecuþie
comunistã 1945-1948, pânã când este arestat.
În perioada de dinainte de desfiinþare a
Bisericii Greco-Catolice de cãtre guvernul dr.
Petru Groza, distinsul episcop, vãzând pericolul
care se apropie s-a ridicat ca un neînfricat luptãtor pentru menþinerea ºi apãrarea Bisericii, cerând unitate în aceastã luptã. S-a dovedit a fi un
adevãrat apostol al neamului. Datoritã acestei
atitudini de luptãtor, va fi ales de Sinodul electoral mitropolitan, întrunit la Blaj, pe locul întâi
din rândul candidaþilor la scaunul mitropolitan
rãmas vacant prin moarte mitropolitului
Alexandru Nicolescu. Sfântul Scaun a validat
aceastã alegere, dar guvernul comunist dr. Petru
Groza nu-l aprobã, deºi chiar concordatul cu
Sfântul Scaun ar fi cerut acest lucru3.
Distinsul episcop era mereu în mijlocul
poporului, îndemnându-l sã rãmânã în jurul

Ioan Ploscaru, Lanþuri ºi teroare, Timiºoara 1993, p. 442.
V. Bãinþan, Martiri ºi mãrturisitori ai Bisericii Române (…), Editura Gutinul Baia Mare 1999, p. 61.
Al. Raþiu, Biserica furatã, Cluj-Napoca , 1990, p. 177.
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n data de 21 noiembrie 2014, un grup
de credincioºi greco-catolici de la Biserica „Sfântul Anton de Padova” din
Baia Mare au plecat la ªãulia, judeþul Mureº,
localitatea unde s-a nãscut pãrintele episcop
Alexandru Rusu. Scopul pelerinajului a fost participarea la festivitãþile prilejuite de împlinirea a
130 de ani de la naºterea distinsului prelat. Grupul de credincioºi a fost însoþit de pãrintele paroh Simion Mesaroº ºi de pãrintele dr. Mircea
Manu. În dimineaþa zilei de 22 noiembrie, ziua
de naºtere a episcopului, la biserica Greco-Catolicã din ªãulia s-a oficiat un serviciu religios,
la care au participat credincioºi din localitate ºi
din satele vecine. Dupã terminarea slujbei, pãrintele dr. Mircea Manu, preot la Biserica
„Sfântul Anton de Padova” din Baia Mare, a
prezentat un material referitor la viaþa ºi activitatea episcopului dr. Alexandru Rusu, subliniind cã din cei doisprezece episcopi grecocatolici – 12 Apostoli –, din Arhiepiscopia Majorã de Alba Iulia ºi de Fãgãraº, condamnaþi la
zeci de ani de închisoare pentru mãrturisirea
credinþei, trei au murit în închisoarea de la
Sighet, iar episcopul Alexandru Rusu ºi-a gãsit
sfârºitul în închisoarea de la Gherla. Nici pânã
azi nu s-a aflat locul unde aceºti martiri ai credinþei au fost înmormântaþi, în gropi comune, în
cimitirul sãracilor de la periferia municipiului
Sighetul Marmaþiei.
Pentru cei ºapte episcopi, morþi în faima
de martir sub regimul comunist între anii 1950 ºi
1970, s-a solicitat Vaticanului BEATIFICAREA,
spre a fi ridicaþi la Cinstea Altarelor.
Date biografice
Episcopul Alexandru Rusu s-a nãscut în
ªãulia, judeþul Mureº, la 22 noiembrie 1884,
fiind al unsprezecelea din cei doisprezece copii
ai preotului greco-catolic Vasile Rusu. A studiat
teologia la Blaj ºi Budapesta unde ºi-a luat ºi
doctoratul. În anul 1910 este hirotonit preot
celib, fiind numit profesor de teologie dogmaticã
la Academia Teologicã din Blaj.
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Dr. Mircea MANU

200

IANUARIE-IUNIE 2015

FAMILIA ROMÂNÃ

IN MEMORIAM

Bisericii, sã nu pãrãseascã credinþa strãmoºeascã, sã nu se lepede de Biserica Romei care este
adevãrata Bisericã a lui Cristos. La Arieºul de
Câmp, fiind prezent la „hramul“ bisericii, prin
cuvântul sãu, parcã ºi-ar fi luat rãmas bun, îndemnându-i pe credincioºi sã fie tari în credinþã
în faþa primejdiilor ce vor veni, presimþind ce va
urma1. La 18 octombrie 1948, episcopul Alexandru Rusu este destituit abuziv prin decret
guvernamental, dar nu a pãrãsit dieceza, rãmânând alãturi de credincioºi2.

care Biserica Greco-Catolicã era scoasã în afara
legii.
Episcopii Bisericii noastre au anticipat de
altfel, aceste evenimente, pregãtind poporul prin
predicile pe care le-au þinut, condamnând în
acelaºi timp mãsurile luate împotriva Bisericii
ºi a credinþei.
Alãturi de ceilalþi episcopi, în Catedrala
din Baia Mare, episcopul Rusu a stigmatizat
persecuþia comuniºtilor. Articolele sale despre
comunism sunt adevãrate documente istorice
foarte preþioase6 .
Evenimentele pregãtitoare
Episcopul Rusu, ca urmare a atitudinii
arestãrii episcopilor
sale de înflãcãrat apãrãtor al credinþei catolice ºi
La aniversarea Adunãrii din 3-15 mai, a demnitãþii umane, va fi al cincilea episcop
1848, þinutã pe Câmpia Libertãþii din Blaj la 15 care va muri în închisorile comuniste, neacmai 1948, mitropolitul ortodox al Ardealului ceptând sã treacã la Biserica Ortodoxã.
Nicolae Bãlan a atacat fãþiº spunând: „Unitãþii
Momentul arestãrii
noastre naþionale ca sã fie desãvârºitã îi mai
În noaptea de 28-29 octombrie este areslipseºte încã ceva. Trebuie sã înfãptuim unitatea
noastrã bisericeascã, în Biserica strãbunilor tat ºi dus pe drumul Calvarului, alãturi de ceinoºtri dinainte de 1700, Biserica ºi credinþa strã- lalþi episcopi. Mai întâi este dus la Ministerul de
Interne,7 apoi la Dragoslavele, unde erau ºi ceimoºeascã a þãrii noastre….” 3.
Biserica Românã Unitã cu Roma nu s-a lalþi episcopi,8 iar din mai 1949 este dus la Mãschimbat dupã dorinþa comuniºtilor, fapt ce a nãstirea Cãldãruºani.
În 1 ianuarie 1950, este dus la Ministerul
atras dupã sine prigoanã ºi desfiinþare.
Stalin, care era capul miºcãrii comuniste, de Interne din Bucureºti pentru anchetã. Dupã
era un duºman înverºunat al catolicismului în cinci luni de anchetã este readus la Cãldãruºani9.
general ºi al Vaticanului în special. Este arhiDin reºedinþa de la Cãldãruºani,
cunoscut dispreþul lui faþã de Vatican, exprimat Alexandru Rusu ºi ceilalþi episcopi – pentru cã
prin întrebarea retoricã: „Câte divizii are papa?” au protestat cu vehemenþã împotriva abuzurilor
El n-a înþeles niciodatã cã „diviziile” Vatica- comuniste, fãcând numeroase memorii – în mai
nului, formate din credincioºii de pe întreg ma- 1950 au fost transferaþi la Sighet.
Alexandru Rusu a stat la Sighet pânã în 4
pamondul, nu vor putea fi înfrânte niciodatã. În
1945, Stalin a desfiinþat Biserica Greco-Catolicã ianuarie 1955. Împreunã cu alþi doi episcopi
din Ucraina, considerându-o cel mai mare supravieþuitori – dr. Iuliu Hossu ºi dr. Ioan
Bãlan au fost duºi mai întâi pentru „refacere” la
duºman al sãu4.
Patriarhul Alexei al Moscovei, care se afla Spitalul „Gerota”, apoi, cu domiciliu forþat, la
în vizitã în þara noastrã la începutul anului 1946, Mãnãstirea Curtea de Argeº. În închisoarea de
cere Anei Pauker ºi lui Petru Groza ca Biserica la Sighet au murit episcopii Ioan Suciu, Tit
Greco-Catolicã sã disparã: „Sã disparã! În doi Liviu Chinezu ºi Valeriu Traian Frenþiu10.
ani sã nu mai aud de aceastã Bisericã!”5. Astfel
La Mãnãstirea Curtea de Argeº, episcopii
guvernul comunist al României se va conforma, au înaintat guvernului un memoriu cerând repuemiþând Decretul 358 din decembrie 1948, prin nerea în drepturi a Bisericii Greco-Catolice.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

V. Bãinþan, op. cit., p. 61.
Al. Sechel, Istoria Bisericii Române Unite cu Roma, manuscris.
Cf. Al. Cerna Rãdulescu ºi N. Sãdeanu, Reunificarea Bisericii Româneºti din Ardeal, Bucureºti 1948, p. 3, apud A.
Prunduº, Catolicism ºi Ortodoxie Româneasca, 1994, p.139.
A. Prunduº, C. Plãianu, Catolicism ºi ortodoxie româneascã, Editura Viaþa Creºtinã, Cluj-Napoca, 1994, p.138.
Ibidem.
Al. Raþiu, Biserica furatã, Cluj-Napoca, 1990, p. 177; Cf. ºi Mircea Manu, Episcopul dr. Alexandru Rusu în slujba
naþiunii ºi a credinþei, în „Buletin ºtiinþific”, seria A , Fascicola Filozofie-Teologie, vol. XI, 2001, p. 174-180.
V. Bãinþan, op. cit., p. 62.
Ioan Ploscaru, op. cit., p. 443.
Al. Raþiu, op. cit., p.79; Cf. Mircea Manu, Episcopul Alexandru Rusu vãzut prin ochii cardinalului Hossu, în Volum
omagial „120 ani de la naºtere Episcopului dr. Alexandru Rusu”, colectiv de autori, Editura Scriptorum, Baia Mare
2004, p. 450.
Ioan Ploscaru, op. cit., p. 443.
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Episcopul Alexandru Rusu a fãcut ºi singur un
memoriu ºi a semnat astfel: „Mitropolit ales ºi
numit de Sfântul Scaun“.
Ciorogârla a fost un popas intermediar de
unde va fi „ridicat” dintre ceilalþi sub pretextul
cã este primit în audienþã de cãtre ministrul cultelor1.
Pentru a le domoli elanul ºi speranþa reînvierii bisericii, Episcopul Rusu a fost dus în
Tulcea la mãnãstirea Cocoº. Acþiunea protestatarã, precum a fost memoriul ºi semnarea ca
mitropolit, a fost un pretext pentru a fi judecat ºi
condamnat de tribunalul militar la 12 mai 1957
la Cluj, primind o pedeapsã de 25 de ani muncã
silnicã pentru instigaþie ºi înaltã trãdare2. La
condamnarea episcopului Rusu a contribuit ºi
evenimentul ce a avut loc la Cluj, la 12 august
1956, când s-a celebrat o Sfântã Liturghie de
cãtre preoþii Vasile Chindriº ºi Izidor Ghiurco în
faþa bisericii „Piariºtilor”3 , episcopul Rusu fiind
considerat ca instigator.
Finalul…
A fost întemniþat la Penitenciarul din
Gherla, apoi la Dej ºi iarãºi la Gherla. Pe pe-
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rioada anchetei ºi a procesului, episcopul a dovedit o remarcabilã þinutã, devenind din acuzat
acuzator al guvernului comunist pentru dura
persecuþie la adresa Bisericii Române Unite. La
Gherla a fost închis în celula numãrul 10 de la
subsol, o celulã foarte rece.
În 9 mai 1963 s-a ridicat în coate binecuvântând colegii de suferinþã ºi spunând:
„Fraþii mei, eu merg la Domnul care mã cheamã
ca sã primesc rãsplata pentru viaþa alãturi de El,
trãitã pentru El, ºi jertfitã pentru El ºi pentru
Biserica Românã Unitã”. Dupã aceasta se
întinde pe pat, închide ochii ºi ºi-a încredinþat
sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Deþinuþii din
celulã, în frunte cu dr. Gordan Victor, au rãmas
profund miºcaþi ºi au început rugãciunea
Rozarului4.
A fost înmormântat fãrã nicio ceremonie
funerarã, în cimitirul din Gherla. Mormântul lui
poartã în scripte numãrul 133.
Tot poporul român ºi în special Maramureºul poate fi mândru de figura acestui arhiereu care a ºtiut sã-l urmeze pe Cristos pânã în
ultima clipã a vieþii sale.

.
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.
.
.
.
.
.
.
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Dupã un secol de viaþã
Profesorul Gavril Istrate a trecut în veºnicie
Dr. Vasile D. ÞÂRA
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L

a 30 ianuarie 2014, cu 24 de zile
înainte de a fi sãrbãtorit la a suta aniversare, profesorul dr. doc. Gavril
Istrate, decanul de vârstã al filologilor români, a
pãrãsit lunga timpului cãrare, lãsând în urmã
amintirea unei personalitãþi distincte a lumii ºtiinþifice ºi universitare româneºti.
S-a nãscut la 23 februarie 1914 în localitatea Nepos, judeþul Bistriþa-Nãsãud, ca al
doilea dintre cei cinci copii ai sãtenilor Maria ºi
Gavril Istrate.
Originar din Þara Nãsãudului, vatrã istoricã ºi culturalã româneascã similarã cu Blajul
prin numãrul mare de intelectuali cu rãdãcini pe
aceste meleaguri, foºti elevi ai vestitului Liceu
Grãniceresc, astãzi Colegiul Naþional „George
Coºbuc”, profesorul Gavril Istrate ºi-a început
urcuºul spre elita intelectualã în aceastã ºcoalã.
Remarcându-se prin inteligenþã ºi pasiune
pentru învãþãturã, a fost ales preºedinte al Societãþii Literare a liceului, urmându-i astfel pe
George Coºbuc ºi pe Liviu Rebreanu. Între 1933
ºi 1938, a fost student al Facultãþii de Litere de la
Universitatea din Iaºi, unde i-a avut ca profesori
pe G. Ibrãileanu, George Cãlinescu, Octav
Botez, Giorge Pascu ºi Iorgu Iordan, ultimul
fiindu-i atât magistru, cât ºi protector în anii
studenþiei, iar apoi mentor ºi prieten apropiat.
Din 1938 pânã în 1948 a fost profesor de
limba românã la Liceul Naþional, la Seminarul
„Veniamin Costache”, la Liceul „M. Kogãlniceanu” ºi la Liceul Militar din Iaºi. Începând din
1943, a funcþionat ºi ca bibliotecar la Institutul
de Filologie Românã „A. Philippide”, iar din
1945 a devenit, prin concurs, asistent universitar. În 1949, dupã ce ºi-a susþinut teza de
doctorat cu titlul Limba poeziei lui G. Coºbuc,
elaboratã sub conducerea lui Iorgu Iordan, devine conferenþiar ºi este numit decan al Fa1

Gavril Istrate

cultãþii de Filologie de la Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaºi, funcþie pe care a deþinut-o pânã
la 2 octombrie 1968. Din 1957, când a fost
confirmat profesor universitar, a condus ºi Catedra de limba românã de la aceeaºi facultate
pânã în anul 1978, când s-a pensionat. Câþiva
ani, a coordonat ºi Secþia de lingvisticã a Institutului de Istorie ºi Filologie din Iaºi1.
Atât ca om de ºtiinþã, cât ºi prin funcþiile
administrative pe care ºi le-a asumat în cel mai
complex ºi complicat context sociopolitic ºi
cultural românesc ºi pe care le-a exercitat vreme
îndelungatã, profesorul Gavril Istrate ºi-a pus
amprenta asupra filologiei ieºene din a doua
jumãtate a veacului trecut. Cei 33 de doctori în
filologie, între care se numãrã mulþi universitari
ºi cercetãtori ºtiinþifici bine-cunoscuþi, care
ºi-au elaborat tezele sub îndrumarea sa, sunt tot
atâþia elevi ºi colaboratori ai savantului ieºean
cu rãdãcini nãsãudene, care i-au împãrtãºit
ideile ºi i-au apreciat ºtiinþa, înþelepciunea ºi

Referitor la biografia lingvistului ieºean, vezi, mai pe larg, Gavril Istrate (în portrete, cronici ºi autografe), Bistriþa,
Editura „George Coºbuc”, 2002; Mircea Daroºi, Gavril Istrate. Decanul filologilor români, Bistriþa, Editura
„Mesagerul”, 2013, precum ºi articolele omagiale publicate în diverse reviste de specialitate sau de culturã de cãtre
Al. Andriescu, Vasile Arvinte, Ion Berghia, Luminiþa Botoºineanu, Iurie Colesnic, Nicolae Creþu, Simion Dãnilã,
V. Diacon, Corneliu Dimitriu, Stelian Dumistrãcel, C. Frâncu, Dan Mãnucã, Nicolae Mãtcaº, Cella Negoiescu,
Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Mircea Prahase, Vasile D. Þâra, Horia Zilieru, Petru Zugun-Eloae º.a.

vantul ieºean s-a dedicat cercetãrii ºtiinþifice ºi
activitãþilor culturale. În acest rãstimp i-au apãrut 11 volume, cele mai multe conþinând studii
inedite sau publicate de-a lungul vieþii, dar ºi
douã ediþii de text din operele lui George
Coºbuc ºi Mihail Sadoveanu, precum ºi peste
200 de lucrãri, articole, note ºi recenzii, risipite
în diverse publicaþii de specialitate ºi culturale.
Înainte de a trece în veºnicie, avea pe masa de
lucru un volum de corespondenþã cu Iorgu Iordan,
care cuprindea aproximativ 200 de scrisori primite de la celebrul lingvist român.
Profesorul Gavril Istrate nu a fost doar
savantul închis, printr-o decizie liber consimþitã, între rafturile doldora de înþelepciune ale
bibliotecii sau dascãlul ascultat cu mare folos ºi
emoþie de zeci de generaþii tinere, ci ºi omul
cetãþii, care s-a implicat mai multã vreme ºi mai
profund decât alþii, atât în viaþa instituþiei pe care
a slujit-o, cu pricepere ºi devotament, mai bine
de 40 de ani, cât ºi în propovãduirea culturii
naþionale între românii de pretutindeni. De-a
lungul anilor, dar mai cu seamã dupã 1990,
Gavril Istrate a strãbãtut þinuturile româneºti
fiind prezent la Timiºoara, Cluj-Napoca,
Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Deva, Blaj,
Sibiu, Braºov, Târgu-Jiu, Turnu-Severin, Craiova,
Ploieºti, Bucureºti, însã mai des a fost la Nãsãud
ºi la Bistriþa, la Târgu-Neamþ, la Mirceºti ºi la
Humuleºti, ca ºi în Basarabia, la Chiºinãu, la
Bãlþi, la Soroca ori la Cahul. Peste tot a þinut
comunicãri ºtiinþifice ºi conferinþe despre oameni de seamã ai culturii române ori pe teme de
specialitate, care fermecau ascultãtorii prin substanþa informaþiei, prin noutatea ideilor ºi prin
frumuseþea rostirii.
Prin opera sa ºtiinþificã ºi prin modelul de
om ºi de profesor oferit elevilor ºi colaboratorilor sãi, profesorul Gavril Istrate s-a aºezat în
galeria oamenilor aleºi ai ºtiinþei ºi culturii naþionale, înveºnicindu-ºi amintirea în memoria
generaþiilor viitoare de filologi români.
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spiritul critic. Acestora li se adaugã, desigur,
zecile de generaþii de absolvenþi ai Facultãþii de
Filologie din Iaºi, care i-au urmãrit cu atenþie ºi
admiraþie prelegerile temeinic alcãtuite, convingãtor ºi limpede rostite, despre care depune mãrturie ºi autorul acestor rânduri, în calitate de fost
student ºi, mai târziu, de prieten al distinsului
Profesor.
Opera sa ºtiinþificã, alcãtuitã din 12 cãrþi ºi
câteva sute de studii, l-a impus ca un cercetãtor
original ºi competent în domenii precum limba
românã literarã, dialectologia, istoria lingvisticii
ºi a culturii româneºti. Contribuþiile sale cele
mai importante se referã la problemele fundamentale ale istoriei limbii române culte, dar
primul studiu amplu, pe care l-a publicat în anul
1937, este monografia dialectalã: Graiul satului
Nepos, dedicatã oamenilor din localitatea natalã,
despre al cãror grai ºi obiceiuri a scris, mai
târziu, ºi alte studii.
Profesorul G. Istrate a acordat o atenþie
specialã cercetãrii limbii ºi contribuþiei marilor
cãrturari ºi scriitori români, îndeosebi celor moldoveni ºi ardeleni, la întemeierea, la dezvoltarea
ºi la sublimarea prin artã a limbii române culte.
Studiile sale consacrate lui Varlaam, Simion
ªtefan, Dosoftei, Antim Ivireanul, Dimitrie Cantemir, Ion Neculce, Samuil Micu, Gheorghe ªincai,
Petru Maior, Ion Budai-Deleanu, Mihail Kogãlniceanu, Costache Negruzzi, V. Alecsandri,
Mihai Eminescu, Ion Creangã, George Coºbuc,
Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Ion Pillat,
Marin Sorescu º.a. fac parte din bibliografia esenþialã consacratã personalitãþilor respective.
Dãruit de soartã cu o viaþã lungã ºi prielnicã efortului intelectual, profesorul Gavril
Istrate a confirmat mai mult decât convingãtor,
prin numeroasele cãrþi ºi studii publicate dupã ce
s-a pensionat, cã din ºtiinþã ºi din culturã nu se
pensioneazã nimeni. Între 1980 ºi 2014, despovãrat de obligaþiile oficiale ºi beneficiind de o
excepþionalã vigoare intelectualã ºi fizicã, sa-
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Comemorare –
Conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº
(1943-2010)
Rozalia BARTA
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a împlinirea a cinci ani de la
trecerea în veºnicie a profesorului Constantin Mãlinaº,
au avut loc mai multe evenimente comemorative, care au adus un omagiu
vieþii ºi activitãþii omului de culturã
bihorean. Pentru început, Biblioteca
Universitãþii din Oradea a organizat în
perioada 24 februarie - 6 martie 2015,
expoziþia omagialã Conf. univ. dr.
Constantin Mãlinaº – cinci ani de la
trecerea în veºnicie, care a cuprins cele
mai importante cãrþi, cataloge ºi periodice ale celui care a fost pentru un
scurt timp, directorul acestei instituþii.
În data de 27 februarie, la iniþiativa domnului Tiberiu Moraru, preºedintele Asociaþiei „Morãriþa” din
Oradea ºi a domnului Vasile Iuga, preºedinte al Societãþii Culturale Pro
Maramureº „Dragoº-Vodã” din ClujNapoca, un grup de prieteni apropiaþi ºi
foºti colaboratori au participat la o slujbã religioasã de pomenire, oficiatã la
mormântul soþilor Elena ºi Constantin
Mãlinaº din Cluj-Napoca, de pr. paroh
dr. Dan Hognogi.
Ulterior acestui moment solemn, în Sala de conferinþe „Ion Muºlea” a Bibliotecii
Centrale Universitare „Lucian Blaga”, a avut loc o întâlnire dedicatã personalitãþii ºi
operei distinsului bibliotecar. În aceeaºi locaþie a fost organizatã ºi o expoziþie cu principalele lucrãri reprezentative ale cãrturarului bihorean.
S-a remarcat prezenþa prof. univ. dr. Mircea Popa din Cluj-Napoca, îndrumãtorul
tezei de doctorat a lui Constantin Mãlinaº. Profesorul clujean a menþionat contribuþia
importantã pe plan local ºi naþional a fostului director al Bibliotecii Judeþene „Gheorghe
ªincai” din Oradea, subliniind rolul major pe care l-a avut în vederea pãstrãrii ºi cultivãrii
unor relaþii culturale apropiate cu comunitãþile româneºti din diaspora, îndeosebi cu cele
din teritoriile care au aparþinut într-o perioadã istoricã României.
Dispariþia prematurã a cãrturarului bihorean Constantin Mãlinaº a lãsat un gol în
sufletul prietenilor ºi colaboratorilor sãi. Aceºtia nu l-au uitat nici la împlinirea a cinci ani
de la moartea sa, rememorând, atât la Oradea, cât ºi la Cluj-Napoca, viaþa ºi opera sa.
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RECENZII
O sintezã monograficã
de o înaltã valoare ºtiinþificã
le-a absolvit cu disertaþia Tradiþie ºi modernitate
în proza lui Mihail Diaconescu (2010).
Monica Duºan a manifestat în continuare
un interes deosebit pentru opera lui Mihail
Diaconescu. Romanele diaconesciene au constituit obiectul unei adevãrate pasiuni pentru
Domnia Sa.
Procedeazã astfel la o sistematicã ºi aprofundatã analizã ºi comentare a lor, într-o serie de
17 articole publicate în perioada 2010-2014 în
câteva reviste din þarã: Argeº (Piteºti), Pro
Saeculum (Focºani), Litere (Târgoviºte), Vatra
veche (Târgu-Mureº), Vox libri (Deva), Familia
românã (Baia-Mare).
În loc de introducere, autoarea îºi începe
volumul cu o sincerã motivare a admiraþiei ºi
devoþiunii pentru romanele lui Mihail Diaconescu. Primele trei pagini ale monografiei sunt
intitulate O necesarã mãrturisire. Monografista,
marcatã de „o pasiune profundã ºi lucidã”
(p.12), îºi descarcã sufletul printr-o veritabilã
profesiune de credinþã.
Motivul cãlãtoriei („setea nestinsã a depãrtãrilor”), drumul ca simbol polivalent, popasurile, raportarea personajelor la Etern ºi la
Absolut, vastele repertorii simbolice prezente în
romanele lui Mihail Diaconescu sunt urmãrite
sistematic în monografie, cu argumente, demonstraþii, citate ºi comparaþii.
O puternicã adeziune sufleteascã faþã de
Mihail Diaconescu, scriitorul care, pentru mulþi
cunoscãtori ai operelor sale, este „cea mai importantã personalitate a literaturii noastre la
finele secolului al XX-lea”, exprimã Monica
Duºan în prefaþa-mãrturisire: „A scrie despre
proza lui Mihail Diaconescu [...] este un privilegiu ºi o bucurie”. „Plenitudinea ºi frumuseþea
acestei opere stranii dãruieºte sufletului meu
ºiruri lungi de sãrbãtori ale spiritului”. Mai
precizeazã cã în acest volum „încearcã” sã orienteze demersul sãu exegetic asupra „fundamen-
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na dintre cele mai valoroase sinteze
monografice dedicate operei lui
Mihail Diaconescu a apãrut de curând sub semnãtura doamnei Monica Duºan. Ea
este intitulatã Simbolic, metafizic ºi monumental
în proza lui Mihail Diaconescu ºi a apãrut la
Editura Magic Print. Este o sintezã caracterizatã
prin fineþe analiticã, dimensiune speculativã, numeroase repere comparatiste ºi, îndeosebi, prin
noutatea interpretãrilor. Este al ºaptelea volum
monografic dedicat vastei opere diaconesciene.
Aflatã în aceeaºi cunoscutã efervescenþã
creatoare, personalitatea lui Mihail Diaconescu
genereazã noi ecouri. Zestrea studiilor ºi a comentariilor dedicate scrierilor sale a continuat sã
creascã, fapt care face ca autoritatea sa în domeniul prozei româneºti contemporane ºi consideraþia de care se bucurã sã înregistreze noi
dimensiuni.
În procesul de receptare a operei diaconesciene remarcãm o exegezã nouã ca problematicã ºi, mai ales, nouã în spirit, determinatã de
complexitatea, bogãþia ºi caracterul polivalent al
romanelor – trãsãturi care au impus noi abordãri
ºi analize. Era necesarã, de asemenea, ºi diversificarea tematicã a studiilor. În acest sens, trebuie înþeles noul volum monografic semnificativ
intitulat Simbolic, metafizic ºi monumental în
proza lui Mihail Diaconescu. Doamna Monica
Duºan este o scriitoare cu preocupãri pentru folclor, etnografie, literaturã comparatã, criticã ºi
istorie literarã, cu competenþe în domeniul biblioteconomiei ºi cu talent pentru picturã.
Apropierea doamnei Duºan de opera romancierului Mihail Diaconescu dateazã din perioada studiilor universitare, la încheierea cãrora
autoarea a elaborat lucrarea de licenþã intitulatã
Personaje simbol în proza lui Mihail Diaconescu (2007). Era prima etapã a demersului sãu
exegetic. Dupã care, urmând cursurile masterale
ale Universitãþii „Spiru Haret” (specializarea
Modernitate în literatura ºi cultura europeanã),
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telor pe care au fost construite frumuseþea, maiestatea ºi noutatea operei epice diaconesciene”.
Volumul e structurat în 15 capitole. Din
primele douã – Simbolism ºi neosimbolism ºi
Preocuparea pentru simboluri..., în care avem o
iniþiere în simbolism (receptarea curentului, genurile în care s-a manifestat, reprezentanþii º.a.),
aflãm o serie de caracteristici ºi teme simboliste
(preocuparea pentru iraþional, enigmatic, obscur, inefabil – în existenþã în general) ºi despre
aspiraþia spre forþele misterioase ale lumii, spre
transcendent îndeosebi, în creaþiile unor mari
scriitori.
Autoarea vede în Mihail Diaconescu un
„scriitor integral”, comparabil cu scriitorii simboliºti, ºi remarcã un „fericit eclectism” în opera
sa, „o paradoxalã îmbinare de tradiþionalism
militant ºi de modernism”. În acest sens, este de
reþinut „neosimbolismul diaconescian”. Conchide apoi cã metafizica romanelor lui Mihail
Diaconescu este transmisã prin mijloace artistice simboliste, prin simbolurile imanenþei ºi ale
transcendenþei, îndeosebi, ºi cã simbolurile cuprinse în romanele-parabole filosofice ºi morale
sporesc puterea lor de atracþie.
În continuare, în câteva pagini sunt caracterizate succint cele ºase volume monografice
dedicate romancierului, volume care demonstreazã puternicul impact al operei sale asupra
culturii române de azi.
O Schiþã de profil literar ni-l înfãþiºeazã
apoi pe scriitor. L-a modelat ca om ºi scriitor –
precizeazã autoarea – satul Vultureºti de
Muscel, acel „mirabilis spiritus loci”. „Spirit
reflexiv, aplecat spre marile întrebãri existenþiale, enciclopedic prin formaþie” (p. 34), servind înaltele idealuri spirituale, în special „legea
moralã creºtinã”, Mihail Diaconescu a definit
lucrarea sa drept „diaconie artisticã” ºi a urmãrit
în toate scrierile finalizate pânã acum realizarea
„fenomenologiei narative a spiritului românesc”.
Autor al unor opere fundamentale ºi monumentale în domenii precum romanul-parabolã, istoria literarã („cea mai autorizatã voce” în
istoria literaturii dacoromane), estetica teoreticã,
teologia ortodoxã, critica de artã ºi teoria literaturii, Mihail Diaconescu e considerat un adevãrat „spiritus rector al tendinþelor tradiþionaliste ºi spiritualiste în literatura românã de
azi”, constatã Monica Duºan.
Calitatea de „scriitor integral” (doar menþionatã anterior) este pe larg discutatã în paginile
care urmeazã, în care exegeta expune, comenteazã ºi evalueazã laturile activitãþii lui Mihail
Diaconescu, personalitate în care se îngemãnea-
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zã trei feþe spirituale – scriitorul, cercetãtorul ºi
gânditorul – ºi desfãºoarã ipostazele creatorului
în cele ºapte subcapitole: Romancierul, Istoricul
literar, Esteticianul, Teoreticianul literar,
Eseistul, Gazetarul, Criticul de artã.
Operele beletristice – mãrturiseºte Mihail
Diaconescu în scrierile sale teoretice – au fost
elaborate conform unui plan iniþial de „literaturã cu program”.
Creaþiile sale epice, teoretice ºi ºtiinþifice
formeazã un „ansamblu armonios”, definit de
scriitor „fenomenologia narativã a spiritului românesc” (menþionatã de Monica Duºan ºi la
Schiþa de profil... ), cãreia îi rezervã un capitol.
În romanele lui Mihail Diaconescu distingem – observã Monica Duºan – anumite leitmotive ºi, mai ales, dimensiunea metafizicã a
fenomenului istoric românesc.
Existenþa istoricã româneascã, oglinditã în
romanele diaconesciene, este privitã ºi analizatã
în acest volum în ºase „dimensiuni” numerotate
ºi intitulate astfel: 1. Dimensiunea eroicã a existenþei româneºti; 2. Dimensiunea tragicã; 3. Dimensiunea moralã; 4. Dimensiunea misionarã;
5. Dimensiunea spiritualã; 6. Dimensiunea sublimã.
Autoarea exegezei întreprinde apoi o interesantã „microscopie” în laboratorul creatorului
epic, analizând Strategia ºi tactica epicã în elaborarea romanelor.
„Ideea temerarã de a cuprinde peste douã
milenii de istorie a românilor într-o suitã de
evocãri epice ºi simbolice” a presupus „alegerea
unor epoci de culturã, a unor personalitãþi creatoare ºi a unor opere, respectiv a unor creaþii
intelectuale, devenite obiect al evocãrilor literare ºi simbolice”.
Urmãrind realizarea „fenomenologiei narative”, doamna Monica Duºan precizeazã epoca istoricã aleasã de romancier în fiecare din
cele zece romane (p. 80), dupã care ne poartã
prin epocile istorice evocate în proza sa, în
ordine cronologicã, începând cu Antichitatea:
1. Dacia lui Burebista (în volumul Cãlãtoria
spre zei); 2. Epoca dacoromanã (în Depãrtarea
ºi timpul); 3. Umanismul românesc în epoca Renaºterii ºi Reformei (în Adevãrul retorului
Lucaci); 4. Barocul românesc în Transilvania
secolului al XVII-lea (în Marele cântec); 5. Epoca brâncoveneascã (în Culorile sângelui); 6.
Epoca romanticã (în Speranþa); 7. Marea Unire
evocatã epic (în Sacrificiul).
Capitolul Intelectualii creatori de valori ºi
contextul istoric în care trãiesc. Personajele-simbol ºi drama opþiunii cuprinde unsprezece
subcapitole ºi începe cu unele prolegomene –

nificaþii: jilþul, erosul, pactul cu diavolul, muzica, cadavrul lui Iacob Bocor.
7. Pârvu Mutu, personaj simbolic ºi artist
reprezentativ pentru epoca brâncoveneascã. Note sumare despre epoca brâncoveneascã. Pictorul Pârvu Mutu – între medieval ºi modern;
etapele dramatice ale unei evoluþii spirituale –
din romanul Culorile sângelui. Simboluri ºi
semnificaþii: biserica pictatã – simbol sublim al
creaþiei artistice, labirintul, focul, sângele, cârciuma din mahalaua Târgului de Jos – simbol al
infernului, visul, urmãritorii.
8. Speranþa, o parabolã despre sublim ºi
abject în politicã ºi istorie. Principele Grigore
Alexandru Ghica al X-lea – personalitate emblematicã pentru epoca romanticã ºi personaj-simbol în roman. Simboluri ºi semnificaþii în
romanul Speranþa: întâlnirea cu diavolul, visele-fantasmã, halucinaþiile, coºmarurile, ºarpele din visul Nataliei, furtuna, torentul, câinele
lui Dunkelwesen.
9. Sacrificiul – romanul Marii Uniri a
românilor. Dr. Ioan Ciurdariu-Ciordaº ºi dr.
Nicolae Bolcaº – simboluri ºi eroi martiri ai
cauzei româneºti. Simboluri ºi semnificaþii: sacrificiul, visul lui Romulus, marele bordel imperial, visul Laurei, Vasile Mangra – simbol tragic
al eºecului. Simbolurile capitalei imperiale
Viena, sesizate de autoare, sunt realizate într-o
viziune expresionistã, sub influenþe operei de
jurnalist a lui Mihai Eminescu.
10. Nopþi ºi neliniºti. Pseudojurnal metafizic, cu numeroase simboluri ºi semnificaþii:
iubirile lui Ovidiu Codrescu, labirintul, cartea ºi
scrisul, muzica, nopþile, marea, mânãstirea,
Crina Domniºan – simbol erotic asociat cu muzica ºi sublimul. Crina Domniºan este simbol
sublim al împlinirii sufleteºti.
Ovidiu Codrescu, eroul romanului Nopþi ºi
neliniºti are „trãiri” imprecise, evanescente. El
aude ºi „vede” în timpul nopþii „muzica sferelor”, trãind stãri de exaltare. „Niciun alt scriitor n-a mai evocat în literatura românã astfel de
stãri”, apreciazã autoarea cãrþii. Ca o „încoronare a tuturor artelor, a frumuseþii ºi armoniei
universale” apare magia suprafireascã a sunetelor.
Monica Duºan a dedicat studii de o mare
forþã revelatoare simbolurilor din romanele diaconesciene. Un interesant ºi revelator studiu se
referã la tablourile simbolice; un citat din romanul Nopþi ºi neliniºti conþine un tablou cu un
peisaj nocturn cu „uluitoare imagini celeste”
care sugereazã extazul: „Lumina ºi întunericul
se amestecau în tablouri fluide, ca într-o paradoxalã zi nocturnã ºi noapte diurnã”.
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1. Sumare note preliminare despre simbol
ºi defineºte apoi
2.Funcþia poeticã ºi revelatoare a simbolului raportatã la misterul istoriei ºi la dimensiunea ei spiritualã ºi metafizicã.
Personajele-simbol din romanele lui
Mihail Diaconescu – intelectuali ºi creatori de
valori – precizeazã autoarea cãrþii – evolueazã în
situaþii speciale, în contexte istorice diferite ºi
tensionate. Ele trãiesc adevãrate drame ale opþiunii. Cu toate încercãrile pe care le înfruntã,
rectitudinea lor moralã este de neînfrânt.
Un spaþiu generos în economia volumului
(95 de pagini) rezervã autoarea personajelorsimbol ºi simbolurilor. Câte un subcapitol e dedicat fiecãrui personaj. Astfel, dupã primele
douã subcapitole (Note preliminare ºi Funcþia
poeticã a simbolului) sunt prezentate personajele-simbol din cele opt romane istorice, în ordinea cronologicã a epocilor istorice, numerotate în continuarea celor douã subcapitole
teoretice, dupã cum urmeazã (le enumerãm aºa
cum sunt, pentru cã citarea lor reveleazã lectorului sfera preocupãrilor teoretice ºi aplicative
ale doamnei Monica Duºan):
3. Arhidamos din Apolonia – simbol al
moralei stoice ºi al valorilor spirituale ale Daciei în epoca lui Burebista – din romanul Cãlãtoria spre zei. Simboluri ºi semnificaþii: agora,
muntele, zeu-munte-cetate-centrul lumii, codrul,
drumul, popasul, peºtera, somnul pescuit de þãrani.
4. Dionysius Exiguus, teolog, filosof al
istoriei ºi calendarolog, intelectual reprezentativ
(simbol) pentru epoca dacoromanã (strãromânã,
protoromânã) din romanul Depãrtarea ºi timpul. Simboluri ºi semnificaþii: logosul, erosul,
þapul, visul, insula-cetate, Cerul, drumul ºi popasurile, casa, satul ºi cetatea – centre ale lumii,
Axis mundi, biserica, ritualurile, elixirul, apa,
oglinda, noaptea, luna, timpul ºi calendarul.
5. Retorul ºi scholasticul Lucaci, simbol al
setei de dreptate ºi al umanismului românesc în
epoca Renaºterii ºi Reformei; Despot-Vodã ºi
Iancu Sasu – domni luterani în Moldova – din
romanul Adevãrul retorului Lucaci. Simboluri
ºi semnificaþii: cãlãtoria labirinticã, cartea – logos scris, biserica – spaþiu sacru, pactul cu diavolul, ritualul, ºarpele, erosul.
6. Ioan Cãianu-Valachus, simbol epic ºi
tragic al vocaþiei artistice ºi al Barocului muzical
românesc în Transilvania secolului al XVII-lea.
Note sumare despre stilul artistic baroc. Drama
opþiunii în trãirile lui Ioan Cãianu-Valachus –
din romanul Marele cântec. Simboluri ºi sem-
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Autoarea remarcã faptul cã Mihail Diaconescu este, deocamdatã, singurul scriitor din
cultura românã care a îndrãznit sã descrie „extazul (s. n.) ca stare de spirit”. Mai precizeazã, de
asemenea, ºi faptul cã e „un mare dascãl al
misterului, un scriitor mistagog”.
Pasionatã de picturã, cum e cunoscutã
(este membrã a Asociaþiei Artelor Plastice
„Marcel Olinescu” ºi participã regulat la expoziþii de artã plasticã), doamna Monica Duºan
observã „orientarea spre pitoresc, ca dominantã
stilisticã” a romanelor lui Mihail Diaconescu.
Ea discutã ºi despre relaþia dintre „pitoresc, simbolic ºi metafizic” în proza lui Mihail Diaconescu.
În romanele sale – sesizeazã autoarea – o
adevãratã performanþã o reprezintã utilizarea
laolaltã a numeroase simboluri ale imanenþei ºi
ale transcendenþei. Preocuparea specialã ºi programaticã pentru extraordinara capacitate de
revelare a simbolurilor o determinã pe doamna
Monica Duºan sã afirme cã Mihail Diaconescu
este „un autentic ºi strãlucit scriitor simbolist.
Mai precis, un mare romancier neosimbolist”
(s.n.; am citat din p. 244).
Într-un capitol scurt, dar substanþial, ni se
oferã un interesant studiu intitulat Portrete
simbolice. Un scurt „bilanþ” al autoarei: „Faptul
cã Mihail Diaconescu a realizat în cele zece
romane ale sale peste o mie de portrete literare
simbolice este fondat [...] pe o excepþionalã capacitate empaticã”. (p. 246).
Sunt amintite câteva portrete simbolice,
iar dintre ele autoarea a ales doar trei (portretele
a douã personaje femei ºi pe cel al unui principe)
pentru exemplificãri: nobilissima domina Annia
Valeria Iulia (din Depãrtarea ºi timpul), doctoriþa Sabina Cristea (din Umbrele nopþii) ºi „augustul principe domnitor al Moldovei” Grigore
Alexandru Ghica al X-lea (din Speranþa).
Romanele lui Mihail Diaconescu sunt potenþate ºi de conflictele simbolice. Sunt conflicte
revelatoare, care dau tensiune dramaticã acþiunii. Conflictele simbolice se declanºeazã, în
primul rând, pe plan sufletesc ºi, în funcþie de
tematicã, apar ºi conflicte de idei, de atitudini
politice, între grupuri de interese, între state sau
imperii, între credinþe religioase.
În capitolul Conflictele simbolice sunt
amintite tensiunile semnificative, încãrcate de
„forþã simbolicã”, risipite prin romane. Majoritatea personajelor sunt „sfâºiate” de conflicte
interioare iscate în luptele de idei, în confruntãri
violente, în evoluþii dramatice.
Conflictele simbolice din Marele cântec,
Culorile sângelui, Umbrele nopþii ºi Nopþi ºi
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neliniºti evidenþiazã condiþia intelectualului în
lume ºi în istorie. Conform autoarei, Mihail
Diaconescu se detaºeazã de confraþii scriitori ºi
din acest punct de vedere: „Niciun alt autor de
prozã din istoria literaturii române ºi europene
nu a dat conflictelor pe care le evocã o asemenea dimensiune simbolicã, legatã în primul
rând de condiþia existenþialã specificã a creatorului de artã”. (p. 255).
ªi „Tema creaþiei” este analizatã în monografie. E vorba de o temã fundamentalã ºi
dominantã a operelor lui Mihail Diaconescu.
Este tema creaþiei intelectuale. Asemenea eroilor din Scrisoarea I de Mihai Eminescu ºi din
Bietul Ioanide de G. Cãlinescu – apreciazã doamna Monica Duºan – „fiecare dintre creatorii de
valori intelectuale din romanele lui Mihail
Diaconescu ne apare ca o întruchipare a ideii
morale de altruism”. (p. 260).
Penultimul capitol, Intelectualul ºi destinul neamului sãu, începe cu enunþarea obiectivului comentariilor ºi al consideraþiilor pe care
doamna Monica Duºan le expune în continuare
ºi cu precizarea „sursei” de unde „curg” ideile:
„Ni se pare potrivit ca în acest moment al demonstraþiilor noastre sã reluãm ºi sã nuanþãm
unele observaþii cu privire la opera lui Mihail
Diaconescu, pe care le gãsim în ampla ºi erudita
monografie Fundamentele teologice ale fenomenologiei narative a pãrintelui prof. univ. dr.
Dumitru Radu”. Este monografia pe care reputatul teolog Dumitru Radu a dedicat-o raportului dintre arta epicã ºi spiritualitatea ortodoxã
în opera lui Mihail Diaconescu.
În evocarea unor epoci istorice ºi a unor
eroi reprezentativi, Mihail Diaconescu aduce în
prim-plan intelectuali creatori de valori. Pentru
romancier, afirmã pãrintele prof. univ. Dumitru
Radu, lumea româneascã ºi destinul neamului
românesc pot fi cunoscute „prin raportare la
operele acestor intelectuali ºi la valorile artistice, morale ºi filosofice dãruite lumii de ei”,
rolul lor fiind decisiv în societate, pentru cã ei
„ilustreazã ºi determinã evoluþia spiritualã a
neamului românesc în timp ºi în lume”.
Cunoscut ca un tradiþionalist convins, în
romanele lui Mihail Diaconescu întâlnim, totuºi,
numeroase elemente de modernitate. Corelarea
elementelor tradiþionale cu cele moderne într-o
„fericitã sintezã artisticã” – cum o numeºte
doamna Monica Duºan – contribuie la sporirea
atractivitãþii ºi conferã romanelor diaconesciene
un caracter monumental.
O serie de elemente de modernitate pe care
le gãsim în romanele lui Mihail Diaconescu sunt

Noua contribuþie completeazã (aducând
aproape la zi) vechile bibliografii. Aceastã oglindã a receptãrii creaþiei lui Mihail Diaconescu
constituie de fapt o mare operã bibliograficã
colectivã; de înregistrarea scrierilor autorului ºi
a celor despre autor se ocupã nu numai cei ºase
exegeþi menþionaþi la p. 293, ci ºi alþi cercetãtori
încã din deceniul al VIII-lea al secolului trecut.
Aceastã nouã sintezã bibliograficã, un nou
ºi important demers de etapã în receptarea operei celui mai comentat scriitor român de azi –
Mihail Diaconescu – constituie o mãrturie a interesului permanent faþã de creaþia sa.
Avem o profundã admiraþie pentru talentul
analitic al doamnei Monicãi Duºan în „descifrarea” simbolurilor din cuprinsul operei lui
Mihail Diaconescu, pentru fiorul metafizic
transmis cititorului ºi pentru modul cum scruteazã ºi ne lumineazã faþetele creaþiei monumentale diaconesciene. Sensibilitatea sa în descifrarea simbolurilor ne apare strâns legatã de
preocupãrile în domeniul picturii.
ªi ne exprimãm sincera recunoºtinþã faþã de
aceastã distinsã doamnã a culturii române, deoarece ºi-a asumat o nobilã misiune: de a fi un nou cicerone prin labirintul scrierilor lui Mihail Diaconescu.
Într-o frazã concluzivã, Monica Duºan
formuleazã o „situare axiologicã”: „Tradiþionalistã prin valorile pe care le afirmã, modernã
prin mijloacele estetice utilizate, proza lui
Mihail Diaconescu are o þinutã paradoxalã, insolitã, fascinantã”. (p. 278).
Încheiem cu una dintre opiniile personalitãþilor citate de autoare, respectiv cu afirmaþia
pãrintelui Dumitru Stãniloae, prin care marele
teolog ºi filosof al culturii defineºte poziþia în
prezent ºi prezice destinul scriitorului Mihail
Diaconescu: „cel mai reprezentativ scriitor al
spiritualitãþii româneºti, începãtor al scrisului
nostru viitor”.
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punctate succint în ultimul capitol, intitulat Modernitatea romanelor lui Mihail Diaconescu.
Sunt elemente enunþate ca titluri ale subcapitolelor: Drama existenþialã, Alienarea, angoasa, stãrile tensionate, Visele, fantasmele ºi
personajele demonice, Conflictele intelectualilor cu puterea politicã tiranicã, Construcþia labirinticã a romanelor, Parabola, mitul, arhetipul, alegoria.
Acest nou volum monografic dedicat operei diaconesciene (al ºaptelea) se încheie cu
Concluzii, din care menþionãm câteva idei:
• Mihail Diaconescu a formulat ºi a promovat o teorie esteticã bazatã pe noþiunile teologice de diaconie literarã ºi kenozã auctorialã.
• Cu toate cã este „situat asincronic” faþã
de marele curent, Mihail Diaconescu ne apare ca
un prozator simbolist.
• Mihail Diaconescu este un tradiþionalist
care înnoieºte romanul istoric ºi romanul-parabolã (o realizare deosebitã în arta literarã) cultivând „epicul monumental” ºi având o însemnatã dimensiune moralizatoare.
• Mihail Diaconescu este un scriitor cu
evidente competenþe de filosof, de moralist ºi de
teolog; dimensiunea religioasã a operei sale, trimiterile spre ºi apropierile de Absolut, rafinamentul compoziþional ºi stilistic, responsabilitatea ºi demnitatea auctorialã, „realismul
magic”, evocãrile fantastice, simbolurile imanenþei ºi ale transcendenþei, vocaþia metafizicã,
noutatea ºi originalitatea artei epice sunt doar
câteva dintre trãsãturile ºi calitãþile operei sale
care îl pot înãlþa pe un podium de „mare clasic al
literaturii române ºi europene”.
Bibliografia volumului (p. 285-412) o preia ºi o dezvoltã pe cea din volumul monografic
precedent, semnat de prof. univ. dr. Ilie Bãdescu,
apãrut în 2010, adãugând încã peste 300 de titluri noi (exegeze apãrute dupã 2010).
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George Vulturescu
sau omul cu dalta cuvintelor
Te-ai regãsit în liniºtea durerii?/ Vederea cea lãuntricã, se ºtie,/
Apare-ades în clipele plãcerii/ Ivite dintr-un vers de poezie.
Maria VAIDA

D
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ãltuitã în piatrã, ca tablele lui Moise,
poezia lui George Vulturescu este
aºezatã sub semnul Ochiului Orb,
simbol al fiinþei care dobândeºte vederea lãuntricã ºi harul profeþiei, un Homer ciclopic sau
Tiresias, iar eul sãu liric, devenind o conºtiinþã
demiurgicã, are funcþia de a întemeia o altã realitate. Cecitatea, chiar dacã este la un singur
ochi, e un privilegiu sacru prin cufundarea în
mâzga vâscoasã, în negura ºi burniþa serii, în

Poetul George Vulturescu

sihlele muntelui. Poetul, cel mai terific al literaturii noastre actuale, produsul unei lumi
nordice, al unui topos de formula fabulosului diabolic adesea, trãieºte plenar tragicul existenþei,
el este creatorul din Nodul Nord, cum ar spune
astrologii, poetul care face sculpturã în piatrã.
Materia aceasta rebelã ºi neperisabilã pune stavilã oricãrei încercãri facile; totul este dificil,
apele sunt gheþuri, negura este mâzgã, lemnul
este scorburã, dar din urâtul acesta se naºte, cu
dureri, Poezia. Estetica urâtului, putem spune,
dominã trãirile poetice, iar destructurarea ºi livrescul, fragmentarismul, proiectarea în mitologie aºazã creaþia lui George Vulturescu printre
postmoderniºtii cei mai talentaþi ai liricii româneºti contemporane. Ca un fântânar redutabil,
poetul sapã/ sculpteazã în magma cuvintelor, în

solul nordic, arid ºi pietros, pânã dã de apã,
aducând izvorul limpede în faþa însetaþilor lectori. Un spaþiu originar ºi un subconºtient colectiv asigurã forþa elementarã a poemelor, dar ºi
alcãtuirea personalã foarte complicatã a eului
liric, ce e atras de aceastã forþã centrifugã care-l
proiecteazã adesea în afara lumii sale, risipindu-se ca piatra ce se preface în nisip. Chiar ºi
dupã aceastã disipare, persistã o legãturã tainicã
dintre om ºi loc, dintre fiinþã ºi animal, fie el lup
sau buhã, dintre mâna care scrie ºi piatra poemelor pe care se scriu acestea, dintre pãrinþi ºi
fii. Alãturi de simbolul Ochiului Orb (ca spaþiu
sacru al creaþiei), troneazã cel al lupilor ca simbol al luminii, deoarece lupii vãd în întuneric,
sunt animale psihopompe, iniþiatice ºi protectoare. Se spune cã în noaptea de Sfântul Andrei
se deschid cerurile, iar animalele vorbesc, mai
ales cu... poeþii. Apoi lupul are ºi o valoare chtonianã, de ghid al dalbului pribeag, în cãlãtoria
sufletului spre lumea de dincolo. În pãdurea de
simboluri a volumului semnat de poetul George
Vulturescu nu poþi sã te rãtãceºti, deoarece
existã o logicã internã a textului, atât în plan
ideatic, precum ºi în cel metaforic. Nu poþi simþi
gustul vinului poeziei lui George Vulturescu decât dupã re-lecturã, iar apoi te cutremuri, gândind: Doamne, cumplit mai scrie bãrbatul acesta
nordic, ºi mai prinzi iarãºi cartea în mânã, fraternizând cu lupii sãi, cu bufonii sãi, cu pietrele sale,
cu Ochiul sãu Orb, omniprezent ºi omniscient.
Universurile teluric ºi celest, create de poet,
au la bazã o structurã formatã din patru elemente
esenþiale, asemeni vechilor filosofi, prin care se
susþine: Piatra, Apa, Negura ºi Lemnul. E similar pãtratului divin, construit pe cele patru elemente: dreptatea, puterea, înþelepciunea ºi iubirea. Baza fundamentalã o formeazã iubirea, iar
celelalte sunt atributele Dumnezeirii, aºa avem
ºi în poezia lui George Vulturescu, un creator
demiurgic. În universul esenþelor tari, oraºul este
o prelungire a pãdurilor nordice, omul este frate
cu lupul, contemporan cu fluturii ºi cu Dum-

1

timp, Ochiul Orb vede totul, înregistreazã totul,
fie cã e Miezul Nopþii, Mâine, care semnificã
versul ori Azi, care înseamnã moartea, deoarece
„ora se umflã, dã pe-afarã” (p. 30), spune poetul
în clar melanj postmodern, citând din R. Balaño.
Meditând asupra timpului, tonul poemelor
devine elegiac ºi chiar tragic, sugerând limitarea
fiinþei fãrã putinþa de eliberare de sub imperiul
timpului, pentru cã eliberarea ar însemna o renunþare la însãºi condiþia umanã, de care sinele
nu poate face abstracþie. Iar existenþa este invariabil tragicã. Timpul se dilatã sau se contractã
dupã situaþie, luna este cea care îºi face simþitã
prezenþa, deasupra munþilor de piatrã zboarã
corbii sau vulturii, bufonii Row sau Gleb ºoptesc
mãscãri ºi ispite în urechea poetului, iar el este
„orfan de îngeri”, smintitul, eu, nemernicul „cel
ce te las purtatã pe colþii grapei din sat/ precum
este scris:/ ochii cei vii ºi ochii cei morþi sã fie de
faþã” (p. 36); poetul este un Titir din Vergiliu ºi
„mielul e trupul meu uimit” (p. 37). Pentru cã
între realul abulic ºi idealul cu negurã, poetul
nu-ºi aflã locul în lume, iar mireasa purtatã pe
grapã este Poezia, care ºi-a pierdut inocenþa ºi
puritatea, e maculatã, dar legãtura eului cu poezia e sacrã: „...Merg spre biserica veche,/ te duc
de mânã, bãtrânã poezie,/ ca pe-o mândrã crãiasã./ ªtiu cã ai iubit ºi ai minþit înaintea mea,/
te-ai lãsat dezbrãcatã în odãi de purpurã/ ºi-n
taverne sãrace,/ mâini pãtate de sânge ºi mâinile
caligrafilor/ din mãnãstiri þi-au sfâºiat cãmaºa de
pe sâni,/ cum ºi eu þi-i muºc în noapte, nemernicul,/ cel ce te las purtatã pe colþii grapei din
sat / cum este scris: ochii cei vii ºi ochii cei morþi
sã fie de faþã”. (p. 35-36). Poemul e terfelit,
cuvintele se înmulþesc, precum firimiturile pâinii de pe muntele sfânt, pâine care poate fi a
oricui ºi, conchide poetul: „adevãratã gloria cerurilor de deasupra mâinii care scrie”. (p. 40).
Dacã Poezia e o vestalã, viziunea poetului este
vizualã: vocalele poemelor se adunã „ca struþii
în cerc la vreme de primejdie”.
Structura pãtratã, sugerând perfecþiunea, a
universului imaginat include douã toposuri: unul
sacru ºi unul profan. În cel sacru, poetul cuprinde Pãdurile Nordului, dintr-un Nord pe
moarte, în satul Tireac, Solduba, pe Valea
Ierului, Dealurile Sãlajului, Dealul Hodiºa, Iazul
lui Vartolomei, Valea Cosãului, printre stejarii
Tihãriei, pe pãºunea pietroasã, prin nisipul galben, la târgurile de la Mara Borºii, pe gruiul
Nicoreþilor, Valea Homorodului, la negustorii
de curele din Sãsar, câmpul de narcise, salcâmii
stupinei, codrii Chioarului, cetatea Zathmar, ho-

George Vulturescu, Negurã ºi caligrafie, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014.
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nezeu, speciile se luptã pentru supravieþuire, pãmântul, de fapt piatra, se face ºi se desface ca o
condiþie obligatorie a lumii create demiurgic de
poet. Piatra este asemeni celei biblice cu ºapte
ochi, are puteri divine ºi generatoare de energii
magice; de acolo vine forþa creatoare a poetului,
iar în contextul lexical ea apare în cuvinte sau în
sintagme sugestiv metaforice: piatra, stânca, nisipul, stânca Tarpeianã, poalele stâncii, luciul
pietrei, povârniºurile muntelui, piatrã pe piatrã,
dalta morþii, cremenea, coaja pietrelor, grohotiºurile, dalele, piatra din caldarâm, piatra zbârnâind, vârful unghiului, fisura stâncii, caverne
sulfuroase, dalele de ciment, asfaltul cenuºiu.
Toate acestea sunt asociate cu strãmoºii care
„zdrobeau cu ciocanele falnice pietre/ pentru
ºinele de cale feratã” (p. 43). Iarãºi avem un
motiv de fraternizare cu poetul prin acþiunile
moºilor noºtri... o, hypocrite lecteur: „Nu cu
tãiºul vei birui lupul, mi-a zis./ Cuþitul trebuie sã
te facã pe tine sã fii la fel/ precum lupul...” (p. 73).
Al doilea element fundamental este apa,
simbol al vieþii, al perpetuãrii eterne; prezenþa ei
se manifestã în plan lexical prin cuvinte sau
sintagme meºteºugite: cleºtar, podurile din
Paris, cuvinte lichide, le dã apã la moarã, zãpadã,
vodcã, sângele, lacrima, laptele proaspãt, malul
Someºului, apele Iordanului, gheaþa subþire, lichidul perfuziilor, marea de rahat, volbura apei,
hexagoanele de gheaþã, apele Nilului, bat apa-n
piuã, apele mãrii.
Al treilea pilon al gândirii filosofice a poetului nordic îl reprezintã negura. Însuºi titlul
antitetic al volumului, Negurã ºi caligrafie1 sugereazã explicit argumentarea noastrã. Lumea
prezentã în spaþiul liric creat de George Vulturescu pluteºte ca Ofelia printre nuferi prin:
mâzgã, sihlã, nãluci nãmoloase, nãmol, borhot,
mâzga serii, burniþã, clei, scuipat, salivã, tinã,
mâzgãliturã, gãinaþ de buhã. Fiecare element /
simbol meritã o dezbatere în sine.
Lemnul este elementul esenþial cu numãrul
patru din structura gândirii filosofice a poetului,
semn al vegetalului, cel care închide pãtratul de
aur. Lexicul poemelor aduce cuvântul sau sintagmele din câmpul sãu lexical în discursul liric
cu o frecvenþã similarã pietrei. Lemnul este iascã, scânduri geluite, scorbura copacului, arborii,
hârtia ce putrezeºte sub peniþã, poemul despre
arbori, coaja copacului, putregaiul alb al lemnului, sãlciile care duc crucea, vorbele care sunt
scorburi, butoaie de stejar, plute din tulpini de
trestie, cuvântul ca un lemn al crucii, lemnul de
tisa, smârcurile din jurul literelor etc. În acest
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ra din Certeze. Toposul profan cuprinde crâºma
lui Humã din Chioar, cafeneaua de pe malul
Someºului, din Viena, cafeneaua Troidl, podul
Royal, cheiul din Petersbgurg, o cafenea din
Belgrad sau alte locuri cu prieteni: pãdurea, cimitirul, pãºunea care trebuie cositã. Prin prezenþele umane evidenþiate în poeme, biograficul
îºi face simþitã existenþa pentru cã, înainte de a fi
„o chestiune de expresivitate a limbajului, poezia e un mod de a ne trãi umanitatea”. (Horia
Bãdescu). Facem cunoºtinþã cu mama Irina, tatãl
Gheorghe, moºul Achim, unchiul Ioan, fraþii
Vartolomei, ºi Achim, vecinii Ioan, Andrei,
Grigore, fierarul Dâlãu, sau prietenii Andor,
Toma, Gleb, Alesida, cu scriitorii din pleiada sa:
Dorin Sãlãjan, Ion Baias, Alexandru Pintescu,
Ion Vãdan, Ion Ghiur, George Boitor, Paul
Grigore, Emil Matei. În acelaºi context intrã
tãblia tomografului sau monedele faraonilor în
firidele creierului, vizualizate „în cea mai mare
slavã a cristalului spart” (p. 51). Mai vin apoi la
rând prietenii livreºti, atestând lecturile ºi interesul pentru istorie ale poetului George
Vulturescu: Vergiliu, Platon, André Gide, evanghelistul Luca ºi apostolul Pavel, Albert Camus,
Feodor Dostoievski, Dimitrie Sfura, Friedrich
Nietzsche, ªtefan Mâzgã, Petru Bran, Dariu Pop,
Apollinaire, Kavafis, Jean Cocteau, Rilke º.a.
„Ca pe un lemn al crucii/ duc cuvântul
meu, literã cu literã/ cãtre Tine” (p. 27). Crucea,
o componentã spiritualã a peisajului imaginat,
sugerând calvarul, suferinþa, moartea, dar ºi resurecþia ºi eternizarea vieþii biruitoare, deci
„simbolul crucii este o unitate a contrariilor,
semn de totalizare” (Gilbert Durand, Structurile
antropologice ale imaginarului). „Crucea are în
consecinþã o funcþie de sintezã ºi mãsurã. În ea
se întâlnesc cerul ºi pãmântul. În ea se întrepãtrund timpul ºi spaþiul. Ea este cordonul ombilical niciodatã retezat între cosmos ºi centrul
originar. Dintre toate simbolurile, el este cel universal, cel mai totalizant”1. Modulaþia fundamentalã pe care o realizeazã crucea o reprezintã
copacul pe care creºte iasca, din care se fac
scânduri geluite, arborii în care întâlnim scorburi, pe care creºte putregaiul alb al lemnului,
din care se fac butoaie de stejar. Vorbele sunt
scorburi, adevãrul apare în scorbura copacului,
unde „hârtia putrezeºte sub peniþã/ ca un pui
neajutorat îmi cade adevãrul/ din cuibarul creierului meu/ sub moaºtele literelor” (p. 14).

1
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Oscilând între ideile filosofice ale lui
Plotin sau Platon ori ale gânditorilor moderni ºi
cele biblice, poezia lui George Vulturescu este
credinþã ºi tãgadã în egalã mãsurã, nimic nu
poate fi dislocat din aceastã unitate paradoxal
divergentã a creaþiei lirice, din conþinutul ei ideatic. Pentru autorul nostru, poezia este o formã
de comunicare a fiinþei cu divinitatea, deoarece
creaþia se aflã pe drumul iubirii, spunea pãrintele Stãniloae. În limpede manierã postmodernã, poetul face apel la citate sugestive din
scrierile religioase, unele arhicunoscute, altele
inedite. Omul este o fiinþã gânditoare care nu
poate stabili întotdeauna o comunicare cu Dumnezeu. Uneori acest lucru este imposibil, pentru
cã lumea a devenit o creaþie agonicã ºi imperfectã; ca ºi cum Domnul ºi-ar fi uitat lucrarea ºi
faþa Lui s-a întors de la noi. Aspectele care atestã
ideile religioase din lirica lui George Vulturescu
fac trimitere la Ecleziast (unde va fi stârvul,
acolo se vor aduna vulturii), la Epistolele apostolului Pavel (Precum târziu te-am recunoscut,
Doamne,/ pe drumul spre Emaus...), la Evanghelia lui Luca ( Chiar prin sufletul tãu va trece
sabia, (...) ca sã descopere gândurile din multe
inimi), la Biblie (... luând Domnul tinã din pãmânt, a fãcut pe om ºi a suflat în faþa lui suflare
de viaþã ºi s-a fãcut omul fiinþã vie). Lexicul poemelor cuprinde numeroase exemple de sintagme
ori cuvinte din sfera religiosului: cruce, apele
Iordanului, mironosiþele, giulgiul, versuri rãstignite pe cruce, Îngerul, piatra templelor, tâlharul
eliberat, Domnul, cerurile, mielul, Cina cea de
Tainã, cerurile nu spun nimic, cerurile ocrotesc,
Biblia, Babilonul, vindecarea orbului, flori de crin,
lei ºi vulturi cu crucea-n plisc, ºarpele care-ºi
muºcã coada, racla poemelor, Sfântul Augustin,
Dumnezeu, sacristie, nici Dumnezeu nu se priveºte-n oglinzi º.a. Dar timpul inocenþei reînvie
uneori sub influenþe bahice: „Adevãrul e cã mã
ascund în poem/ precum lupul se retrage în hrubã/
târând dupã el stârvul cãprioarei;/ adevãrul e cã iar
stau de vorbã cu/ prietenii mei morþi/ ºi scap o
lacrimã pentru ei/ dar lacrima nu putrezeºte/ ea
înoatã ca un peºte de argint prin votca/ din pahar/
cãtre copilul care duce mâna spre cana / cu lapte
proaspãt/ pe veranda unei case din cãtunul Tireac”.
(p. 16).
Lectura poemelor lui George Vulturescu
din acest volum recent este cutremurãtoare, la
modul estetic vorbind.

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire de symboles. Mithes, rLves, coutumes, gestes, formes, figures,
couleurs, nombres, Paris, Jupiter, 1982, p. 318.
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Teodor Ardelean, Pietre unghiulare pentru o...
bibliotecã de idei, Editura ªcoala Ardeleanã,
Cluj-Napoca, 2015, 189 p.
solut normal ca intelectualul sã posede o informaþie vastã, exhaustivã chiar, din cât mai
multe domenii. Iatã de ce piesele cuprinse în
carte se caracterizeazã prin capacitatea – nu la
îndemâna oricui – de a concentra într-un spaþiu
foarte redus o cantitate uriaºã de informaþie...
Non multa, sed multum ar spune autorul, care
este un fin cunoscãtor ºi un admirator raþional al
culturii latine.
Asemenea unor pietre de înþelepciune,
care au – fiecare în parte – valoare ºi consistenþã
de necontestat, cele 206 tablete
alcãtuiesc un întreg armonios,
ale cãrui constante sunt, printre
altele, nevoia de modele, românii ºi românismul, rolul bibliotecii ºi al lecturii în definirea
personalitãþii, viaþa creºtinã,
Maramureºul,
aºezãmintele
monahale. Peste toate acestea
se aºazã un patriotism funciar,
lucrãtor, chiar vijelios când situaþia o cere, în virtutea cãruia
Teodor Ardelean nu se lanseazã
în critici fãrã acoperire, ci identificã oportunitãþi, face propuneri, trãieºte, fierbe, se îngrijoreazã ºi se frãmântã pentru
þarã.
Punctul de pornire al tabletelor îl constituie evenimente, fapte, personalitãþi, întâmplãri,
gesturi, situaþii pe care autorul le considerã demne de a fi supuse atenþiei ºi analizei obºtii, spre a
se trage pe baza lor învãþãturi, a se corecta comportamente, a se trezi sentimente, a se provoca
trãiri etc., care sã conducã la acutizarea gradului
de civism al cititorului.
Dr. Teodor Ardelean iubeºte Maramureºul, iubeºte Sãlajul natal, iubeºte România. Nu
este vorba despre o iubire declarativã, ci despre
una lucrãtoare, generatoare de acþiune ºi de idei
capabile sã schimbe mentalitãþi, sã declanºeze
fluxuri constructive, sã conºtientizeze factori
decizionali, sã creeze opinie.
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pãrute într-un format elegant, la prestigioasa editurã clujeanã „ªcoala
Ardeleanã”, Pietrele unghiulare ale
lui Teodor Ardelean se constituie, fãrã îndoialã,
într-o veritabilã bibliotecã de idei, cãci parcurgerea lor, dincolo de faptul cã asigurã o lecturã
plãcutã ºi plinã de învãþãminte, reprezintã o radiografie atentã ºi obiectivã a vieþii culturale,
sociale ºi politice a României ultimelor decenii,
cu împlinirile ºi numeroasele ei nerealizãri, de
care, chiar dacã autorul nu o spune direct, înþelegem cã se face vinovatã clasa
politicã postrevoluþionarã. Teodor
Ardelean nu rãmâne, însã, doar
la nivelul constatãrilor, ci, dimpotrivã, pãtrunde în esenþa fenomenelor pe care le surprinde în
...pietrele sale, identificându-le
cauzele, oferind cãi ºi modalitãþi
de instalare a normalitãþii, precum ºi idei tuturor acelora care
vor cu adevãrat binele acestei þãri.
Cartea nu trebuie înþeleasã ca o simplã sumã de articole
pe teme diverse, aºa cum ar pãrea la prima vedere. Dimpotrivã.
Sunt expuse aici gânduri, idei,
pãreri, sentinþe etc. ale unui om
profund implicat în viaþa cetãþii,
ale unui intelectual distins, cãruia nu-i este
indiferentã direcþia înspre care se îndreaptã þara,
ale unui politician care înþelege superior cursul
lumii. Parcurgând cele 187 de pagini, nu poþi sã
nu admiri stilul elegant, adaptat cu pricepere la
conþinut: când direct, abrupt, când metaforic,
sensibil sau aluziv, dar de fiecare datã grefat pe
un limbaj elegant, cãci autorul are, într-adevãr,
proprietatea termenilor ºi deþine cunoºtinþe care
l-ar putea face invidios pe orice erudit.
Nu existã teme pe care Teodor Ardelean sã
nu le poatã aborda, lucrul acesta explicându-se
printr-o anvergurã informaþionalã exemplarã,
gestionatã cu înþelepciune ºi bunã-credinþã, neafiºatã ostentativ tocmai pentru cã i se pare ab-
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Tabletele vorbesc despre cãrþi citite sau
lansate, despre personalitãþi româneºti sau europene, despre iminenþa unor corecturi în algoritmii administrativi sau politici, atrag atenþia
asupra unor pericole care pândesc activitatea de
guvernare la diferite niveluri, instruiesc, educã,
îmbogãþesc cunoºtinþele de culturã generalã,
dezvoltã sentimente, avanseazã idei, oferã soluþii, aduc luminã, limpezesc mintea, dându-ne
mereu certitudinea cã autorul nu scrie de dragul
de a scrie, ci se gândeºte la semenii sãi – la cei
de acuma ºi, mai ales, la cei care vor veni. Ne
întâmpinã în carte îndemnuri la credinþã, la
înãlþare prin smerenie ºi rugãciune, prin modestie ºi altruism. Ca un creºtin adevãrat, Teodor
Ardelean identificã cu consecvenþã partea bunã
din om ºi este convins cã fiecare individ poate
prelua idei folositoare de la oricare dintre cei cu
care parcursul pãmântean îl pune în contact. Îl
preocupã ºi îl îngrijoreazã, deopotrivã, persistenþa condamnabilã a unor inechitãþi ºi chestiuni
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nerezolvate, pe care guvernele se fac cã nu le
vãd, ignorându-le ori plasându-le sub preº. I-ar
plãcea ca intelectualii sã fie mai implicaþi în
viaþa culturalã a cetãþii ºi, în genere, societatea
civilã sã se remarce ca o entitate maturã, capabilã sã inhibe sau sã stimuleze evoluþia anumitor fenomene sociopolitice.
O calitate importantã a cãrþii este conþi nutul aforistic. Autorul apeleazã nu doar la
cugetãri ºi maxime clasice, consacrate, ci
pre sarã tabletele cu numeroase judecãþi pro prii, care sunt rezultatul unei dense ex peri enþe de viaþã, al unor lecturi consistente, al
observãrii ºi interpretãrii, într-o cheie pro prie, a evenimentelor sociale, politice, eco nomice etc., al cãror martor a fost sau pe care
le cunoaºte din varii surse.
Informaþia vastã pe care o deþine autorul
este orientatã cu generozitate cãtre cititor, oferindu-i o lecturã instructivã, agreabilã ºi capabilã sã dea roade.

IANUARIE-IUNIE 2015

215

O carte-document despre viaþa ºi activitatea
lui Gregor Mendel, fondatorul geneticii
Prof. univ. dr. Gogu I. GHIORGHIÞÃ

cã, deºi au trecut aproape cinci decenii de la repunerea în drepturi a geneticii în România, nimeni
nu a încercat sã-i dedice o lucrare de o asemenea
amploare primului ºi celui mai genial genetician −
Johann Gregor Mendel. Volumul nu conþine doar
o prezentare criticã a operei marelui savant, ci ºi
multe aspecte din viaþa acestuia, ºcolile urmate,
greutãþile cu care s-a confruntat de-a lungul vieþii,
neîmplinirile, cunoºtinþele acumulate pânã la el în
domeniul hibridãrii la plante,
contextul vremii în care a
lucrat etc. – aspecte ce vor
stârni ºi mai mult interesul
cititorilor. În plus, autorul a
avut ideea salutarã de a insera
în carte lucrarea fundamentalã a lui Mendel Versuche über
Pflanzen-Hybriden (Experienþe asupra hibrizilor plantelor)
ºi cititorii vor putea ei înºiºi sã
o analizeze ºi sã o interpreteze. Concluziile lucrãrii fuseserã comunicate în 8 februarie
ºi 8 martie 1865, aºadar în
urmã cu 150 de ani, în cadrul
Societãþii Naturaliºtilor din
Brno ºi publicate un an mai
târziu în revista aceleiaºi
societãþi.
Lectura cãrþii ne va da
prilejul de a afla informaþii interesante ºi inedite
despre locul natal ºi familia lui Mendel, despre
studiile efectuate de acesta înainte de a intra în
mãnãstire, despre dificultãþile materiale prin care a
trecut pentru a se instrui, despre faptul cã a fost un
elev strãlucit ºi cã, pentru a-ºi continua studiile,
dar ºi din convingeri religioase, a urmat cariera
ecleziasticã, fiind acceptat ca novice în Mãnãstirea
augustinã „Sfântul Thomas” din Alt Brünn (Brno).
De reþinut cã intrarea în mãnãstire nu era o simplã
formalitate, ci presupunea cunoºtinþe solide din
partea candidaþilor, Johann Mendel concurând, în
1843, pe 4 locuri cu alþi 12 aspiranþi. Ca monah al
mãnãstirii, Mendel va primi prenumele de fratele
Gregorius. În acea perioadã, stareþul mãnãstirii,
Franz-Cyrill Napp, era un prelat luminat, care
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rin Declaraþia din aprilie 1964,
România acelor vremuri lua cumva
distanþã faþã de „marele ei prieten” de
la rãsãrit − URSS, fapt salutat cu entuziasm de
întregul popor român, dar mai ales de tânãra generaþie. Pânã atunci, chiar ºi unele domenii ale
ºtiinþei avuseserã de suferit, fiind bântuite de dictaturã. Într-o astfel de situaþie s-a aflat genetica,
disciplinã devenitã, dupã 1953, anul descoperirii
structurii ADN, cea mai dinamicã ºi mai fecundã ramurã a
biologiei în lume, ale cãrei
contribuþii de marcã au fost
onorate cu numeroase premii
Nobel. Între 1948 ºi 1964, genetica adevãratã, mendelomorganistã, fusese înlocuitã în
fosta URSS, ºi implicit la noi,
cu o aberaþie, cu aºa-zisa geneticã miciurinistã, promovatã
de cãtre un impostor în ºtiinþã
(T. D. Lâsenko). M-am aflat
chiar în prima generaþie de
studenþi biologi la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi
care, în 1966, audiam un curs
semestrial de geneticã autenticã, susþinut de profesorul
Corneliu-Constantin Zolyneak.
Pe atunci, în bibliotecile de
profil nu existau manuale sau tratate de acest gen,
pentru cã ele erau interzise, aºa încât am trãit o
mare satisfacþie, o adevãratã revelaþie aflând de la
profesorul meu cât de interesantã ºi incitantã este
genetica − ºtiinþa ereditãþii ºi variabilitãþii lumii vii.
O carte recent apãrutã, intitulatã Gregor
Mendel − semnatã de conf. univ. dr. Grigorie
ªtefãnescu, de la Universitatea de Nord din Baia
Mare − mi-a amintit de momentul mai sus relatat ºi
de impactul imens pe care l-ar fi avut în acele
vremuri genetica ºi legile ereditãþii stabilite de
Mendel asupra elevilor, studenþilor ºi profesorilor.
O carte ca aceasta ar fi fost pur ºi simplu devoratã
de cititorii avizaþi. Eu cred cã ºi acum ea este
bine-venitã ºi va fi receptatã cu mult interes, pentru
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promova ºtiinþa ºi încuraja cercetarea ºtiinþificã în
mãnãstire, în special în agriculturã. Mãnãstirea
„Sfântul Thomas” dispunea de o bibliotecã
remarcabilã, de colecþii de minerale ºi plante. În
anul 1830, pãrintele Napp a înfiinþat o grãdinã
experimentalã în curtea mãnãstirii, iar mai apoi, în
1844, o serã. Mendel îºi va desãvârºi pregãtirea
teologicã pânã în 1848, la Institutul Teologic din
Brno, dar în paralel a frecventat ºi cursuri de
agriculturã, pomiculturã ºi viticulturã la institutul
de profil din acelaºi oraº. Între 1851 ºi 1853, Mendel urmeazã o serie de cursuri la Universitatea din
Viena, pentru a cãpãta dreptul de a preda fizica ºi
istoria naturalã (biologia) la gimnaziu. La Viena, a
avut o serie de profesori renumiþi în domeniul
fizicii, matematicii, anatomiei ºi fiziologiei plantelor, zoologiei, chimiei etc. Într-o lucrare dedicatã
genezei operei marelui savant, publicatã în 1984,
în La Recherche, J. L. Serre considerã cã o înrâurire specialã asupra lui Mendel au avut, probabil,
profesorii Franz Unger, anatomist ºi fiziolog al
plantelor, ºi Christian Doppler, genialul fizician
experimentator, descoperitorul efectului Doppler,
în privinþa manierei în care ºi-a conceput
experienþele de hibridare ºi a explicãrii segregãrii
caracterelor în descendenþa hibrizilor (fenomen ce
ar semãna cu trecerea luminii albe printr-o prismã,
care asigurã separarea ei în componente). În epocã
domnea ideea ereditãþii prin amestec, la hibrizi.
Or, tocmai un canonic-botanist, înarmat cu o metodã de lucru adecvatã ºi foarte exact în cuantificarea rezultatelor obþinute în hibridãri, vine ºi
aratã cã trãsãturile contrastante ale unui caracter se
reunesc în hibrid, dar se separã, segregã, la descendenþi. Acelaºi J. L. Serre considerã cã este
posibil ca anii petrecuþi la Viena sã-l fi înarmat pe
Mendel ºi cu alte informaþii utile, cum ar fi cele
furnizate de citologii Hoffmeister ºi Amici, care
arãtau cã polenul ºi ovulul au rol strict egal în
fecundare la plantele cu flori. În plus, cum am
amintit deja, Mendel era la curent cu toate lucrãrile
de hibridologie publicate pânã la el de cãtre
botaniºti, agronomi, hibridologi, în special, cu
rezultatele obþinute de J. G. Kölreuter (1761) ºi de
K. Gärtner (1849), pe care îi citeazã deseori în
lucrarea sa, rezultate care i-au servit în proiectarea
experienþelor sale de hibridare ºi l-au orientat pe
Mendel inclusiv asupra materialului biologic principal pe care a experimentat – mazãrea.
Pentru profesorul ªtefãnescu imboldul de a
scrie aceastã carte a fost acela de a-l repune în
drepturi pe Mendel, de a-l prezenta întocmai aºa
cum a gândit, cum a lucrat etc., de a-i reda opera sa
în forma ei realã, autenticã, plecând de la neplãcuta
constatare, cã în diverse manuale ºi tratate de geneticã, publicate în România (dar nu numai) de-a
lungul anilor, se gãsesc o serie de inadvertenþe
privind opera acestuia, cã nu existã consens nici
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mãcar în privinþa numãrului legilor descoperite de
el, a formulãrii acestor legi etc., fapt ce denotã cã
diverºii autori nu l-au citit pe Mendel, ci s-au
„inspirat” din comentariile altora. În acest context,
autorul cãrþii precizeazã cã în urma experienþelor
de hibridare efectuate în special pe mazãre ºi pe
fasole, dar ºi pe alte specii, Mendel a stabilit trei
legi, care ar putea fi enunþate astfel: 1) legea segregãrii unei perechi de caractere diferenþiabile; 2)
legea segregãrii independente ºi combinãrii libere
a perechilor de caractere diferenþiabile; 3) legea
corespondenþei tipurilor de gameþi ai hibrizilor cu
formele constante din descendenþa lor. Într-adevãr, aceste formulãri diferã de cele pe care le întâlnim în prezent prin mai toate manualele ºi tratatele
de geneticã, unde, în loc de trei legi, se vorbeºte, în
general, de douã, ºi anume: 1) legea segregãrii
caracterelor hibrizilor în F2 sau legea puritãþii
gameþilor (constatatã în urma experienþelor de monohibridare) ºi 2) legea segregãrii independente ºi
combinãrii libere a factorilor ereditari (relevatã
pe baza experienþele de di- ºi trihibridare). Uniformitatea hibrizilor din prima generaþie, datoratã
dominanþei unui caracter sau interacþiunii între
caractere/gene (ereditatea de tip Pisum sau Zea),
nu este propriu-zis o lege a ereditãþii, aºa cum au
înþeles unii autori, ºi nu-i aparþine lui Mendel,
acest fenomen fiind observat de mai mulþi hibridologi cu mult înaintea lui Mendel (prima datã
fiind sesizat în 1761, de cãtre Kölreuter).
Aºa dupã cum precizeazã autorul cãrþii de
faþã, legea a III-a a lui Mendel (echivalatã, oarecum, cu aºa-zisa „lege a puritãþii gameþilor”)
„reprezintã – potrivit lui Mendel – suportul explicativ al legilor I-a ºi a II-a ale ereditãþii hibrizilor”.
Iatã ce spunea Mendel despre legea a II-a: „Legea
combinãrii caracterelor diferenþiabile, dupã care se
desfãºoarã dezvoltarea hibrizilor, îºi gãseºte explicaþia în principiul demonstrat (legea – n. G.ª),
dupã care hibrizii formeazã în cantitãþi egale celule
germinale ºi polenice, corespunzând tuturor formelor constante, obþinute din combinarea caracterelor asociate pe calea fecundãrii”.
În ceea ce priveºte legea a III-a, Mendel
arãta cã: „Hibrizii formeazã celule germinale (gameþi femeli, în accepþiunea actualã) ºi polenice
(gameþi masculi), care, prin capacitãþile lor ºi în
numãr egal, corespund tuturor formelor constante
care se obþin în combinaþiile de caractere asociate
prin fecundare”.
Notând cu simboluri caracterele urmãrite în
descendenþã (cu literã mare caracterele dominante
ºi cu literã micã, pe cele recesive), Mendel a constatat cã în cazul hibridãrii unor forme de mazãre
pure biologic, ce difereau printr-o pereche de
caractere, hibrizii din prima generaþie exprimau
doar un caracter (cel dominant – A). Prin autofecundarea hibrizilor din prima generaþie, a ob-

prin douã perechi de caractere diferenþiabile (dihibridare − n.n.), deoarece un asemenea demers
este inexistent în lucrarea capitalã a lui Mendel. Ba
mai mult, sunt autori de manuale ºi lucrãri de
popularizare a ºtiinþei care i-au atribuit în mod
eronat lui Mendel calcule probabilistice pe care el
nu le-a fãcut, ºi anume cã, plecând de la faptul cã în
monohibridare, în F2, se obþin douã clase fenotipice, cu 3/4 din indivizi manifestând caracter
dominant ºi 1/4 caracter recesiv, Mendel ar fi dedus, în cazul dihibridãrii, raportul dintre clasele
fenotipice ale generaþiei F2, având combinaþii de
caractere din cele douã perechi. Profesorul ªtefãnescu aratã cã, de fapt, pe Mendel nu l-a interesat
acest raport dintre caracterele exteriorizate (fenotipice), ci, mai ales, natura ereditarã (genotipul)
indivizilor din a doua generaþie, altfel spus, raportul dintre plantele constante (pure), semihibride
ºi hibride. Urmãrind determinarea acestui raport,
Mendel a descoperit o serie combinativã, de
forma: (AB + Ab + aB + ab) + (2ABb + 2aBb +
2AaB + 2Aab) + 4AaBb, aºadar raportul de 4
forme pure : 4 forme semihibride : 4 forme hibride,
care rezultã, dupã Mendel, din combinarea seriilor
de segregare, specifice fiecãreia din cele douã
perechi de caractere diferenþiabile (A ºi a), (B ºi b),
ºi anume: (A + 2Aa + a) ºi, respectiv, (B +2Bb +
b). Chiar dacã Mendel nu a calculat raportul
(9:3:3:1), dintre cele patru clase fenotipice de
indivizi din F2, acesta ar fi putut fi lesne dedus din
seria de dezvoltare prezentatã mai sus, iar o astfel
de operaþie o vor face cei care îl vor „redescoperi”
pe Mendel peste trei decenii ºi jumãtate, în anul
1900. La fel procedeazã marele savant ºi în cazul
hibridãrii între plante ce diferã prin trei perechi de
caractere (notate cu ABC ºi, respectiv, abc), obþinând o serie combinativã mai complexã, care
reprezenta reunirea a trei serii de segregare, pentru
perechile de caractere diferenþiabile (A ºi a), (B ºi
b), (C ºi c), adicã: (A + 2Aa + a), (B + 2Bb + B) ºi,
respectiv, (C + 2Cc + c).
Mai mult decât atât, ºi de data asta Mendel
generalizeazã, arãtând care va fi rezultatul hibridãrii în care genitorii iniþiali se vor deosebi prin
„n” perechi de caractere diferenþiabile, situaþie în
care: „numãrul membrilor seriei combinative (numãrul de clase genotipice în F2 – n.n.) va fi de 3n,
numãrul indivizilor aparþinând seriei (numãrul de
combinaþii posibile – n.n.) va fi de 4n ºi numãrul
combinaþiilor care rãmân constante (clase genotipice homozigote – n. n.) va fi de 2n. ªi de data asta
exemplificã, arãtând cã: „în cazul când genitorii
diferã prin 4 caractere, seria va conþine 34 = 81
membri (clase genotipice – n. n.), 44 = 256 indivizi
(combinaþii posibile – n. n.) ºi 24 forme constante
(clase genotipice homozigote – n. n.).
Mendel explicã cum stau lucrurile ºi în cazul
încruciºãrilor reciproce dintre genitorii iniþiali, sau
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servat cã în a doua generaþie apãrea caracterul
dominant, dar reapãrea ºi caracterul eclipsat (cel
recesiv – a), într-un raport de 3 dominant : 1
recesiv, potrivit expresiei dezvoltate „A + 2Aa +
a”. Urmãrind comportarea descendenþei plantelor
obþinute în F2 în generaþia urmãtoare, (F3), Mendel a constatat cã jumãtate din ele (A + a) nu mai
segregau (reveneau la caracterele constante ale
formelor iniþiale), iar jumãtate (2Aa) segregau în
acelaºi raport de 3:1 (dominant/recesiv), precum
hibrizii din F1.
De reþinut faptul cã, pânã la Mendel, ºi alþi
autori ajunseserã sã cuantifice rezultatele unor hibridãri de acest fel. De exemplu, Gärtner, în anul
1849, efectuând experienþe de monohibridare la
porumb, a gãsit cã în F2 rezultatul a fost, într-un
caz, de 224 seminþe gri la 64 roºii, iar în alt caz, de
104 seminþe gri la 39 roºii, dar nu a generalizat,
adicã nu a formulat, prin inducþie, raportul legic de
segregare a caracterelor de 3:1, în generaþia F2, în
cazul unor genitori care diferã printr-o pereche de
caractere (trãsãturi) contrastante, aºa cum a procedat Mendel, pe baza rezultatelor mai multor
monohibridãri, în care erau implicate 7 perechi de
caractere diferenþiabile diferite.
Dupã cum subliniazã profesorul ªtefãnescu,
Mendel a mers mai departe ºi a înþeles distincþia
dintre aspectul indivizilor (plante sau seminþe),
obþinuþi în experienþele de hibridare, ºi natura lor
ereditarã (geneticã, n.n.), hibridã sau purã (constantã), cu alte cuvinte, dacã folosim termenii apãruþi dupã 1900, Mendel a sesizat distincþia dintre
fenotip ºi genotip, precum ºi diferenþa dintre genotipul homozigot ºi cel heterozigot.
Urmãrind modul cum se transmit caracterele
analizate în generaþii succesive, Mendel a constatat ºi faptul cã pe mãsura scurgerii generaþiilor
descendente, obþinute pe calea autofecundãrii:
„numãrul formelor hibride, apãrute din încruciºãri
între genitori care prezintã o pereche de caractere
diferenþiabile, scade în mod considerabil, din generaþie în generaþie, în raport cu numãrul formelor
constante sau pure, dar hibrizii (heterozigoþii,
n.n.) nu pot sã disparã cu totul”. Mendel ajunge
chiar sã generalizeze aceastã observaþie, oferind,
în cazul a „n” generaþii, urmãtorul raport de segregare: 2n – 1 (A) : 2 (Aa) : 2n – 1 (a). Totodatã,
el a calculat, spre exemplu, care va fi rezultatul
acestui raport dupã 10 generaþii succesive: „din
2048 de plante care apar în aceastã generaþie, 1023
de plante au caracterul constant dominant, 1023 au
caracterul constant recesiv ºi doar 2 sunt hibride”.
Autorul cãrþii, profesorul ªtefãnescu, considerã drept o inadvertenþã faptul cã unii autori de
manuale ºi tratate de geneticã îi atribuie lui Mendel
stabilirea, în F2, a raportului de segregare a caracterelor de 9 : 3 : 3 : 1 în cazul claselor de
descendenþi ai hibrizilor dintre plante ce diferã
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ce se întâmplã în situaþia în care hibridul este supus
polenizãrii repetate cu polen provenit de la unul
dintre partenerii iniþiali, comentând unele din experienþele de hibridare ale lui Kölreuter ºi Gärtner.
Mendel ajunge la formularea legilor enumerate anterior printr-o cercetare ºtiinþificã ingenios proiectatã ºi, totodatã, deosebit de meticuloasã, desfãºuratã între anii 1854 ºi 1863, pe mii de
indivizi vegetali, muncã în care ºi-a pus în valoare
nu numai calitãþile unui cercetãtor iscusit, ci ºi
geniul care l-a fãcut sã aibã intuiþie ºi sã vadã
acolo unde nu era încã nimic întrevãzut. El ºi-a
depãºit contemporanii nu numai în privinþa modului în care ºi-a conceput ºi a realizat experienþele
de hibridare, a felului cum a cuantificat ºi interpretat ulterior observaþiile (rezultatele), ci ºi prin
aceea cã a intuit prezenþa în celule a unor „elemente” sau „factori” responsabili de transmiterea
caracterelor analizate. Astfel, Mendel presupune
raþional cã, la formarea celulelor sexuale de cãtre
hibrizi, „elementele prezente (adicã factorii ereditari – n.n.) se distribuie în grupuri independente
ºi egale ºi doar elementele diferenþiabile se exclud
reciproc din aceste grupãri”, ºi cã, în acest fel,
„este posibilã apariþia atâtor celule ovulare ºi polenice, câte combinaþii diferite se admite cã pot
forma elementele”, iar când discutã celulele germinative ale hibrizilor, considerã cã: „pretutindeni
se confirmã faptul cã descendenþii constanþi se
formeazã doar atunci când celulele germinative ºi
polenul fertilizator au o naturã identicã, adicã ambele sunt dotate cu aptitudini capabile sã formeze
indivizi perfect identici, aºa cum se întâmplã ºi în
fecundarea normalã la specii pure. De aceea, trebuie sã admitem cu necesitate cã la apariþia formelor constante (homozigote – n.n.) de la plantele
hibride (heterozigote – n.n.) are loc unirea unor
factori complet identici”.
Despre rolul egal al celulelor germinale ºi
polenice în formarea noului embrion precum ºi al
factorilor (elemente) ereditari ai acestora aflãm
opinia lui Mendel într-o notã infrapaginalã a
lucrãrii sale, care precizeazã: „La Pisum, dincolo
de orice îndoialã, s-a stabilit cã la formarea noului
embrion trebuie sã aibã loc o unire completã a
elementelor din ambele celule de reproducere.
Cum s-ar putea altfel explica faptul cã printre descendenþii hibrizilor se întâlnesc din nou ambele
forme iniþiale, în acelaºi numãr ºi cu toate particularitãþile lor?”
Totodatã, în capitolul Consideraþii concluzive al lucrãrii sale, Mendel adaugã „… trebuie sã
admitem cã elementele deosebite între ele reuºesc
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sã iasã din asocierea obligatorie doar o datã cu
dezvoltarea celulelor de reproducere. La formarea
acestor celule, toate elementele existente se distribuie în grupãri complet independente ºi egale,
grupãri în care doar elementele deosebite se exclud
reciproc unul pe altul. Pe aceastã cale este posibilã
apariþia atâtor celule germinative ºi polenice câte
combinaþii se admite cã sunt capabile sã formeze
elementele”.
Lectura acestei cãrþi mi-a produs o mare
bucurie ºi satisfacþie. Autorul ºi-a asumat o misiune defel uºoarã ºi lipsitã de riscuri. Consider cã
ºi-a atins þelul. Deºi, într-un anumit fel, a fãcut-o,
mi-aº fi dorit, totuºi, ca autorul sã scoatã mai mult
în evidenþã importanþa operei mendeliene, într-o
perioadã în care nu se ºtia aproape nimic despre
diviziunea celulelor, despre existenþa cromosomilor, despre faptul cã nucleul este sediul „factorilor
ereditari”, nu erau cunoscute noþiunile de homo- ºi
heterozigot, de genotip ºi fenotip etc. S-a dovedit
însã atât de ingenios, atât de inspirat, atât de savant
acest onest cãlugãr – Johann Gregor Mendel –,
încât prin ceea ce a fãcut (experimentat) a aparþinut
veacului sãu, al XIX-lea, dar prin interpretãrile
date rezultatelor sale aparþinea deja secolului al
XX-lea. De abia dupã 35 de ani, în 1900, a fost
confirmat ºi reconsiderat, mult prea tardiv pentru
ca Mendel sã guste din paharul succesului binemeritat.
Apreciez în mod deosebit efortul profesorului ªtefãnescu de a nu lãsa nimic la voia întâmplãrii în cartea sa, de a se apleca cu atenþie ºi
pasiune asupra fiecãrui amãnunt din viaþa, lucrãrile ºi scrisorile de interes ºtiinþific ale lui Mendel,
de a prelua ºi prelucra critic ideile marelui savant,
de a debarasa interpretarea operei sale de ceea ce
nu-i aparþine, de a analiza în manierã personalã
unele dintre consideraþiile lui Mendel, de a racorda
unii termeni ºi date experimentale ale lui Mendel
la cuceririle de dupã 1900 în domeniul geneticii,
ceea ce demonstreazã cã, în ciuda criticilor pe care
le aduce unor autori de manuale ºi tratate de geneticã, este conºtient de faptul cã nu-l mai poþi
prezenta pe Mendel în „hainele” de la 1865.
Sunt convins cã volumul elaborat de profesorul ªtefãnescu va stârni un interes legitim, cã
acþiunea sa de a-l restitui pe Mendel cititorilor din
România va fi una reuºitã ºi cã misiunea pe care
ºi-a asumat-o, cu talent ºi dãruire, va fi remarcatã
ºi salutatã de cãtre toþi confraþii în ale geneticii, dar
ºi de publicul larg, dornic de a cunoaºte cât mai
temeinic tezaurul nepieritor al ºtiinþei despre ereditatea ºi variabilitatea organismelor.
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Folclor ºi istorie (1950-1989)
ºtie: condamnarea ºi maltratarea capilor Bisericii
Unite, acapararea lãcaºurilor de cult ºi a averii
acesteia, cu toatã rezistenþa dârzã a opozanþilor.
Toate aceste consecinþe ne sunt redate în producþii
folclorice-document, prin versuri populare bine ºlefuite. Pentru exemplificare se evidenþiazã un Cântec al martirilor, comunicat nouã de cãtre Anuþa
Chindriº, din Ieud. Întregul poem este o veritabilã
avertizare. Motivul-prolog este un pios îndemn la
reculegere în faþa mormintelor martirilor, care s-au
sacrificat pe altarul sacru al credinþei lor, care le-a
fost, pe nedrept ºi abuziv confiscatã. „Noi vinim cu
dor fierbinte,/ La a martirilor morminte./ Toþi creºtinii sã îi plângã,/Inimile sã ºi le frângã”.
Motivaþia îndemnului la pioºenie este tratatã
de autorul anonim ca un act de solidaritate cu cauza
lor, pentru care au îndurat cele mai cumplite umilinþe, maltratãri sau chiar ºi-au sacrificat viaþa.
„Pântru a noºti martiri, cu jele,/ Ce-au murit în
chinuri grele”.
Preoþii, credincioºii, ierarhii Bisericii Unite
erau consideraþi, nu numai uneltitori contra regimului, ci ºi duºmani ai poporului. Tocmai de aceea
au avut parte de închisorile ºi pedepsele cele mai
grele cu putinþã: „La Canal ºi la Gherla, la închisoarea cea mai grea,/ la Jilava ºi Aiud,/ C-acolo o
stat mai mult./ În celule, fãrã soare,/ Tãt cu lanþuri,
la picioare/ ªi, la mâni, cãtuºe grele,/ Cu greu o
trecut pân ele./ În închisori o suferit,/ Pântru credinþã o murit”.
Regimul dictatorial a fãcut tot posibilul ca
acestor opozanþi ai regimului, care s-au sacrificat
pentru credinþã, sã li se ºteargã total urma. Multora
nu li se mai ºtie astãzi nici mãcar locul unde au fost
înhumaþi. Piesa pe aceastã linie este ilustrativã:
„Dacã sufletu’ ºi-o dat,/ S-o dus ºi i-o îngropat / Tãþ’
într-o groapã comunã / Ca sã nu le dãm de urmã /
Tãþ’ într-o groapã pustie / De-a lor nume sã nu ºtie”.
Versurile redau o realitate istoricã. Cimitirul
Sãracilor din Sighetul Marmaþiei are o suprafaþã întinsã. Este un cimitir cu foarte mulþi morþi, dar foarte
puþini au morminte; cei care mureau în închisoarea din
Sighet, rezervatã deþinuþilor politici, erau îngropaþi pe
ascuns. De persoanele decedate se ocupau angajaþii de
la spitalul de psihiatrie, care nu ºtiau pe cine îngroapã
ºi nici nu erau interesaþi. Pentru ei, orice erou era un
mort oarecare de la închisoare.
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ste bine cunoscut cã fiecare etapã a istoriei îºi are evenimentele ei, cu tot ce au
ele caracteristic. Cercetãrile ne argumenteazã cã niciuna dintre acestea nu rãmâne nereprezentatã în creaþia popularã. Ba, mai mult, întâlnim reflectate ºi evenimente locale mãrunte, anumite producþii fiind unicele documente legate de ele.
Poporul imortalizeazã tot ce considerã important sã
fie reþinut ºi transmis generaþiilor viitoare, pe cale
oralã.
Perioada 1945-1989, cu toate evenimentele ei,
a intrat ºi ea în circuitul creaþiei orale, fiind caracterizatã de instaurarea Comunismului, cu consecinþe dramatice în viaþa populaþiei de la oraºe ºi sate.
Aceastã etapã a istoriei contemporane a fost marcatã
de evenimente, care s-au þinut lanþ ca într-un scenariu cinematografic ºi au avut consecinþe dezastruoase pentru viaþa social-economicã a poporului.
Prima mare „binefacere” s-a produs mai înainte ºi a
constituit prologul celor ce au urmat. La 11 iunie
1948 a avut loc naþionalizarea mijloacelor de producþie, urmatã de desfiinþarea Bisericii Greco-Catolice, culminând apoi cu colectivizarea agriculturii,
prin care þãrãnimea, aceastã pãturã socialã cândva
talpa þãrii, intrã într-un proces de pauperizare, în
urma cãruia devine cea mai umilitã categorie socialã.
Prin deposedarea de avere a þãranilor mai mult sau
mai puþin înstãriþi, ce fãceau parte din clasa „chiaburimii”, regimul a instaurat un control deplin, o
supunere ºi o umilinþã totalã.
Transformarea omului într-un robot al stãpânirii implica ºi debarasarea lui de bisericã, izolarea
de credinþã, pentru a îmbrãþiºa cât mai uºor ideologia
regimului dictatorial. Pe fondul izolãrii omului de
instituþiile comunitare, al ateismului agresiv, propagat cu tãrie de regimul comunist, Biserica Greco-Catolicã, condusã de un suveran influent, din
Occident, trebuia desfiinþatã, mai ales cã era într-un
moment de vârf al activitãþii, o bisericã bine organizatã, condusã de personalitãþi cu prestigiu la nivel
mondial.
Evenimentul nu a rãmas fãrã ecou pe planul
creaþiei populare. Poetul anonim a surprins acest
abuz, cu toate consecinþele ce au urmat: opoziþia
credincioºilor, a preoþilor ºi a ierarhilor acestui cult,
refuzul enoriaºilor de a trece la Biserica Ortodoxã,
pusã sub controlul sever al regimului. Ce a urmat se
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Creatorul anonim ne redã plastic tenacitatea
acestor martiri, pe care nimic nu i-a putut opri din
calea credinþei lor, nici mãcar suferinþele cumplite pe
care le-au îndurat în temniþele cele mai grele, de-a
lungul mai multor decenii: „În temniþã la Gherla,/
Nu ºi-o lãsat credinþa./ În închisori grele-o suferit,/
Pentru credinþã-o murit”. Multã vreme preoþii ºi credincioºii au avut parte de chinurile cele mai cumplite, deoarece au refuzat sã se debaraseze de biserica lor. „Cât au suferit cu toþii,/ Credincioºii ºi
preoþii./ Suferit-au pentru tine,/ Patruzeci de ai mai
bine”.
Celor osândiþi nu le mai rãmãseserã decât rugãciunile cãtre Maica Sfântã, tratate drept cale de
ieºire din aceastã cumplitã suferinþã. „Maicã Sfântã,
sii miloasã,/ Vezi nãcazu’ ce ne-apasã,/ Nu cãta cã
suntem rãi,/ Cã toþi suntem fiii tãi,/ Încercaþi în lupte
grele,/ Scapã-ne, Maicã, de ele”.
Aºa cum am amintit, creaþia folcloricã imortalizeazã ºi fapte ale unor personalitãþi locale, din
rândul preoþilor, care, prin ceea ce au realizat, au
intrat în memoria ºi conºtiinþa colectivitãþii. Dunca
Ioan Joldea, din Ieud, ne slujeºte drept exemplu
ilustrativ. Mai întâi el a jucat un rol hotãrâtor în
bãtãlia dusã de maramureºeni împotriva alipirii
Maramureºului la Ucraina Subcarpaticã. A fost un
preot învãþat, foarte apreciat, ale cãrui liturghii ºi
predici, pline de idei vibrante prin nota lor de patriotism, fãceau sã vuiascã lumea la bisericã. Fidel credinþei Bisericii Unite, opunându-se cu tãrie trecerii
forþate la ortodoxie, a fost silit sã ia drumul pribegiei,
petrecând un timp în ascunzãtorile de la Romuli, din
judeþul Bistriþa-Nãsãud. Mult prea vigilenþi securiºtii, mascaþi în cãlugãri, au reuºit sã acosteze câþiva
þãrani care îi duceau mâncare la ascunzãtoarea unde
se afla preotul. Astfel, a fost prins, arestat ºi condamnat la paisprezece ani de închisoare. Dupã mulþi
ani de detenþie, a fost eliberat, dar, slãbit ºi bolnav,
nu a mai trãit mult. Cãrþile din biblioteca sa, multe în
limbi strãine, au fost scoase în curte, de un grup de
copii, unde au fost arse. Versurile unei piese-document anonime sunt sugestive pentru suferinþa înduratã ca urmare a sacrificiului pe altarul credinþei:
„Vai, pãrinte, ºi bun tare,/ Mult ai fost la-nchisoare./
Închisoarea-i tare gré,/ De tânãr te bãtrâné(ºte)/ ªi de
tare te slãbé(ºte)./Poate ºi amu-ai si trãit,/ Dacã nu ai
si robit”.
Versurile ilustreazã sugestiv drama pãrãsirii
bisericii, a credinþei ºi a credincioºilor: „Mãi, pãrinte, bun ºi drag,/ Beserica o ai lãsat,/ Beserica ºi pã
noi,/ Pãrasiþi ca neºte oi./ Nu-þ’ aduci, pãrinte, aminte,/ De-acele zâle amãrâte?”. Versurile se individualizeazã ca un veritabil rechizitoriu.
Cea mai mare tragedie, în timpul regimului
dictatorial, aveau s-o îndure þãranii în perioada colectivizãrii agriculturii. Dupã suprimarea adversarilor politici ºi naþionalizarea activitãþii economice,
autoritãþile comuniste îºi propun ca obiectiv strategic controlul asupra þãrãnimii, singura clasã socialã
reprezentativã rãmasã în afara procesului de comu-
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nizare. În prim-planul obiectivului se situau lichidarea proprietãþilor rurale ºi înlocuirea lor cu structuri colectiviste, care au atras dupã sine confiscarea
totalã a bunurilor þãrãnilor, de care le depindea
existenþa. „N-or mai avea turme de oi,/ Nici-n
grajduri patru boi,/ Nici la cai n-or fi cãruþã,/ Nici în
grajd câte-o vãcuþã,/ Num-o biatã de cãpruþã”.
(Petrova).
Prin folosirea intimidãrii, a forþei, bãtãii ºi
umilinþei, realizarea obiectivului s-a îndeplinit uºor,
iar þãranul a fost deposedat de tot ce avea. „Mãieran,
cu frunza creaþã,/ Cât am fãcut într-o viaþã,/ Am dat
într-o dimineaþã/ ªi n-am dat pã bãuturã,/ Ce pânt-o
iscãliturã/ ªi nu le-am dat pântru zloþi,/ Ce le-am
bãgat în colhoz”. (Ieud).
Procesul de colectivizare a însemnat ºtergerea semnelor proprietãþii private. Reacþia poporului
este realizatã de cãtre creatorul anonim prin blestemul-protest împotriva acestui sistem. „Focu’ te
ardã, colhoz,/ Nu cunosc pãmântu’ nost./ De mult,
când gãzdãluiam,/ Pãmântu’ mi-l cunoºteam”. (Ieud).
Gospodãriile colective s-au dovedit, în marea
lor majoritate, incapabile sã-ºi asigure resursele
pentru supravieþuire, fapt care a generat umilirea
totalã a þãranilor, care se vedeau nevoiþi sã lucreze
de pomanã, din greu. Prin produsele ce li se dãdeau
pentru zilele-muncã, nu se urmãrea decât sã-i umileascã la maximum pe bieþii truditori de pe ogoare.
Li se dãdeau doar niºte deºeuri cerealiere, care nu
erau bune nici pentru hrana animalelor. Unele producþii folclorice sunt ilustrative pe aceastã linie.
„Ne dau grâu ºi cu mohoarã/ ªi-apoi, na ºi du la
moarã./ Cu mohoarã, mãzãriche/ ªi-apoi, na ºi fã
plãcinte”. (Ieud).
Prin forþa împrejurãrilor, structurile colectiviste au favorizat exodul þãranilor spre zonele industrializate sau spre cele prielnice unei agriculturi
de calitate, de care sã poatã profita în urma muncii
lor. Exodul acesta a însemnat dereglãri în planul
vieþii sociale a satelor, resimþite ºi pe planul vieþii
sentimentale, aºa cum ne sugereazã unele producþii
anonime, în care reacþia poporului se realizeazã prin
acelaºi blestem-protest: „Focu’ te ardã, colhoz,/ Cã
pã mulþ’ din sat i-ai scos./ Mi-ai scos ºi mândrele
mele,/ De ele mi-e dor ºi jele./ Departe le-ai depãrtat/ ªi le-ai scos din a lor sat,/ În fundu’ Banatului,/ La colhozu’ statului.” (Ieud).
Documentele folclorice surprind drama trãitã
de diferite categorii de vârstã din rândul þãrãnimii,
ca urmare a stãrii de lucruri care domnea în colective. Munca bãtrânilor era exploatatã cu brutalitate, fãrã a se þine cont de nimic, nici de vârsta
înaintatã, nici de starea de sãnãtate, nici de incapacitatea de muncã a vârstnicilor truditori pe ogoare. „Brigaderii mã tãt mânã,/ Nu mã vãd cã nu-s
stãpânã,/ Mã tãt mânã de la spate,/ Sã-m’ puie norme dublate” (Ieud). Iatã, cât sunt de ilustrative
aceste versuri care exprimã plenar umilinþa ºi batjocura la care a fost supusã þãrãnimea.
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Unirea Principatelor Române
evocatã într-un roman fluviu
Interviu cu scriitorul MIHAIL DIACONESCU
Interviu realizat de Nicolae Horia ARGEªEANU

VARIA

în anii când am strâns date istorice cãlãtorind
prin þarã sau stãruind în biblioteci ºi în aceia
când am stat la masa de scris ca sã definitivez
acest roman sunt demonstrative. Am dorit sã
spun povestea unei personalitãþi ilustre din istoria românilor în zbuciumatul secol al XIX-lea,
respectiv a lui Grigore Alexandru Ghica al
X-lea „augustul principe domnitor al Moldovei”,
cum i se spunea în adresãrile protocolare ro-

mâneºti ºi strãine. El este ultimul domnitor al
Moldovei înainte de Unirea Principatelor
Române la 1859 sub autoritatea lui Alexandru
Ioan Cuza. Grigore Alexandru Ghica al X-lea
este o personalitate politicã, intelectualã, civicã
ºi moralã, mai ales moralã, care ne îndeamnã sã
ne gândim la ideea de sublim în istoria românilor de pretutindeni. În pofida unor repetate
ameninþãri directe, brutale sau insidioase, mascate, perfide, venite din partea Imperiului Þarist, a Imperiului Otoman ºi a Imperiului Habsburgic, Grigore Alexandru Ghica al X-lea a
pregãtit cu înþelepciune, tact desãvârºit ºi voinþã
politicã fermã înfãptuirea Unirii Principatelor.
Inamicii neînduplecaþi ai Unirii Principatelor au
fãcut din el un martir al cauzei româneºti. L-au
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— Stimate domnule Mihail Diaconescu, aº
dori sã discutãm despre romanul Speranþa, o
construcþie epicã de mare amploare, mult comentatã, în care este evocatã Unirea Principatelor Române la 1859. Înainte de a vã solicita
acest dialog, am parcurs Speranþa încã o datã,
cu creionul în mânã, am studiat atent o parte
dintre eruditele comentarii ce i-au fost dedicate
pânã acum ºi îndeosebi declaraþiile Domniei
Voastre din alte interviuri despre intenþiile care
v-au susþinut eforturile în actul elaborãrii, la
masa de scris. Cred cã e bine sã începem
dialogul nostru reluând ideea despre intenþiile,
respectiv þelurile demonstrative ale romanului.
Care sunt aceste intenþii?
— Dupã cum ºtiþi, desigur, cele zece romane publicate de mine pânã acum fac parte
dintr-o construcþie literarã unitarã în varietate,
pe care eu o numesc fenomenologia epicã a
spiritului românesc. Fenomenologia ca disciplinã filosoficã se preocupã nu numai de ceea ce
se manifestã ºi ne solicitã ca fenomen în percepþiile noastre, ci ºi de ceea ce este adãpostit în
el, respectiv în esenþa sa, dincolo de aparenþele
prin care el ne solicitã. Fenomenul este perceput.
Esenþa lui este însã gânditã. Pentru cã esenþa se
fenomenalizeazã. Întrucât esenþa se fenomenalizeazã, putem gândi adevãrata naturã a unor
aspecte ale realului. ªtiinþele naturii ºi ºtiinþele
spiritului ne spun lucruri de o excepþionalã importanþã despre lungile serii de fenomene prin
care realul ne solicitã. Pe mine mã fascineazã
esenþa spiritualitãþii româneºti ca reuniune specificã de eroic, tragic, moral, spiritual, sacru,
misionar ºi sublim. Despre esenþa fenomenului
spiritual românesc, eu mi-am permis sã discut nu
numai în romane, ci ºi în lucrãrile mele cu caracter speculativ, în special în trilogia Teologia
Ortodoxã ºi arta cuvântului. Introducere în teoria literaturii.
Într-o strânsã relaþie cu fenomenologia
epicã a spiritului românesc a fost conceput ºi
romanul Speranþa. Intenþiile care m-au susþinut
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ponegrit cu atâta violenþã, insistenþã ºi iscusinþã
criminalã, demonicã, aº zice, încât el n-a mai
rezistat sufleteºte ºi s-a sinucis. E plinã istoria
noastrã de martiri ai cauzei româneºti. ªi el este
unul dintre aceºtia. Este singurul domnitor din
istoria românilor care s-a sinucis. Dar idealul
pentru care el a luptat împreunã cu cele mai
ilustre personalitãþi ale istoriei românilor din
epoca sa a fost înfãptuit. Despre acest domnitor,
Mihai Eminescu, el însuºi o sublimã personalitate moralã, scria în ziarul Timpul din 26
iulie 1880: „Pe tronul Moldovei stãtuse un
domn, Grigore Ghica, de o curãþie de caracter ºi
de o iubire de patrie care cu greu îºi va gãsi
seamãn în istoria noastrã. Tot ce pãmântul
Daciei avea mai luminat a fost strâns de el
împrejurul tronului, toatã generaþia aceea care
reprezintã ideile nouã sub domnia lui Vodã
Sturza a fost ridicatã alãturea de el. Dacã ar fi
trãit, desigur ar fi fost ales Domn al Þãrilor
unite”.
Lucrând la acest roman, intenþiile mele
demonstrative au fost clare de la bun început. Eu
nu ezit sã afirm cã scriu o literaturã tezistã, insistent demonstrativã. Scriu „o literaturã cu program”. Modul meu de a înþelege problema filosoficã, psihologicã ºi teologicã a intenþiei a fost
determinat de Pãrintele Dumitru Stãniloae, respectiv de lucrarea sa fundamentalã Iisus Hristos
sau restaurarea omului din 1943. Menþionez
faptul cã aceastã lucrare a fost reluatã cu adãogiri, îndreptãri ºi nuanþãri în ediþia a II-a tipãritã
în 1999, dupã ce romanul Speranþa a apãrut.
Pãrintele Stãniloae discutã din perspectiva unei
înalte situãri speculative, respectiv filosofice ºi
teologice, despre intenþionalitatea conºtientã
spre comuniune a unei persoane, despre intenþionalitatea umanã în general, despre intenþionalitatea divinã, despre intenþionalitatea divino-umanã a Domnului ºi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Pãrintele Dumitru Stãniloae se aflã
într-un dialog rodnic cu teologul, filosoful ºi
psihologul Franz Brentano, fondatorul fenomenologiei sistematice, cunoscãtor profund al cugetãrii aristotelice, medievale ºi leibniziene,
autor al fundamentalei Psihologia din punct de
vedere empiric (Psychologie vom empirischen
Standpunkt, 1874). Trebuie subliniat în mod
deosebit faptul cã metafizica lui Brentano este
creºtinã. Înainte de a fi filosof ºi psiholog,
Brentano a fost preot. A avut parohie la Würzburg
pe Main în Franconia Inferioarã. Ca preot ºi
teolog, Brentano s-a impus prin originalitatea
gândirii sale. El este unul dintre marii dascãli de
filosofie ai lui Heidegger... Tutelate de mari spirite ca pãrintele Dumitru Stãniloae ºi Franz
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Brentano, intenþiile mele demonstrative la masa
de scris au fost tot mai clar afirmate. De fapt,
singurul care a întreþinut un dialog semnificativ
cu teologul catolic, logicianul ºi filosoful Brentano este teologul ortodox ºi filosoful culturii
Pãrintele Dumitru Stãniloae. Ca formã de orientare selectivã ºi deosebit de activã a conºtiinþei,
intenþia are o mare capacitate de cuprindere ºi o
fundamentare profundã, ce corespunde unei
voinþe, unei idei, unei preocupãri, unei dorinþe
manifestate ca acþiune. Caracterul sublim al
personalitãþii lui Grigore Alexandru Ghica al
X-lea, un autentic monarh romantic ºi un
exemplu strãlucit de atitudine civicã, naþionalã
ºi moralã, dar mai ales moartea sa tragicã,
datoritã intrigilor abjecte, izvorâte din politica
expansionistã ºi anexionistã a marilor imperii
europene ale epocii sale, m-au impresionat atât
de mult, încât mi-am spus cã sunt dator sã scriu
povestea lui.
— Pentru romanul capodoperã Sacrificiul, Mihail Diaconescu a fost comparat cu
Lucian Blaga ºi Constantin Noica, creatori ai
unor instrumente filosofice speciale pentru cercetarea spiritului românesc. Este profund semnificativ faptul cã exegezele dedicate romanului
Sacrificiul vin din domenii foarte diferite ale
preocupãrilor ºtiinþifice ºi speculative. Despre
Speranþa au scris cu entuziasm ºi competenþã
personalitãþi ilustre ale culturii noastre, dar
atât de diferite ca preocupãri, precum sociologul Ilie Bãdescu, marele diplomat Valentin
Lipatti, istoricul academician Camil Mureºan,
lingviºtii academicieni Grigore Brâncuº ºi Gabriel Þepelea, generalul (r), sociologul ºi politologul Lucian Culda, istoricul literar Ion
Rotaru, criticul ºi istoricul literar Const. Ciopraga, lingvistul ºi profesorul universitar Gh.
Bulgãr, teologul dogmatist Dumitru Radu, poetul de strãlucitã vocaþie liricã Horia Bãdescu,
savantul comparatist Valeriu Filimon, criticul
literar Theodor Codreanu, doamna Monica
Duºan, autoare a unui volum monografic dedicat creaþiei dumneavoastrã, ºi sute de alþi
exegeþi. Despre Speranþa istoricul Dumitru
Almaº a scris cã „Mihail Diaconescu are o
viziune tolstoianã asupra istoriei, cucerind ºi
chiar uimind cu vastitatea, cu amplitudinea
diapazonalã a subiectelor, a personalitãþilor ºi
scenelor, a ariei de desfãºurare... Nu vreau,
defel, sã-mi jignesc confraþii istorici, când
spun cã putem învãþa istorie ºi dintr-un roman
istoric bine fãcut. Aºa cum nu doresc sã-mi
supãr, cu niciun preþ, confraþii întru literaturã
când afirm cã romanul istoric este un gen
literar de maximã valoare artisticã ºi eticã,

Cassius, Arrian din Nicomedia, Cato Maior,
Cornelius Nepos, Ammianus Marcellinus ºi
mulþi alþii ºi-au scris lucrãrile lor din perspective moralizatoare, civice, politice, instructive,
educative, filosofice, religioase. Când citim azi
lucrarea istoricã pe care Firmianus Lactantius
Caecillius a intitulat-o De mortibus persecutorum (Despre morþile persecutorilor), în care
sunt evocate fãrãdelegile ºi cruzimile de tot
felul ale celor ce i-au persecutat pe creºtini,
apare evident faptul cã perspectiva sa este
spiritualã ºi moralizatoare.
În epoca modernã, faptele istorice au fost
explicate din perspective instituþionale, economice, juridice, sociale, spirituale etc., etc. Faptul
cã domeniul inepuizabil al istoriei este abordat
din perspective de o mare varietate este firesc.
Este limpede faptul cã istoriografia depinde de
istorici ºi de metodele cu care ei opereazã. Dacã
în zilele noastre un lector pasionat de istorie
parcurge creaþii ºtiinþifice precum scrierea lui
Dimitrie Cantemir Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, apoi sinteza lui Alexandru
Xenopol Istoria românilor din Dacia Traianã
în ºase mari volume, dar ºi mãreaþa operã a lui
Nicolae Iorga Istoria românilor în unsprezece
tomuri, poate uºor constata cã ele sunt fundamentate uneori pe aceleaºi convingeri, iar
alteori pe idei diferite. Aceasta nu înseamnã cã
lucrãrile lui Cantemir, Xenopol ºi Iorga se exclud. Dimpotrivã, ele sunt convergente. Subiectivismul este estompat de preocuparea obsesivã
a autorilor de a rosti adevãrul istoric, de preocuparea constantã de a fi obiectivi, riguroºi în
expunere.
Dar tocmai pentru a înlãtura acest subiectivism, de-a lungul secolelor au fost create diverse ºtiinþe auxiliare ale istoriei, respectiv ale
unor rezultate oferite în cercetare de date foarte
precise despre ceea ce s-a petrecut în trecut.
Astfel de ºtiinþe auxiliare sunt cronologia, arheologia, epigrafia, codicologia, arhivistica, arhivologia, bibliologia, vexilologia, sfragistica,
numismatica ºi multe altele. Datoritã acestora,
precizia unor date ºi afirmaþii cu privire la trecut poate fi uºor constatatã. Fireºte, nu uitãm cã
în eforturile de abordare ºtiinþificã a trecutului
conlucreazã personalitatea istoricului, valorile
în care el crede, intenþiile de care este animat,
abundenþa sau absenþa datelor documentare de
care dispune ºi multe alte determinãri. De toate
acestea se ocupã filosofia istoriei ºi sociologia
istoriei, discipline ºtiinþifice cu þeluri foarte precise. Misterul existenþei umane poate fi evocat,
abordat, interpretat, dar nu epuizat. Misterul se
reveleazã progresiv, fãrã sã se epuizeze în re-
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atunci când adevãrul, veridicul vieþii istorice,
rezultã din documentarea ºtiinþificã luminatã
de fantezia ºi talentul autorului”. Amintesc
înadins numele acestor ilustre personalitãþi,
pentru a vã adresa o întrebare precisã, cu caracter provocator. Ce este istoria? Este ea o
ºtiinþã? O poveste? Chiar cea mai frumoasã
poveste, cum i se spune uneori? De ce sub ochii
noºtri se desfãºoarã o discuþie contradictorie,
derutantã pentru mulþi, despre natura, funcþiile
ºi adevãrul istoriei?
— Voi încerca sã vã rãspund precizând de
la bun început cã eu sunt convins de adevãrul
afirmaþiei conform cãreia istoria este cel mai important domeniu al cunoaºterii umane ºi elementul fundamental al culturii. Nu poþi înþelege
cine eºti, ce eºti ºi încotro doreºti sã înaintezi
fãrã sã ºtii mãcar unele lucruri despre ceea ce ai
fost. Ideea cã istoria nu este o ºtiinþã a fost
afirmatã relativ recent, din perspectiva unor atitudini cinice, agnostice ºi, mai ales, negativiste
ºi nihiliste. Aceasta – pe de o parte. Pe de alta –
problema caracterului relevant, respectiv ºtiinþific al istoriei, ca domeniu al cunoaºterii umane,
i-a preocupat pe mulþi filosofi ºi erudiþi încã din
Antichitate. În capitolul al IX-lea din Poetica sa,
Aristotel afirma cã poezia, respectiv literatura,
în general, e mai filosoficã ºi mai aleasã decât
istoria pentru cã poezia înfãþiºeazã mai mult
universalul, câtã vreme istoria mai degrabã particularul. În acest sens, continuã Aristotel,
datoria poetului nu este sã povesteascã lucruri
întâmplate cu adevãrat, ci lucruri putând sã se
întâmple în marginile verosimilului ºi ale necesarului. În Antichitate au fost erudiþi convinºi
cã ceea ce rãmâne în istorie este suma realizãrilor unor mari personalitãþi. Orientat de
aceastã convingere, Plutarh din Cheroneea a
scris Vieþile paralele, iar Caius Suetonius
Tranquillus Vieþile celor doisprezece cezari.
Mai ales marile personalitãþi ale istoriei marcheazã memoria colectivã. Faptele lor lasã urme
profunde în evoluþia socialã. Acest mod de a
înþelege faptele istorice este evident ºi în lucrarea pe care în plinã epocã romanticã Thomas
Carlyle a intitulat-o Eroii, Cultul eroilor ºi eroicul în istorie, discutatã uneori în cercul scriitorilor ºi oamenilor politici de la Junimea.
Tot în Antichitate, un savant precum
Polybios din Megalopolis scria în lucrarea sa
Istoriile în patruzeci de cãrþi, despre cauzele,
etapele, protagoniºtii, contradicþiile ºi consecinþele unor evenimente petrecute în trecut, importante în perspectivã universalã. Alþi mari
istorici precum Tucidide, Xenofon, Appianos
din Alexandria, Strabon din Amasea, Dio
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velaþie. Dacã s-ar epuiza, misterul n-ar mai fi
mister. Nu trebuie uitat cã ºi în istoriografie, ca
de altfel în orice alt domeniu al cunoaºterii
umane, existã un progres neîntrerupt. În aceste
condiþii, afirmaþiile sceptice, arogante, agnostice, nihiliste, stupide, în fond, ale unor persoane
suficiente care suferã de ignoranþã crasã, cu
privire la cunoaºterea istoricã, respectiv cu
privire la caracterul nonºtiinþific al preocupãrilor sistematice despre trecut, sunt o bazaconie,
o fãrãdelege moralã...
Fãrã un suport documentar solid, respectiv
istoric, romanul Speranþa n-ar fi fost posibil.
Orele mele de studiu în biblioteci, în þarã ºi în
strãinãtate, cãlãtoriile prin satele ºi oraºele
Moldovei ºi Munteniei, prin mânãstiri, pe unde a
trecut Grigore Alexandru Ghica al X-lea, mi-au
oferit marea bucurie a unor împliniri sufleteºti ºi
de conºtiinþã care au marcat definitiv evoluþia
mea ca scriitor ºi, mai ales, ca om, pur ºi simplu.
De aceea eu repet adeseori o veche constatare,
conform cãreia, înainte de a fi talent, vocaþie,
intenþie, artã sau orice altceva, scrisul este un
mod de viaþã. Este un act de mare responsabilitate artisticã, civicã, naþionalã, moralã
ºi patrioticã.
— Vã rog sã insistaþi asupra ideii conform
cãreia preocuparea pentru istorie este o manifestare a memoriei individuale ºi colective.
— Istoria, respectiv ºtiinþa despre trecut,
este, într-adevãr, o manifestare a memoriei.
Existã o memorie individualã, respectiv o memorie afectivã ºi o memorie colectivã. Psihologii vorbesc de memorie spontanã ºi de memorie intenþionalã, în sensul celor discutate de
Franz Brentano ºi de Pãrintele Dumitru Stãniloae. Fãrã memorie, persoanele n-ar mai fi ceea
ce sunt. Memoria intenþionalã, provocatã ºi întreþinutã de fiecare dintre noi, potenþeazã dorinþa noastrã fireascã de a cunoaºte trecutul în
care ne înscriem. Prin studiile ºtiinþifice de
istorie sau prin operele de artã plasticã, prin
creaþiile muzicale sau prin literatura inspiratã de
trecut, noi reactualizãm situaþii, persoane, mentalitãþi, idealuri, circumstanþe, conflicte, evenimente, valori care au contribuit la devenirea
oamenilor în timp. Ceea ce este actualizat în
actele memoriei poate deveni o imensã forþã în
acþiune, respectiv o capacitate operaþionalã în
situaþiile cu care ne confruntãm. În acest mod,
motivaþia noastrã în actele care ne semnificã
devine mai puternicã. De aceea se spune cã
istoria este o mare carte de învãþãturã. ªi tot de
aceea istoria devine obiect de studiu sistematic,
obligatoriu, în sistemul de învãþãmânt din toate
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þãrile lumii. Dimensiunea afectivã a memoriei
este indisolubil legatã de preferinþele noastre
pentru anumite aspecte ale realitãþii din trecut,
aºa cum este legatã de respingerea altora, care
ne preocupã, ºi ele, dar într-un mod negativ. Îi
iubim pe Mircea cel Bãtrân, pe ªtefan cel Mare
ºi Sfânt, pe Sfântul domnitor Constantin Brâncoveanul Mãrturisitorul, pe Horea, pe Avram
Iancu sau pe Grigore Alexandru Ghica al X-lea.
Dar sufletul nostru pururi însetat de bine, de
adevãr, de dragoste ºi de frumuseþe se aflã
într-un dezacord total cu aceia care l-au trãdat
pe ultimul principe domnitor al Moldovei.
Aceasta înseamnã cã memoria noastrã poate
avea nu numai o dimensiune afectivã, respectiv
psihologicã, ci ºi una moralã, legatã de sfera
valorilor care ne semnificã. Memoria este
totdeauna dinamicã. Ea influenþeazã viaþa fiecãruia dintre noi, sfera largã a relaþiilor interumane ºi actele în care ne angajãm. Memoria
este implicatã în variate moduri în procesele
adaptãrii noastre la lumea frumoasã ºi complicatã în care trãim.
Opusã memoriei este uitarea, respectiv
incapacitatea persoanelor sau a unor grupuri
sociale de a recunoaºte propriul lor trecut. Uitarea sãrãceºte spiritul uman, aºa cum o memorie activã îl consolideazã. Existã evenimente
ale trecutului reþinute în memoria colectivã ca
istorie stocatã ºi stratificatã. Ceea ce este tragic
în destinul uman individual sau colectiv arde
totdeauna memoria ca un fier înroºit în foc. Pe
scurt, oamenii cultivã preocupãrile istorice,
pentru cã memoria lor este în mod firesc activã
ºi pentru cã dorinþa lor de cunoaºtere este insaþiabilã.
— Cred cã nu greºesc dacã afirm cã
Speranþa, romanul Unirii Principatelor Române, este o creaþie literarã paradoxalã. Pe de o
parte – el este foarte atent construit, pe baza
unei riguroase ºi impresionante documentãri
istorice ºi de specialitate. Nu întâmplãtor, mari
savanþi istorici au elogiat în variate moduri, din
perspectiva unor severe criterii ºtiinþifice, rigoarea documentarã a monumentalelor creaþii
epice semnate de Mihail Diaconescu. Pe de alta
însã – în Speranþa sunt plasate importante capitole, scene, dezbateri de idei, acþiuni de lungã
duratã, personaje, simboluri, aflate sub semnul
fantasticului. Datoritã acestui fapt, Mihail
Diaconescu se înscrie ferm într-o lungã ºi glorioasã tradiþie a prozei fantastice româneºti.
Personalitãþi ilustre precum Mihai Eminescu,
Gala Galaction, Vasile Voiculescu, Al. Philippide,
Mircea Eliade ºi alþii ilustreazã aceastã mare
tradiþie. De ce aþi introdus în Speranþa, un ro-

tesc, mai ales grotesc, pus pe seama unor personaje imorale, prezentate satiric. E vorba de
trãdãtori de neam ºi de þarã, slugoi ai unor puteri
imperiale strãine. Existã ºi câteva scene desfãºurate sub semnul unui fantastic macabru.
Scenele care precedã sinuciderea lui Grigore
Alexandru Ghica al X-lea se desfãºoarã sub
semnul unui fantastic macabru. Sunt convins cã
aceastã formã a fantasticului a fost necesarã.
— Un alt aspect semnificativ al romanului Speranþa este alternanþa dintre scenele ºi
momentele fantastice ºi cele aflate sub semnul
unui realism crud, ºocant uneori, riguros documentat. Aceastã alternanþã, atent realizatã sub
aspect compoziþional, pune în prim-plan personalitatea lui Grigore Alexandru Ghica al
X-lea ca luptãtor activ pentru cauza sacrã a
Unirii Principatelor Române, ca decident politic lucid, calculat, foarte abil uneori, dar ºi ca
om sensibil, sentimental, vulnerabil, asaltat de
pericole imense ºi de uneltirile abjecte ale
marilor puteri imperiale cu care românii s-au
confruntat la mijlocul secolului al XIX-lea. În
cazul lui Grigore Alexandru Ghica al X-lea,
impresia finalã ºi foarte puternicã este de personaj tragic. El provoacã ºi întreþine în lector
stãri contrastante: uimire profundã, surprizã,
admiraþie, milã, preocupare pentru thanatologic, bucurie, dar ºi o tristeþe înfricoºãtoare,
sentimentul sublimului, dar ºi al catastroficului
ºi al revoltei. Vreau sã spun cã efectul emoþional al romanului Speranþa este excepþional
de puternic, dar ºi, repet, paradoxal. Credeþi cã
eroicul ºi tragicul, ca trãiri de o mare intensitate sufleteascã, sunt compatibile cu mila?
— Categoric, da. Vã atrag însã respectuos
atenþia cã eroismul este o noþiune filosoficã, iar
tragicul una esteticã, în timp ce mila este o
noþiune din sfera moralei creºtine. Privitã din
perspectivele oferite de preocupãrile pentru ceea
ce este eroic, tragic ºi moral, suferinþa umanã ne
apare sub aspecte foarte diferite. Existã filosofi
care au preamãrit eroismul, dar au dispreþuit
mila. Pentru aceºti filosofi, persoana care impune milã nu poate fi decât un rebut uman ºi social. Perspectiva lor este, bineînþeles, de o mare
cruzime. Dar ea existã... Pentru cei preocupaþi
de problemele esteticii, tragicul este o noþiune
fundamentalã. Viziunea tragicã asupra lumii
porneºte de la constatarea cã unii reprezentanþi
ai celor mai înalte valori ale umanitãþii sunt
sortiþi nimicirii. Tragicul exprimã estetic un
conflict ireconciliabil, care are drept rezultat
înfrângerea temporarã sau, uneori, definitivã a
acestor valori. Într-o astfel de perspectivã, existenþa umanã evocatã într-o operã de artã poate
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man atât de riguros construit sub aspect compoziþional, documentar ºi stilistic, momente de
mare amploare ºi personaje aflate sub semnul
fantasticului?
— Voi încerca sã vã rãspund precizând cã
principele Grigore Alexandru Ghica al X-lea,
eroul principal al romanului meu, este o personalitate tipic romanticã. Mai precis – este un
monarh romantic. Din care eu, în mod firesc, am
fãcut un personaj literar romantic. Subliniez –
romantic. Este ºtiut cã în diverse culturi europene, scriitorii romantici, de la care eu am
învãþat multe, au cultivat insistent fantasticul ca
modalitate de comunicare a ideilor, intenþiilor ºi
valorilor care îi preocupau. Ceea ce este ireal,
imaginar, inexplicabil în ordinea raþionalã a
lumii, fabulos, fantasmatic, diferit de fenomenalul perceput prin simþuri, îi fascineazã pe scriitorii romantici. În acest sens, autori atât de diferiþi precum Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann, Eminescu, Edgar Allan Poe, Villiers
de l’Isle Adam ºi mulþi alþii despre care am putea
discuta zile ºi sãptãmâni, au cultivat fantasticul.
Este demn de menþionat cã ºi în literatura postromanticã preocupãrile insistente pentru magic,
fantastic ºi miraculos sunt cultivate de alþi scriitori, pânã în epoca noastrã. Fantasticul nu apare
numai în literaturã. Goya, Salvador Dali, care a
vorbit mai în glumã, mai în serios, despre arta
„paranoic-criticã”, Giorgio de Chirico, preocupat de ceea ce el numeºte „pictura metafizicã”,
James Ensor, evocator al fantasticului citadin în
compoziþii alegorice pline de simboluri, dar ºi de
note comice, caricaturale, carnavaleºti ºi macabre, Sabin Bãlaºa, atras de subiectele ºi motivele
oferite de mitologia româneascã ºi de posibilitatea artei plastice de a comunica deschiderea
percepþiei noastre spre istoric, cosmic, ilimitat ºi
etern, ca, de altfel, mulþi alþi artiºti plastici de
mare prestigiu, au cultivat fantasticul.
Mãrturisesc cã preocupãrile acestor scriitori ºi pictori pentru fantastic m-au atras ºi m-au
preocupat în mod deosebit.
Vã rog sã nu uitaþi cã eu am publicat ºi un
tratat de esteticã, ºi un volum monografic dedicat unui mare pictor muralist, Grigore Popescu-Muscel, ºi unele însemnãri despre arta
plasticã. Important este faptul cã eu am investit
scenele ºi personajele fantastice din Speranþa cu
funcþii simbolice, respectiv exponenþiale. Scenele fantastice, aºa cum au fost construite de
mine, spun ceva de dincolo de ele. În Speranþa,
existã apoi un fantastic agreabil, suav, legat de
unele evocãri sentimentale, în special onirice ºi
erotice, ºi un fantastic oribil, caricatural ºi gro-
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avea caracter tragic. Mai ales operele literare
valorizeazã artistic sensul tragic al unor aspecte
ale existenþei umane.
Finalul gândit de mine pentru romanul
Speranþa are o dimensiune tragicã, pentru cã, în
cazul principelui Grigore Alexandru Ghica al
X-lea, sinucigaºul, o existenþã umanã demnã, în
care anumite valori sunt opuse în mod ireconciliabil altor valori, duce la un final catastrofal.
Aceste valori se perpetueazã însã ºi dupã finalul
catastrofal. Sistemul valorilor reprezentate de
eroul tragic este mai presus de o persoanã sau
alta, de o trãire sau alta, de o situaþie sau alta.
În cazul eroilor tragici, conºtiinþa moralã
este foarte puternicã. Ca normã subiectivã, respectiv ca regulã internã, conºtiinþa moralã proiecteazã asupra persoanelor ºi situaþiilor cu care
omul se confruntã un sistem de evaluare caracterizat printr-o exigenþã neabãtutã. Teologia
ºi antropologia ortodoxã ne spun cã vocea lui
Dumnezeu în om este prezentã în orice act al
conºtiinþei morale. La realizarea conºtiinþei morale participã toate puterile sufleteºti ale omului.
Ca reflex al legii divine în om, conºtiinþa moralã
determinã comportarea noastrã, valorile în care
credem, datoriile ce avem de îndeplinit, þelurile
urmãrite. Mari doctrinari ai bisericii precum
Origen, Sfântul Ioan Gurã de Aur, Sfântul Vasile
cel Mare, Pãrintele Dumitru Stãniloae ºi mulþi
alþii au scris în variate moduri despre conºtiinþa
moralã. Printre filosofii care au discutat despre
conºtiinþa moralã se numãrã Socrate, Platon,
Aristotel, Cicero, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Lucian Blaga, Mircea Vulcãnescu,
Constantin Noica, Petre Þuþea ºi mulþi alþii.
Scriitori precum Sofocle, Horatius, Goethe, Victor Hugo, Gala Galaction, Vasile Voiculescu,
Bartolomeu Valeriu Anania au scris, ºi ei, despre
conºtiinþa moralã. În plus – conºtiinþa este una
dintre noþiunile fundamentale cu care opereazã
ºtiinþe atât de diferite precum filosofia, teologia,
psihologia, antropologia, sociologia, filosofia
istoriei, politologia, estetica ºi altele.
Grigore Alexandru Ghica al X-lea se sinucide într-un moment de slãbire a conºtiinþei
sale. Actul sinuciderii nu depinde numai de psihologia individualã ºi de ostilitatea insuportabilã
a mediului politic ºi diplomatic în care o persoanã trãieºte, ci, mai ales, de aceastã slãbire a
conºtiinþei. Întrucât Grigore Alexandru Ghica al
X-lea a fost un monarh sensibil, cult, altruist,
devotat patriei ºi naþiunii române, care a domnit
într-un context politic, militar ºi diplomatic monstruos, el ne inspirã nu numai admiraþie, ci ºi milã.
Mila este o virtute creºtinã, aºa cum sinuciderea este un pãcat foarte grav. Este un pãcat
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contra Duhului Sfânt. Sinucigaºul îºi pierde
speranþa. Dar speranþa este o virtute teologicã,
în sensul cã ea este pusã în om de Dumnezeu
Însuºi.
Ceea ce filosofii numesc eroism este expresia raþiunii. Mila este o manifestare a sufletului omenesc sensibil, orientat de valorile
credinþei. Filosofia este raþionalã. Teologia este
supraraþionalã ºi supranaturalã. Relaþia dintre
eroic, tragic ºi milã a tutelat încercarea mea, la
masa de scris, de a-l prezenta epic pe Grigore
Alexandru Ghica al X-lea, în momentele de tensiune devastatoare, insuportabilã, când a ales
sinuciderea, ca mãrturie supremã a nevinovãþiei
sale, atunci când presa murdarã europeanã, finanþatã gras de marile imperii expansioniste
care contestau aspiraþiile unioniste ale românilor, l-a atacat sistematic, cu o rea-credinþã
criminalã.
Am definitivat cu mare greutate paginile
cu sinuciderea lui Grigore Alexandru Ghica al
X-lea. De mai multe ori am avut impresia cã
sunt alãturi de el, cã vãd pereþii camerei unde se
retrãsese, pistolul cu care a tras, stafiile care-l
asaltau. Mi s-a fãcut rãu la masa de scris. Împuºcãtura pistolului sãu mi-a bubuit multe zile
în cap. Am întrerupt scrisul. Apoi l-am reluat.
Am fost nesigur. Am vrut sã renunþ. Am insistat. Domnii psihologi numesc empatie capacitatea unei persoane de a simþi la fel de intens
bucuriile sau durerile altora. Momentele empatiei mele provocate de sinuciderea domnitorului au fost de multe ori chinuitoare. Au fost
ºi paradoxale, pentru cã trãirile empatice au
alternat cu stãrile de luciditate, de voinþã asprã
de a-mi relua lucrul ºi de încordare la masa de
scris, din care a ieºit capitolul meu final – înfrigurat ºi sumbru.
— Romanul Speranþa este o construcþie
epopeicã de mari dimensiuni, riguros conceputã sub aspect compoziþional. Acþiunea lui se
desfãºoarã pe zeci de planuri convergente sau
divergente, în câteva mari oraºe – Iaºi, Viena,
Bucureºti, Constantinopole, Berlin, Paris – în
medii princiare, regale, politice, bisericeºti, þãrãneºti, militare, diplomatice, intelectuale, dar
ºi în locuri magice ºi fantastice. Conflicte sentimentale, atitudini filosofice ºi morale, explicaþii ºtiinþifice ale unor fenomene, dar ºi unele
superstiþii, dezbateri aprinse pe teme literare,
morale, patriotice, religioase ºi juridice, atitudini lucide sau patetice, descrieri pitoreºti,
momente tensionate, profund diferite ca atmosferã, aflate sub semnul unor sugestii artistice
oferite de romantism, de simbolism sau de realism,
îndeosebi de ceea ce azi numim realismul

este un roman al acestor elite. De ce aþi fãcut
din Speranþa un roman al elitelor?
— ªtiþi, desigur, cã în toate romanele
mele personajele cele mai importante sunt intelectuali. Personalitãþile istorice din care eu am
fãcut personaje literare în romanul Speranþa au
alcãtuit împreunã o elitã naþionalã, respectiv
intelectualã, patrioticã ºi, mai ales, moralã, de
care am fost obligat sã þin cont. Elita naþionalã
româneascã devotatã idealurilor sacre ale Unirii
Principatelor era alcãtuitã din oameni politici,
clerici de diverse ranguri, profesori, scriitori,
militari, medici, artiºti, savanþi, economiºti, diplomaþi, ziariºti, comercianþi, boieri de viþã,
unii în funcþii înalte, alþii risipiþi pe la moºiile
lor prin þarã, funcþionari. Toþi aceºtia sunt
oameni de culturã ºi de acþiune. Ei au lucrat
pentru Unire, în strictã conformitate cu voinþa
naþionalã, respectiv cu imperative politice ºi
morale afirmate de mari mase în acþiune. De
aceea s-a spus cã Unirea naþiunea a fãcut-o.
Vã propun sã ne aducem aminte împreunã
de faptul cã Mihail Kogãlniceanu, de pildã, pe
care eu l-am introdus în acþiunea romanului, s-a
afirmat nu numai ca om politic, ci ºi ca îndrumãtor literar, istoric, strãlucit orator, diplomat
ºi om de afaceri, fondator al unei fabrici de
postavuri. În þarã a studiat cu Gherman Vida, un
monah originar din Maramureº cu o înaltã
conºtiinþã istoricã, un produs tipic al ªcolii
Ardelene. La Berlin, Kogãlniceanu l-a cunoscut
pe Alexander von Humboldt, geograf ºi cosmolog de mare autoritate.
Tot la Berlin s-a lãsat influenþat de lucrãrile marelui jurist ºi istoric Friedrich Karl
von Savigny, unul din fondatorii aºa-numitei
ªcoli istorice germane de jurisprudenþã, cercetãtor al cutumelor, datinilor ºi spiritualitãþii
medievale din þara sa. În þarã, Kogãlniceanu a
colaborat cu oameni politici, istorici ºi scriitori
ca Bãlcescu, Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza,
Costache Negruzzi, Costache Stamati, Grigore
Alexandru Ghica al X-lea ºi alþii. Ca profesor
universitar de istorie naþionalã a românilor, el a
editat cronicile Moldovei ºi Valahiei.
Vasile Alecsandri, evocat, de asemenea,
în romanul meu, a fost nu numai cel mai activ
scriitor de pânã la Mihai Eminescu, ci ºi un
mare unionist.
Pe Costache Negri eu l-am înfãþiºat în
calitate de diplomat trimis de Grigore Alexandru Ghica al X-lea la Viena ºi apoi la Constantinopole. Dar el a fost ºi poet, ºi prozator, ºi
pârcãlab, respectiv prefect de Covurlui. A murit
sãrac, pentru cã toatã imensa lui avere a fost
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magic, portrete de neuitat curg maiestuos, firesc
ºi energic în albia unui roman fluviu, care dã
sentimentul noutãþii, al celei mai rafinate arte
epice ºi al mãreþiei.
În vasta galerie a personajelor care trãiesc în acest roman, dominante sunt portretele
unor mari personalitãþi istorice. Apar evocaþi în
pagini epice de neuitat Mihail Kogãlniceanu,
Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza,
Costache Negri, principele Barbu ªtirbei al
Þãrii Româneºti, Dumitru Brãtianu, Dimitrie
Ralet, Ion Ghica, doctorul Nicolae Cretzulescu,
Petrache Poenaru, guvernatorul Franz Schmück
al Bucovinei, împãratul Francisc Iosef I al
Austriei, generalul Johann Alexander Coronini-Kronberg, prinþul ªtefan Vogoride, sultanul
Abdul Megid I, marele vizir Mehmed Emin Ali
Paºa Kibrisli, prinþul Alexandr Gorceakov, ambasadorul Rusiei la Viena, Karl Friedrich conte
von Buol Schauenstein, preºedintele consiliului
de miniºtri de la Viena, Victor Place, consulul
Franþei la Iaºi, Napoleon al III-lea Bonaparte,
împãratul francezilor, monsieur Alexandre Joseph Colonna conte de Walewski, ministrul sãu
de externe, prinþul Wilhelm de Prusia, Otto
Theodor Freiherr von Manteuffel, primul-ministru al Prusiei, regina Victoria a Angliei, lordul Henry John Temple viconte de Palmerstone,
frumoasa ºi delicata Marie Prudence Euphrosine Leroy, amanta apoi soþia lui Grigore
Alexandru Ghica al X-lea, vrãjitorul Leontar
Þapu, prinþesa Natalia Ghica, straniul escroc ºi
spion Ophion Naumet Dunkelwesen, mare
maestru al artei magice ºi magnetice pripãºit la
Iaºi, preacuviosul egumen Dionisie Romano de
la Mânãstirea Neamþ ºi mulþi alþii – sute de
personaje, înfãþiºate în acþiune, în dezbateri de
idei acaparante sau în cuprinsul unor drame ºi
tragedii sentimentale, angrenaþi în mecanismul
colosal al unei întreprinderi epice de imense
proporþii, care ne atrage, ne fascineazã ºi ne
preface sufleteºte definitiv.
Toþi aceºtia ºi alþii ca ei formeazã o elitã
politicã, intelectualã, diplomaticã ºi socialã,
care acþioneazã în Þãrile Române ºi în diverse
capitale ale Europei. Viziunea romancierului
este panoramicã, înscrisã într-o compoziþie riguros conceputã ºi realizatã. În romanul fluviu
Speranþa, care este ºi un roman istoric, ºi un roman politic, ºi un roman psihologic, ºi un roman
social, ºi un roman parabolã, ºi un roman sentimental – totul are echilibru, rigoare ºi putere de
atracþie. De aceea s-a spus cã este o capodoperã
epicã. Este limpede, însã, cã evocarea literarã a
unor elite intelectuale româneºti ºi europene de
la mijlocul secolului al XIX-lea v-a preocupat în
mod deosebit. În unele momente, Speranþa este
un roman al maselor dezlãnþuite. În altele, însã,
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pusã integral în serviciul idealurilor unioniste.
Înalta lui þinutã moralã ºi patrioticã este un model
nepieritor pentru oricine îi cunoaºte viaþa ºi opera.
Nicolae Cretzulescu a fost medic de mare
prestigiu ºi profesor la ªcoala medicalã de la
Spitalul Colþea, autor al unui Manual de anatomie descriptivã tipãrit la Bucureºti în 1843,
membru de onoare la The Universal Society for
Encouragement of Arts Industry de la Londra.
Ion Ghica, înfãþiºat de mine într-un moment decisiv al desfãºurãrilor epice din Speranþa, este cunoscut azi în primul rând ca scriitor. Într-adevãr, el este un mare prozator. Dar el
a fost ºi matematician, profesor universitar de
geometrie descriptivã la Academia Mihãileanã
din Iaºi, ºi geolog, ºi specialist în economia
politicã.
Dumitru C. Brãtianu, pe care l-am descris
în acþiunile lui diplomatice la Londra, a fost
fruntaº al Revoluþiei paºoptiste în Þara Româneascã, dar mai ales un om cult, familiarizat cu
doctrinele politice afirmate în diverse etape ale
istoriei europene ºi, îndeosebi, cu acelea ale epocii sale. Scrierile unor doctrinari politici precum
Charles Fourier, Auguste Comte, Hegel ºi alþii îi
erau bine cunoscute. În plus, cunoºtea bine ºi
acþiunile lui Giuseppe Mazzini, om de culturã,
om politic ºi mare patriot, cu un rol decisiv în
crearea Italiei unite moderne.
Dionisie Romano, care apare în romanul
meu ca monah peregrin, a fost unul dintre marii
oameni de culturã ai epocii sale. A fost profesor
de teologie la Bucureºti, autor de manuale, dar ºi
participant activ la evenimentele politice de la
1848. Dupã ce, pe timpul domniei lui Cuza, a
ajuns Episcop de Buzãu, biblioteca sa personalã,
peste ºapte mii de volume de teologie, filosofie,
gramaticã, retoricã, istorie, literaturã, drept, muzicã psalticã, geografie, logicã, a constituit un
fond de mare valoare donat Academiei Române.
El a fost primul donator la Biblioteca Academiei.
Barbu Dimitrie ªtirbei, domnitorul Þãrii
Româneºti, pe care l-am portretizat cu multã
atenþie, o personalitate politicã impunãtoare prin
mãsurile sale administrative, educative, culturale ºi juridice, a fost unul dintre amicii marelui
istoric ºi om politic francez François Guizot,
ministru al educaþiei ºi apoi prim-ministru pe
timpul Monarhiei din Iulie în Franþa. Scrierea lui
Guizot Istoria generalã a civilizaþiei în Europa
(1828) a influenþat atitudinile domnitorului
ªtirbei faþã de boierimea din Þara Româneascã
ºi faþã de marile puteri europene ale timpului.
Nicolae ªuþu, înfãþiºat de mine ca un intrigant josnic ºi ca spion ºi agent de influenþã al
expansionismului imperial practicat de habs-
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burgi, era un erudit economist, pasionat de
literaturã ºi filosofie. Atitudinea sa profund
imoralã, dezacordul cu unioniºtii ºi intrigile
abjecte contra lui Grigore Alexandru Ghica al
X-lea, pe care a dorit sã-l înlocuiascã la tronul
Moldovei, fac din el, în opinia mea, un mare
ticãlos, un personaj profund negativ. Când sunt
practicate de intelectuali, ticãloºiile morale capãtã o amploare teribilã. Pentru cã intelectualii
detracaþi sunt mai iscusiþi în ticãloºii decât
oamenii obiºnuiþi.
În fond, din evoluþia istoricã a elitei româneºti de la mijlocul secolului al XIX-lea, noi,
cei de azi, avem multe de învãþat. Popoarele se
pot ridica prin elitele lor morale, civice ºi patriotice. Dar popoarele pot sã ºi decadã prin
elitele lor corupte ºi imorale, antipatriotice.
— Vorbiþi de elite morale. În acest sens,
aº dori sã discutãm mãcar în treacãt ºi despre
dimensiunea moralizatoare a romanului Speranþa. Aceastã dimensiune moralizatoare este
legatã de o clarã atitudine apologeticã a valorilor Ortodoxiei, uºor de constatat în tot ceea
ce aþi scris. Cei care au comentat proza lui
Mihail Diaconescu, dar mai ales marile tratate
Istoria literaturii dacoromane, Prelegeri de
estetica Ortodoxiei ºi Teologia ortodoxã ºi
arta cuvântului. Introducere în teoria literaturii au subliniat în variate moduri dimensiunea
lor apologeticã ortodoxã. Mihail Diaconescu s-a
impus ca un apologet activ al credinþei noastre
ortodoxe ºi strãmoºeºti. De ce aþi adoptat în
scrierile dumneavoastrã aceste atitudini moralizatoare ºi apologetice?
— Într-adevãr, scrierile mele au o clarã
orientare apologeticã ortodoxã. Aplecat peste
paginile mele, la masa de scris, eu nu uit de
relaþia fundamentalã între cult ºi culturã. Fãrã
dimensiune spiritualã cultura nu poate exista.
Sau... poate exista. Dar atunci este nonculturã,
anticulturã, pseudoculturã. Nu uit nici de faptul
cã, în nefericita noastrã epocã, atacurile mereu
repetate la adresa valorilor istorice, religioase,
tradiþionale, patrimoniale ºi spirituale ale naþiunilor europene au produs ºi produc efecte
devastatoare. În aceastã privinþã, Kominternul,
cea mai mare organizaþie criminalã din istoria
lumii, ºi pseudoarta numitã pompos avangardistã, dar ºi unele cercuri literare, sau redacþionale, de inspiraþie ºi obedienþã marxistã, troþkistã, leninistã, stalinistã, maoistã, castristã, de
care unele universitãþi din Occidentul european
nu duc lipsã, au avut ºi au un rol nefast.
În zilele noastre se vorbeºte mult despre
unitatea europeanã. Deocamdatã, aceastã uni-

artisticã, ºtiinþificã, politicã sau de orice alt tip.
Preoþii noºtri au succesiune apostolicã. Preoþia
lor este sacramentalã. Este sfântã ºi sfinþitoare.
Este o Sfântã ºi Mare Tainã. Nu trebuie sã uitãm
însã cã, alãturi de preoþia sacramentalã ºi împreunã cu ea, existã ºi o preoþie generalã, a
fiecãrui credincios. În acest sens, în conformitate cu învãþãtura Bisericii noastre ortodoxe ºi
strãmoºeºti, fiecare persoanã este un preot al
creaþiei divine, chemat sã slujeascã lui
Dumnezeu ºi oamenilor.
Pentru mine, cel mai înalt model spiritual
ºi uman este tatãl meu, preotul ºi învãþãtorul de
þarã Aurelian Diaconescu de la VultureºtiMuscel. Alt model, mai important, mai presus
decât el, eu n-am gãsit. Personalitãþi ca Dumitru
Stãniloae, pe care am avut bucuria sã-l cunosc
personal, Nichifor Crainic ºi Ioan G. Coman,
adevãraþi arhierei ai teologiei ortodoxe româneºti în secolul trecut, sunt, de asemenea, pentru
mine, strãlucite modele intelectuale, civice ºi
morale.
Atitudinea mea moralizatoare, dar mai
ales cea apologeticã, în raport cu valorile Ortodoxiei noastre este tutelatã de modelele intelectuale ºi morale în care mã regãsesc.
— Cum se gândeºte romancierul, teologul,
istoricul ºi esteticianul Mihail Diaconescu la 24
ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române?
— Ca la o zi sfântã în istoria eroicã ºi
jertfelnicã a neamului românesc de pretutindeni. Toþi istoricii români ºi strãini sunt de
acord cu constatarea cã fãrã Unirea Principatelor Române la 24 ianuarie 1859, n-ar fi fost
posibilã Marea noastrã Unire, proclamatã solemn
ºi irevocabil într-o altã zi sfântã, la 1 decembrie
1918. Suntem martori ºi participanþi la acþiunile
ºi evoluþiile politice care pregãtesc intrarea
Basarabiei în structurile europene.
Fiecare român demn de acest nume doreºte din adâncul inimii ca blestemata frontierã
de pe Prut sã disparã. În cuprinsul acestor acþiuni ºi evenimente, amintirea zilelor de 24 ianuarie 1859 ºi 1 decembrie 1918 devine far ºi
cãlãuzã.
Gândindu-ne la aceste zile sfinte, românii
de pretutindeni sunt mai buni, mai conºtienþi de
ei înºiºi, mai deciºi, mai puternici în cuget ºi în
spirit.
— Vã mulþumesc respectuos, pentru cã aþi
rãspuns la întrebãrile mele!
— ªi eu vã mulþumesc pentru cã aveþi
bunãvoinþa sã acordaþi atenþie scrierilor mele!

VARIA

tate este un deziderat. Este un proiect frumos.
Dar nu o realitate definitivã. Eu cred cã unitatea
europeanã poate fi construitã nu numai pe baze
politice, economice, juridice, instituþionale, strategice, administrative. Ea poate ºi trebuie sã fie
construitã, în primul rând, pe baze spirituale ºi
morale, respectiv pe un fundament creºtin. Fireºte, nu uit cã, sub aspect confesional, europenii
sunt ortodocºi, catolici, luterani, anglicani,
calvini. Dar eu mai ºtiu cã tot ceea ce îi uneºte pe
creºtini este infinit mai puternic decât ceea ce îi
deosebeºte. Spun cã îi deosebeºte, nu cã îi
desparte. Când vorbim de caracterul creºtin al
literaturii, muzicii, artelor plastice, filosofiei sau
sociologiei ne amintim, desigur, cã toþi marii
creatori din istoria culturii române au fost,
într-un mod sau altul, apologeþi ai Ortodoxiei
noastre. Cantemir, Eminescu, Goga, Grigorescu,
Luchian, Nicoale Paulescu, Blaga, Mircea
Vulcãnescu, Noica, Arghezi ºi mulþi alþii, ale
cãror nume ar putea fi înºirate pe zeci de pagini
ºi despre care am putea discuta zile ºi sãptãmâni
întregi, sunt apologeþi ai Ortodoxiei. Credinþa
creºtinã se adreseazã tuturor neamurilor, dar ºi
fiecãruia dintre noi, în parte. În bisericã, toþi
credincioºii – bãrbaþi ºi femei, clerici ºi laici – au
vocaþie mãrturisitoare cu fapta, cu vorba, cu scrisul, cu rugãciunea, cu întreaga lor viaþã. Teologii
erudiþi ºi credincioºii de orice stare pot ºi trebuie
sã aibã un limbaj comun. Cei mai învãþaþi teologi, savanþii ºi artiºtii care-L mãrturisesc pe
Hristos nu trebuie sã uite cã existã credincioºi
care nu au erudiþie, dar pot fi mai buni, mai
demni ºi mai presus decât marii învãþaþi, prin
autentica lor viaþã în Hristos.
Acesta este sensul celebrei afirmaþii a lui
Petre Þuþea, care a spus cã între Immanuel Kant,
cu toate subtilitãþile ºi mãreþia lui filosoficã, ºi o
bãtrânã cu adevãrat credincioasã din cine ºtie ce
sat uitat de lume, infinit mai presus decât celebrul filosof este femeia care nu L-a trãdat pe
Hristos. Þinuta moralã a acestei bãtrâne reverbereazã nu numai în mediul în care trãieºte ea, ci
asupra lumii întregi.
Eu sunt convins cã eforturile ºi subtilitãþile
teologiei speculative sunt acum mai necesare ca
oricând în istorie. Dar aceste eforturi sunt inutile, dacã ele nu determinã în cei ce le aud, le
citesc, ºi le însuºesc sau le discutã o autenticã
viaþã în Hristos. Teologia este vie doar dacã
reuºeºte sã creeze trãitori ai valorilor creºtine,
mãrturii cu o tãrie intelectualã ºi, mai ales, spiritualã de neînfrânt. Preoþia este cea mai înaltã
vocaþie a omului. Ea este mai presus de vocaþia
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e la început, citindu-i, în prima zi de
Crãciun poezia, recitind-o cu plãcere ºi interes, am constatat cã poezia valoroasã este
universalã, cã reuºeºte sã treacã graniþele de orice fel.
Crezul poetului Traian Vasilcãu, printre altele este
acela: „Mori în mine viaþa toatã/ ªi în Domnul – niciodatã”; Timpul poetulului basarabean: „Veacul nostru
a fost doar un ceas./ Ai plecat, ºi plecând, te-am rãmas”;
Poezia reprezintã pentru fratele de peste Prut: „Sublimã
ranã mi-i, tainã ºi cântec” ºi se poate vindeca numai „c-o
boalã christicã”; Credinþa lui este cã: „Poet rãmân, sã
beau lacrima lumii/ ªi lacrima sã-mi fie-n veci stãpânã,/
Mergând cu infinitul mânã-n mânã”.
Citind acest volum de poeme al confratelui Traian
Vasilcãu, cu o paletã largã de frãmântãri ºi neliniºti, de la
cele personale, la cele universale, de la cele „lumeºti”,
dacã îmi este permis sã mã exprim aºa, la cele cu adevãrat
importante ce þin de renaºterea noastrã spiritualã ºi naþionalã, de eternitate ºi de ce lãsãm în urma noastrã, consider cã acest volum se putea numi ºi Nins de Cuvinte ori pur ºi simplu Bocet, nu cã titlul nu
ar fi potrivit.
Pline de metaforã ºi simbolisticã, deosebite sunt ºi poemele Blestem actual, Poem cu
þarã, Cele trei vârste ale poemului, Cântec pentru dacii noºtri, ºi ne reliefeazã o nouã faþã a
poetului, aceea de cunoscãtor a Istoriei Poporului Român, din vremuri imemorabile, dar ºi
din timpuri pe care le trãim, noi, contemporanii Domniei Sale.
Poetul Traian Vasilcãu, foarte cunoscut în Republica Moldova, dar ºi în România,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, autor a 47 de cãrþi, în cea mai recentã carte
Sfeºnic în rugãciune respectã regulile poeziei clasice, are prozodie ce tinde spre perfecþiune, în poemele religioase întâlnim ritualuri, pe care le cunoaºte bine, iar titlul
volumului te duce cu gândul la astfel de poezie, dar surpriza pe care ne-o face poetul este cã
ea este o poezie de dragoste, ºi printre altele ne vorbeºte cu o muzicalitate ieºitã din comun
de Dumnezeu sau/ºi de femeie. Cartea va fi bine primitã de publicul cu Limba Românã în
inimã, dar pentru poet premiile nu sunt atât de importante: „Doar Nobelul ceresc în veci
conteazã,/ Cum nu e nici un premiu pãmântesc./ Poþi sã ºi mori, în Domnul înviazã/ Tot ce
e crin în strai jertfelnicesc”.
Se poate observa cã poetul Traian Vasilcãu are lecturi poetice serioase, iar poemele
au o sensibilitate preponderent depresivã. Ar fi interesant dacã poetul ar renunþa la
„chingi” ºi ar scrie în vers liber, consider cã surprizele ar putea fi spectaculoase!
În concluzie, avem de-a face cu un poet basarabean autentic, matur, foarte valoros,
pentru care CUVINTELE ºi CREDINÞA reprezintã TOTUL, este esenþa trecerii noastre
prin lume.
25 decembrie 2014
Lucãceºti, Maramureº
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Provincia pitoreascã vãzutã
de un stãpân al umorului nobil
romanul Amintiri din casa scãrii pot fi citite ca
adevãrate poeme în prozã:
„Întâia dimineaþã a cãlãtoriei are întotdeauna cerul senin…
Circul seamãnã cu un oraº. Strãzi, case, felinare. Cum se numeºte oraºul în care te-ai nãscut?
Eu joc pe scenã înainte de a învãþa rostirea. Din scutece. Sunt un exemplar rar, nãscut în
captivitate…
ªoareci înnebuniþi de luminã dispar în
pereþi…
Primãvara vin ºi toamna se duc, primãvara
vin ºi toamna se duc, frumoase frunze de nuc,
bolnave, veºtede ºi soarele ce trece prin ele ca
bisturiul laser prin þesuturi, prin celule, pânã la
locul bolnav. Îþi pãteazã ochii soarele acesta puternic, parcã ar fi multe cãlimãri pline cu cernealã
în iris, se umple albuºul cu pistrui. Pistrui mari”.
Au formulat opinii asupra prozei autorului nume grele ale criticii literare româneºti.
Iatã ce spunea Lucian Raicu, în 1991, în revista
Vatra, dupã apariþia romanului Desiºtea: „Desiºtea este o matrice în clocot, o provincie pitoreascã, excesivã, cu deprinderi ºi tradiþii violent
locale, dar o provincie a Lumii – a lumii mari,
un spaþiu românesc ºi neprevãzut, nistruºnic de
cosmopolit totodatã, un þinut transilvan al neuitatului imperiu, un þinut bizar-european”…, iar
Mihai Dragolea în revista Steaua, din septembrie 1991, crede cã „în Marian Ilea avem un
autor ardelean subtil ºi bun stãpân al umorului
nobil, care nu desfiinþeazã, ci e semnul unei
iubiri exigente”.
Am citat fragmente din aceste referinþe
critice pentru cã ele se potrivesc ca o mãnuºã ºi
romanului Amintiri din casa scãrii. Autorul face încã o datã dovada cã este un „bun stãpân al
umorului nobil”, cã are un discurs „când direct,
de un realism dur, când ingenios, plin de închipuirile unei lumi viguroase” (Eugen Simion,
România literarã, 21 martie 1991), iar aceastã
carte demonstreazã, dacã mai era nevoie, cã
Marian Ilea este un prozator de excepþie.
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criitor polivalent ºi prolific, Marian
Ilea încheie în forþã anul ce tocmai a
trecut ieºind pe piaþã cu romanul
Amintiri din casa scãrii, Editura Limes, 2014.
Prozator, dramaturg (acum câþiva ani a primit
premiul Uniunii Scriitorilor din România, la secþiunea dramaturgie) poet ºi publicist, autorul
este creator de teritorii literare (Desiºtea, Medio
Monte), pe care cei din acest colþ de þarã le pot
identifica ºi în lumea realã.
Proza lui Marian Ilea din acest volum este
o „prozã-rapidã”, dacã se poate folosi aceastã
sintagmã, adicã în puþine cuvinte se spun foarte
multe lucruri: „De douã zile, Margasoiu se simþea cãutat de gândul îmbãtrânirii. Îi slãbiserã
puterile”… (p. 7) sau „Auzi aplauzele? Oamenii
bat din pãlmi ºi dau din picioare. O sã dãrâme
cortul”… (p. 22) ori „E ora ºase dimineaþa. Margasoiu s-a trezit ºi e liniºtit. I-a scris Aureliei o
scrisoare lungã cât un fular tricotat. Douãzeci
de ochiuri – unul pe faþã, altul pe dos, cu cir cumferinþa gâtului mãsuratã”. (p. 82-83).
Unele capitole sunt scrise ca niºte scene
dintr-o piesã de teatru, cu personaje ºi replici. În
capitolul V, de exemplu, personajele Margasoiu,
Strâmbãturã, Cãtanã, Nãduºitu îºi rostesc replicile unul dupã altul, iar umorul autorului îºi
are o dublã sursã, atât numele personajelor, cât ºi
replicile acestora: „Prin parcul secular ne vom
plimba la braþ cu domniºoarele binefãcãtoare din
þinutul cel mai apropiat”… (p. 54).
Marian Ilea cunoaºte regulile. Este important cum debuteazã o prozã bunã, ce magie exercitã încã de la prima frazã.
Iatã câteva fraze elocvente din prima paginã a romanului despre care facem vorbire:
„Douã zile ºi douã nopþi cerul a apãsat
oraºul ca o perdea groasã ºi transparentã. Oamenii umblau cocoºaþi ºi nervoºi”; „îºi simte
timpanele ca douã pânze de paianjen pe care
saltimbacii saltã haotic”.
Aº vrea sã amintesc aici ºi valenþele poetice ale prozei lui Marian Ilea. Unele pasaje din
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În siajul hazardului
Viorel TÃUTAN
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ION BARBU
ÎNTRE SENSIBILITATE ªI RIGOARE
Întâlnirea cu opera lui Ion Barbu nu este
dintre cele mai comode, cu precãdere pentru liceeni, atunci când au de abordat în studiu, prin programa ºcolarã, poezia lui Tudor Arghezi, George
Bacovia ºi Lucian Blaga, poeþi care ºi-au lãsat
amprenta personalitãþii în crearea unor limbaje ºi
direcþii poetice noi, însã (relativ) facil comprehensibile, cel puþin aparent.
Tocmai de aceea Ion Barbu, înzestrat cu o
sensibilitate ºi, în aceeaºi mãsurã, cu inteligenþã
acute, îºi propune sã aducã literatura artisticã pe
fãgaºul lexical al ºtiinþei, asanând astfel limbajul
poetic ºi patronând o nouã manierã, spectaculoasã
în ermetismul ei.
De aici ºi întrebãrile generate încã de la
debutul autorului Ion Barbu, alias Dan Barbilian.
Matematicianul poet sau Poetul matematician ?
Cât din unul s-a întâlnit cu celãlalt? Când excelentul matematician l-a dominat pe originalul
poet? Ce sentimente l-au minat pe omul de ºtiinþã
pentru a fi transgresat între limitele poeticeºti? Au
fost aceste sentimente asemãnãtoare, prin explozia
de nuanþe, celor depozitate de alþi poeþi în scopul
potenþãrii creaþiei?
„Mã stimez mai mult ca practicant al matematicilor ºi prea puþin ca poet, ºi numai atât cât
poezia aminteºte de geometrie”, declara Ion Barbu
într-un interviu realizat de I. Valerian ºi apãrut în
Viaþa literarã, an I, nr. 36/5 februarie 1927.
În ce mãsurã se împletesc, însã, rigoarea
ºtiinþei cu sensibilitatea generatã ºi generatoare de
artã, vom încerca sã demonstrãm prin comentariul a
trei dintre cele mai importante, deci relevante, poeme ale sale. Îndrãznim sã afirmãm cã acestea sunt
situate în punctul de contiguitate între matematicã ºi
poezie, fiind teoreme care îºi aºteaptã demonstraþiile prin cãi diverse de ilustrare ºi rezolvare.
Joc secund
Titlul oferã cheia poemului, el referindu-se
la o a doua stare a fiinþei umane, cea fictivã, a
creaþiei. Poetul încearcã sã creeze o poezie cât mai
curatã, în timp analizat profund („Din ceas”), extrãgându-i noi potenþe, noi moduri de întrebuinþare, existã timpul creaþiei, „dedus”, obþinut din
timpul Universal în perioada unui an, o culme spre
care natura umanã tinde, departe de frãmântãrile ce

nu aparþin firii poetului („...adâncul acestei calme
creste,”). Dorinþa respectivã (culme), reflectatã de
fiinþa umanã („Intratã prin oglindã”) apare precum o puritate celestã obþinutã prin izbãvire ºi
izbãvitã totodatã („...mântuit azur”) de orice dogme, o eliberare exhaustivã. Poetul are rolul de a
deschide cãrãri nestrãbãtute, presãrate cu necunoaºteri omeneºti.
Izvorârea „jocului secund”, un joc atât de
serios, cu atâtea implicaþii, se face dintr-un spaþiu
aflat la dispoziþia raþiunii poetului care îi modificã
forma, pentru cã nu poate sã-i schimbe fondul.
Apoi poetul revine din admiraþia macrocosmosului în adâncul sãu, în microcosmosul chintesenþelor, al celor mai concise ºi generale formule.
Astfel, nadirul apare ca un punct de concentraþie
într-o emisferã cereascã (spaþiu celest) interioarã,
spiritualã. Nadirul este latent, deoarece el existã în
fiecare dintre noi, aºteptând sã fie activat. Poetul e
dintre aceia care, însumând toate sentimentele de
rezonanþe muzicale, le frãmântã (le „istoveºte”) în
cãutãrile sale. Poetul stã ascuns necunoscut în
marea omeneascã, precum o meduzã ce se
confruntã cu mediul, dar care rãsunã prin sunete
strãbãtute de idei umane inegalabile, nu asemenea
unui clopot banal.
Încercând o interpretare pornind de la ultimele versuri înspre începutul poemului, „joc(ul)
secund poate fi tocmai arta vãzutã altfel decât se
obiºnuieºte, el încercând sã-i dea altã dimensiune.
„Cirezile agreste” pot fi în viziunea poetului toþi
creatorii de frumos care i-au precedat strãlucind,
care au deschis noului cãi inedite de exprimare ºi
înþelegere. Ion Barbu vrea sã se desprindã oarecum brutal de vechile tipare ºi, folosindu-se de
motivul oglinzii, sã reuºeascã o nouã definiþie, noi
mãºti ale poeziei. El „istoveºte” în încercarea de a
schimba, de a depãºi nivelul „harfe(lor) rãsfirate”
al predecesorilor sau chiar al unora dintre contemporanii sãi, ascunzând partea pe care o considerã
fãrã sens pentru a face loc poeziei inteligente.
Riga Crypto ºi Lapona Enigel
Dupã cum am vãzut, Ion Barbu a fãcut
distincþia între poezie ºi matematicã, dar disciplina cãreia i se consacrase îºi împlântase adânc
rãdãcinile în simþurile fine ale poetului. De aceea

aspiraþii obsesive. Finalul poemului poate fi asimilat moralei unei fabule.
Oul dogmatic
Conform teoremei lui Gauss, atât de admiratã de Dan Barbilian, „maximum de gând în
minimum de cuprindere”, poetul cautã sã surprindã momentul unic al realizãrii perfecþiunii ca
speranþã în clipa apariþiei vieþii ºi apoi a puterii de
extaziere a spiritului în faþa acestei realizãri. Deci,
nerezistând tentaþiei de a ne trage cu el înspre
absolut, poetul ne transpune într-o lume îmbibatã
cu elemente comune, dar înveºmântatã în forme
noi. Pretextul este introdus prin dogmã, a cãrei
tãlmãcire subliniazã tocmai existenþa imprevizibilului asupra fiinþei frãmântate perpetuu. Oului,
deasupra cãruia pluteºte dogma, i se creazã un
mit, mitul creaþiunii. Oul nu este germenul viitoarei fiinþe? Ion Barbu cautã permanent întãrirea
sa, nedorindu-i distrugerea, în vederea pãstrãrii
unui pitoresc al existenþei. Tristeþea soartei
acestui produs, a cãrui formã aminteºte o primarã
perfecþiune, este determinatã de vocaþia lui de a fi
propus spre admiraþie, contrar cu moartea cãreia îi
este destinat („...viu ou, la vârf cu plod,/ Fãcut e
sã-l privim la soare!”)
Se face deosebirea încã din faza incipientã a
poemului între oul sterp, cãruia ar trebui sã-i dãm
o întrebuinþare practicã, ºi acela care va da naºtere
vieþii. Dar soarta este supusã hazardului, oul cu
evoluþie necunoscutã este leagãn al morþii ºi al
vieþii („...noul ou,/ Palat de nuntã ºi cavou”.).
Înconjurat fiind de forme protectoare, se
realizeazã un ciclu în care sunt înlãnþuite începutul ºi sfârºitul, ca ºi visul întrerupt al cãrui
deznodãmânt nu va fi aflat niciodatã („Din trei
atlazuri e culcuºul/ În care doarme nins albuºul/
Atât de galeº, de închis,/ Ca trupul drag, surpat în
vis”.).
Versurile se ridicã uºor, culme cãtre „polul
plus”, loc al puritãþii „unde glodul/ Pãmântul
n’a-ajuns”, pentru atingerea gãlbenuºului, centru
al viitorului nãscut, care împreunã cu protocolarul
albuº formeazã parcã un nesfârºit sãrut („Sãrutul
plin.”), dar gãlbenuºul, cãruia poetul îi conferã
coordonate de masculinitate, oferã sãrutul. Semn
al înþelegerii silite sau simbiotice? Dialogul care
urmeazã vizualizeazã omul ca un complex de pãcate iremediabile, ironic interogar dacã dogma
fusese vreodatã penetratã, cãci curajul sãu nu
merge atât de departe („Om uitãtor, ireversibil,/
Vezi Duhul Sfânt fãcut sensibil?/ Precum atunci ºi
azi/ întocma:/ Mãrunte lumi pãstreazã dogma”.).
Acestui personaj banal îi este opus adevãrul
unei perfecþiuni viabile, o întruchipare a dogmei
care se poate autodistruge dând naºtere unei lumi
adevãrate („Sã vezi, la bolþi, pe Sfântul Duh/
Veghind vii ape fãrã stuh;/ Acest om-simbol þi-i
aduc,/ Om ºters, uituc”.). Ploconul oului distrus
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suntem atraºi sã apreciem cã balada sugereazã
imaginea viziunii barbiene asupra modului de
întâlnire a reprezentanþilor celor douã lumi diferite: aceea a laponei Enigel, care se îndreaptã
(spiritual) ascendent, spre soare, ºi cealaltã, al
cãrei reprezentant este Crypto, neputând realiza
desprinderea din mediul înconjurãtor, dar care intuieºte capacitatea de evoluþie. Riga este pregãtit
pentru întâlnirea cu un personaj superior prin intermediul cãruia sã obþinã apropierea de perfecþiune. Acest personaj este Enigel, popositã pe domeniul lui Crypto. Prin întâlnirea dintre cei doi
autorul dezvãluie câteva dintre concepþiile sale
asupra reprezentanþilor a douã moduri de gândire
ºi de viaþã opuse. Lapona Enigel, fiind superioarã,
îºi parcurge drumul vegheatã de suprema zeitate:
Soarele cu sufletul-fântânã.
În poiana bureþilor, Riga o întâmpinã ºi
cautã s-o ademeneascã oferindu-i fragi, pentru cã
se lasã condus de legi nescrise ale ospitalitãþii
tradiþionale. Enigel refuzã, pentru cã ea nu cautã
fructele în sine, ci doar pentru prospeþimea lor, un
simbol al vieþii. Nici mediul umed al bureþilor nu-i
este acceptat, cãci îi este strãin, ostil, inadecvat
unei vieþi sãnãtoase.
Sãrmanul Rigã, neînþeles de poporul sãu, o
implorã cu disperare pe laponã sã-l ia în peregrinãrile ei. Dar drumul e lung, iar lumina este
duºmanã Rigãi cam necopt (neiniþiat), acesta neputând urma cãile cunoaºterii strãbãtute de Enigel.
Martiriul final al regelui este zadarnic, cu toate cã
revolta împotriva condiþiei iniþiale reprezintã afirmarea capacitãþilor ascunse, neexploatate, aflate
înlãuntrul oricãrui individ: „Iar în fãptura mai firavã/ Pahar e gândul, cu otravã”.
Anatema dispreþului este aruncatã asupra regelui pentru încercarea (erezia) de a realiza o nouã
existenþã.
Ne-am obiºnuit sã asimilãm acceptând ideea
apartenenþei acestui poem la categoria/ specia „baladã”, aºa cum ne-o propun teoreticieni ºi critici
literari prestigioºi ºi cum însuºi poetul o sugereazã. Îndrãznim sã adãugãm ipoteza conform cãreia poemul este pe jumãtate fabulã. Lumea în care
ne introduce poetul este una de mult apusã. Începutul, sub semnul ospãþului nupþial, poate sã fie
introducerea într-un basm generat de viaþa medievalã, pentru cã la nuntã este invitat un menestrel
(sau trubadur) menit sã-i înveseleascã pe nuntaºi.
De data aceasta, însã, povestea rimatã este mai
degrabã tristã, cu accente groteºti. Crypto pare a fi
un prinþ transformat în ciupercã de vrãjile unei
„mânãtãrci”. Izbãvirea de vrajã poate fi dragostea
unei fete care ar accepta sã-l iubeascã sau sã se
cãsãtoreascã primindu-i dragostea. De aici ºi insistenþa propunerii care urmeazã calea etapizatã
spre umilinþã, Crypto devenind sclavul propriilor
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fizic, o prezenþã fantomaticã, este refuzat, cerându-se energic un purtãtor de viaþã pentru înãlþarea
spre divinitate ca un semn al aflãrii perfecþiunii.
(„Nu oul roºu,/ Om fãrã saþ ºi om nerod,/ Un ou cu
plod/ Îþi vreau, plocon, acum de Paºte;/ Îi urcã-n
soare ºi cunoaºte!”).
Atmosfera închisã, cuprinsã de teama sfârºitului, duce la observarea ciclului evolutiv, cu
începutul sãu, dar ºi cu inevitabilul final („În gãlbenuº,/ Sã roadã spornicul albuº,/ Durata-înscrie-n
noi, o roatã.”), totul dominat de dogmã ca o lege
universalã la care sunt supuse toate fiinþele
(„Întocma – dogma”.).
Refrenul ce apãruse încã din primele versuri
se reia („Încã odatã:/ E, Oul, celui sterp la fel”,).
Perechea oului fecund existã ca ou sterp, o contragreutate – piesã de muzeu necesarã exempli-

ficãrilor, deci care nu trebuie distrus pentru a nu
fragmenta mitul care îl înconjoarã ºi nici sã nu fie
„dat la cloºcã” pentru acelaºi motiv, cãci altfel
adevãrul ar fi dezvãluit („Dar nu-l sorbi. Curmi
nuntã-n el,/ ªi nici la cloºcã sã nu-l pui!/ îl lasã’n
pacea-întâie-a lui”.).
Finalul poemului surprinde o negaþie spiritualizatã prin care poetul nu vede sfântã decât
idea creaþiunii ºi incrimineazã actele al cãror
destin este imprevizibil. („Cã vinovat e tot fãcutul/ ªi sfânt, doar nunta, începutul”.).
Ion Barbu rãmâne constant un cãutãtor al
elementelor ce pot sugera perfecþiunea. Poemele
sale aduc imaginea lumii percepute prin mijloace
matematice, dar trecute prin sensibilitatea poetului într-o contopire imuabilã cu adevãrata poezie.
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Notã
Eseul pe care l-am propus spre publicare nu-mi aparþine decât în proporþie de 5 la sutã,
adicã atât cât am socotit, atunci când l-am redescoperit, cã e necesar impactului cu lectorul
aparþinând stratului mediu al învãþãmântului liceal. Destinul sãu a fost marcat de o stranie ºi, în
fond, banalã aventurã, interesantã pentru amatorii de amãnunte nu întotdeauna suficient de
picante pentru a zgândãri majoritãþi.
Dar despre ce e vorba? Aºa cum au fost, sufocante ºi ades brutale, evenimentele care ne-au
însoþit dezvoltarea (pentru o bunã parte dintre noi – frustrante, creând false personalitãþi în planul
culturii) s-au derulat cu mai multa sau mai firava naivitate a tinereþii. Mã refer, acum, la eºantionul
umanistic, cu accent pe învãþãmânt ºi educaþie. Ieºiþi de pe bãncile universitãþilor, unde beneficiaserãm de bogata dotare a bibliotecilor, cu fondul „secret” cu tot (accesibil selectiv doar unora
dintre cadrele didactice universitare; nu-mi mai provoc reacþii adverse fãcând supoziþii), ne-am
rãspândit pe la diverse instituþii din „scumpa noastrã patrie” (redacþii ale unor ziare, reviste ºi
edituri, comitete pentru culturã ºi artã, posturi centrale ºi regionale de radio ºi televiziune), în
funcþie de pile, cunoºtinþe ºi relaþii – pcr, nu-i aºa? – în care ni s-a permis (impus) intrarea.
Cauze intime, ce þin de statutul social, familial, m-au determinat sã aleg învãþãmântul. Din
salariul încurajator de instalare, m-am abonat la câteva reviste de culturã, mizând pe faptul cã,
deºi le gãseam o parte la biblioteca orãºeneascã, nu reuºeam sã-mi planific timpul lecturii în
funcþie de orarul acesteia. Tribuna, Steaua, Secolul XX, Familia, România literarã, Luceafãrul,
Viaþa româneascã, Convorbiri literare ºi, ei da!, Amfiteatru. Locuiam cu pãrinþii, în casa noastrã
din apropierea centrului micuþei urbe, la curte, cum se spune astãzi în unele pãrþi ale þãrii. A venit
ºi pe la noi „sistematizarea”, ne-au luat „tovii” casa, finalizatã de construit în 1975, au demolat-o
în 1980 ºi ne-au mutat într-un bloc nou. Pãrinþii mei, eu, soþia mea ºi cei doi copii ai noºtri –
într-un apartament cu patru camere. Intrasem ºi noi în rând cu lumea marilor centre urbane.
Mi-am transferat cele aproximativ douã mii de cãrþi ºi colecþiile de reviste ºi le-am distribuit prin
camere, pe hol ºi pe balcoane. ªi, pentru cã nu primeam apã rece decât de douã, trei ori pe zi, iar
apã caldã – o datã pe sãptãmânã, inundaþiile pe care le provocam intempestiv unii altora erau
destul de frecvente. Una dintre acestea mi-au înmuiat zdravãn colecþia de publicaþii ºi o parte a
cãrþilor. Era vara, astfel încât le-am recuperat în bunã parte expunându-le soarelui în curtea
blocului. Apoi, am început sã decupez din corpul lor ºi sã grupez tematic în plicuri ceea ce
socoteam cã mi-ar putea fi de folos pe viitor. Ce naivitate!
Unul dintre fragmentele salvate în felul acesta era un original, socotisem eu, eseu despre
Ion Barbu. Însã atunci când l-am decupat, dintre paginile revistei Amfiteatru, n-am observat cã îl
neglijasem tocmai pe autor. Redescoperit, la o triere mai recentã, dupã 1997, într-unul dintre
plicuri, gândind sã-l multiplic pentru elevii mei interesaþi, am constatat absenþa autorului ºi
câteva fragmente aproape ºterse de timp sau de uscãciune. ªi, atunci, am hotãrât sã-l propulsez în
paginile vreunei reviste sugerându-i sã-ºi caute autorul. O fi apãrut în vreun manual sau o carte?
Cine sã mai poatã cerceta în vârtejul celor mai recenþi ani, cu explozia lor editorialã? Doar
întâmplarea. Dacã îl încredinþez acum revistei Familia românã, mizez doar pe hazard. Însã eseul
în sine mi se pare util nu doar elevilor interesaþi.
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Sãluc Horvat – 80
Dr. Mircea POPA

reviste literare la viaþa literarã a epocii. Având la
îndemânã posibilitãþi multiple de investigaþie, el a
depãºit faza consemnativã a evenimentelor literare, trecând încet-încet la faza interpretativã, în
care factorul biografic se împleteºte cu cel cultural, realizând o operaþie de plasare a operei în
context istoric ºi de cercetare a ramificaþiilor multiple ale receptãrii literare. Pasionat de istorie ºi de
avatarurile prin care trece afirmarea ºi impunerea
unei creaþii în viaþa publicã, de la momentul elaborãrii, la impactul editorial ºi de aici la impactul
ei asupra publicului, S.H. este decis sã tranºeze cu
seriozitate etapele destinului unei cãrþi sau al unui
autor, sã refacã, treaptã cu treaptã drumul spre
afirmare al acestuia. Scociorâtor prin reviste ºi
arhive, pasionat de reconstituiri migãloase ºi documentate, rezultatul muncii lui S.H. e unul care
trebuie apreciat pe mãsurã. Zelul ºi devoþiunea cu
care s-a apropiat de opera eminescianã ridicã valoarea demersurilor autorului la nivelul cu care
ne-au obiºnuit marii sursologi ai vieþii acestuia,
un Torouþiu, un G. Bogdan Duicã, un Gh. Bulgãr,
reuºind sã proiecteze în lumina timpului de astãzi
o imagine cât mai curatã ºi mai epuratã de molozul adiacent. Autorul pipãie îndelung calitatea
ºi provenienþa materialului înainte de a se rosti
asupra lui, face raportãrile necesare ºi reþine de
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editor, din meseria de bibliotecar practicatã cu
ardoare ºi pricepere o bunã parte din viaþã. Aici, în
bibliotecã, omul de culturã s-a apropiat de partea
mai puþin cunoscutã a destinului cãrþilor, de
raporturile dintre scriitor ºi editor, de aportul unor
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ORVAT, SÃLUC (23 iunie 1935,
ªigãu, judeþul Cluj), critic ºi istoric
literar, editor, bibliograf. Pãrinþii
Grigore ºi Paraschiva, þãrani. Studii secundare la
ªcoala profesionalã din Dej (1949-1952), Liceul
„Em. Gojdu” din Oradea (1952-1955), completate
la Institutul Pedagogic din Baia Mare ºi Facultatea
de Filologie din Cluj. Secretar al Universitãþii din
Baia Mare (1961-1967), apoi bibliograf la Biblioteca Institutului de Învãþãmânt Superior din Baia
Mare ºi director al acesteia (1990-1997), director
al Editurii Universitãþii de Nord (1998-2004), director executiv al revistei „Nord literar”. A debutat
în 1961 în „Pentru socialism”, colaborând ulterior
la „România literarã”, „Luceafãrul”, „Tribuna”,
„Ateneu”, „România km 0”, „Geneze”, „Biblioteca” etc. ºi devenind preºedinte al Cenaclului Scriitorilor din Baia Mare ºi preºedinte al Asociaþiei
Scriitorilor de aici. Face parte din mai multe asociaþii ale bibliotecarilor ºi obþine mai multe diplome ºi premii: premiul Eminescu pentru
Însemnãri despre Eminescu la „Cãrþile anului
2000”, ºi pentru volumul despre Rebreanu la Saloanele „Liviu Rebreanu” de la Bistriþa (2002);
premiul „Poesis” pentru publicisticã eminescianã
(2010). A fost declarat Cetãþean de onoare al municipiului Baia Mare (2009). Ca bibliograf a redactat mai multe lucrãri de specialitate, întocmind
indicele bibliografic al revistelor „Limbã ºi literaturã” (1955-1970), al revistei „Viaþa socialã”
(1976), al „Revistei minelor” (1980) sau cel dedicat Personalului didactic de la Universitatea din
Baia Mare (1991), biobibliografia „Gh. Bulgãr”
(1996) sau manualele Introducere în biblioteconomie (1996) ºi Biblioteconomie (1979), dar ºi un
Dicþionar al scriitorilor maramureºeni. În ultimii
ani s-a remarcat prin investigaþiile documentare
privind viaþa ºi opera lui Mihai Eminescu, domeniu în care a publicat, rând pe rând, volumele:
Mihai Eminescu în memoria timpului,1988, Mihai
Eminescu. Dicþionar cronologic, 1994, Însemnãri
despre Eminescu, 2000, „Luceafãrul” ediþie bibliofilã (2000), Eminescu ºi comentatorii sãi,
2009, De la Titu Maiorescu la Petru Creþia. Contribuþii la un dicþionar al eminescologilor, 2010.
Alte douã cãrþi vin sã completeze demersurile sale
documentare: Liviu Rebreanu „Ion” – universul
uman, 2002, ºi Însemnãri pe margini de cãrþi, 2005.
Preocupãrile de critic ºi istoric literar ale lui
Sãluc Horvat derivã din fibra sa de bibliograf ºi
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obicei esenþialul, opinia justã. Astfel de evaluatori
sunt din ce în ce mai puþini, câmpul investigaþiilor
eminesciene fiind invadat în ultimul timp de tot
felul de aventurieri ºi obsedaþi de scenarii poliþieneºti, de comploturi ºi secretomanii de culise.
Lui Sãluc Horvat îi repugnã acest tipar al aventurii
biografice, el raportându-se de obicei la evenimente ºi lucruri consacrate, consolidate valoric, pe care
le ordoneazã ºi le supune unei probe a sigiliului
autenticitãþii. Astfel peisajul caracteristic epocii de
afirmare creatoare a lui Eminescu este radiografiat
în funcþie de principalii lui exponenþi (Însemnãri
pe margini de cãrþi), în timp ce în cazul lui Liviu
Rebreanu reuºeºte sã focalizeze atenþia asupra
umanitãþii lui vaste, diversificate ºi asupra problemelor satului românesc, atât transilvãnean
(Ion), cât ºi muntean (Rãscoala), identificând cele
mai dramatice momente din istoria acestora, legate
de posesia asupra pãmântului ºi de exploatarea
socialã a clasei þãrãneºti. O atenþie sporitã acordã
el personajului principal din Ion, vãzut ca un purtãtor de cuvânt al þãrãnimii sãrace, cel care concentreazã în el simbolistica vieþii satului transilvãnean, apelând la o tehnicã a portretului în evantai,
cu o mare plurivocitate de sensuri („Ion” – universul uman). Partea de rezistenþã a cercetãrilor
sale sunt legate de fixarea în timp a portretului
eminescian, cãruia îi redã dimensiunea umanã caracteristicã. Eminescu va constitui pentru el prilej
de rememorare al drumului parcurs de poet, de la

cei dintâi ani petrecuþi la Ipoteºti, pânã la perioada
maximei creaþii ºi a gazetãriei devorante de la
„Timpul”, când implicarea sa în viaþa socialpoliticã atinge cotele maxime. Pe acest fundal al
reconstituirii unei epoci prin figurile ei caracteristice se înscrie ºi o altã lucrare a lui, intitulatã
De la Titu Maiorescu la Petru Creþia. Contribuþii
la un dicþionar al eminescologilor (2010), unde
asistãm la o bunã situare în timp a unor personalitãþi de primã mânã ale epocii eminesciene,
implicate, într-un fel sau altul, în procesul de
impunere a creaþiei poetului nostru naþional. E
vorba nu mai puþin decât de 91 de personalitãþi
literare, care, prin scrisul lor pe teren critic sau
prin munca editorialã, au încercat sã ofere publicului românesc noi faþete ale polimorfismului
eminescian. E o întreprindere cu totul lãudabilã,
deoarece autorul cântãreºte cu mare grijã ºi cu
diferenþele de rigoare, contribuþia a cel puþin patru
generaþii de cãrturari români la periplul eminescian: generaþia contemporanilor lui Eminescu, generaþia editorilor ºi a exegeþilor de pânã la Primul
Rãzboi Mondial, generaþia interbelicã ºi generaþia
actualã. În special generaþia actualã, care s-a strãduit sã-i fixeze o nouã înfãþiºare meritã a fi amintitã, de la Eugen Simion la Nicolae Georgescu,
Mihai Drãgan, Dan Mãnucã, Mihai Cimpoi, Tudor Nedelcea, Theodor Codreanu ºi Petru Creþia,
generaþie care a diversificat extrem de mult perspectivele ºi unghiurile de vedere ale abordãrilor.

SCRIERI: Mihai Eminescu. Dicþionar cronologic,1994 (ed. a II-a, 2013 cu o prefaþã de
Mircea Popa); Dicþionar de ortograme, 1994 (în colab.); Introducere în biblioteconomie,
1996; Gh. Bulgãr. Biobibliografie, 1996; Însemnãri bibliografice, 1997; Însemnãri despre
Mihai Eminescu. Studii ºi articole, 2000; Liviu Rebreanu – universul uman (prefaþã de Gh.
Glodeanu), 2002; Însemnãri pe margini de cãrþi (cu o prefaþã de C-tin Cubleºan), 2005; De la
Titu Maiorescu la Petru Creþia. Contribuþii la un dicþionar al eminescologilor, 2010; Cronici
ºi comentarii literare (prefaþã de Florian Roatiº), 2010; Liviu Rebreanu: „Ion”. Biografia unei
capodopere (cu o prefaþã de Gh. Glodeanu), 2011. Ediþii: Mihai Eminescu, „Luceafãrul”,
ediþie bibliofilã, 2000.
REPERE BIBLIOGRAFICE: C. Cubleºan, Dicþionar cronologic Eminescu, TR, 1995,
nr. 26-27; Gh. Glodeanu, Dicþionarul cronologic, TR, 1995, nr. 26-27; Ion Buzaºi, S. Horvat,
Dicþionar cronologic, ST, 1996, 1-2; C. Cubleºan, Eminescu în perspectiva criticii, 1997;
Gh.Bulgãr, Eminescu în cultura românã, 2000; Laura Temian, Scriitori maramureºeni. Dicþionar biobibliografic, 2002; Ion M. Mihai, Scriitori din Maramureº. Analize ºi interpretãri,
2003; V. R. Ghenceanu, Comentarii de sâmbãtã, 2004; Daniela Sitar Tãut, „Ion”– o posibilã
poeticã, „Nord literar”, 2004, 2; C. Cubleºan, Comentarii critice, 2008; Augustin Cozmuþa,
Pagini de criticã literarã, 2010; V. Iuga, Oameni de seamã ai Maramureºului (cu o prefaþã de
Mircea Popa), 2010; Viorel Mureºan, Un dicþionar de eminescologie, „Caiete silvane”, 2010,
6; Augustin Cozmuþa, Itinerar eminescologic, „Nord literar”, 2010, 6; Mircea Popa, De la Titu
Maiorescu la Petru Creþia, „Cuvântul liber”, 2011, 7: Vasile Leschian, De la Titu Maiorescu,
F, 2011, 3; Liviu Papuc, Pe lângã Eminescu, Cuvântul liber, 2012, 1; Manuela Pintea,
O posibilã tipologie a personajelor rebreniene, „Nord literar”, 2012, 2.
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AUGUSTIN COZMUÞA ÎN DIALOG CU SÃLUC HORVAT

„Între centru ºi periferie existã o apropiere
tot mai accentuatã”
Augustin COZMUÞA

generaþie (basmele cu fii ºi fiice de împãraþi, cu
zmei ºi balauri), „cãrþi” din care am învãþat cã
viaþa este o luptã continuã între bine ºi rãu, între
dragoste ºi urã, între adevãr ºi minciunã ºi cã,
pentru a reuºi, trebuie sã lupþi.
Dacã facem referire la prima carte realã
cititã de mine, din câte-mi amintesc, aceasta a
fost romanul Mama al lui Maxim Gorki, scriitorul rus în vogã în acele vremuri. Trecuserã
câþiva ani de la moartea mamei mele ºi probabil
titlul cãrþii mi-a atras atenþia, cu gândul cã voi
regãsi încã chipul mamei pierdute. Nu-mi mai
aduc aminte ce am reþinut din aceastã carte, nici
dacã am parcurs-o pânã la capãt, ceea ce ºtiu e
cã niciodatã nu m-am mai întors la ea. De ce?
Nu ºtiu.
Rezumând, nu pot sã spun cã, atunci sau
mai târziu, am întâlnit o carte care sã mã fi
marcat în mod deosebit. Am întâlnit însã multe
cãrþi, mulþi autori la care am revenit mereu.
A.C.: Translând faptele, ar fi la fel de
interesant ºi de instructiv de ºtiut cum te-ai
simþit în momentul în care ai þinut în mânã
prima carte scrisã ºi semnatã de tine.
S.H.: În mulþii ani petrecuþi printre cãrþi,
mi-au trecut prin mâini mii, sute de mii de cãrþi.
Pe multe le-am citit pentru formarea mea intelectualã ºi profesionalã, pe altele doar le-am
rãsfoit pentru a le stabili locul în structura bibliotecii, pentru a le uºura drumul spre lectura
altora. În multe dintre acestea am gãsit lucruri
neºtiute, altele au rãmas simple piese de bibliotecã. Nu de puþine ori, în cãutãrile mele,
aveam senzaþia cã nu am întâlnit o carte care
sã-mi fie aproape, trãind cu ideea cã aceasta
încã nu s-a scris. Atunci, parafrazându-l pe cele-
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Augustin Cozmuþa: Ar fi interesant ºi
chiar instructiv de ºtiut cum îþi aminteºti, de la
înãlþimea anilor atinºi, momentul în care ai luat
prima datã o carte în mânã ºi cum ai dobândit,
în timp, conºtiinþa valorii ei.
Sãluc Horvat: Este întrebarea care nu aº
fi dorit sã mi se adreseze. Rãspunsul mã obligã
sã mã întorc la anii copilãriei, de care nu-mi face
plãcere sã-mi aduc aminte, fiind o perioadã tristã, plinã de neajunsuri ºi de frustrãri.
Am început ºcoala în timpul ocupãrii
Ardealului prin Dictatul de la Viena, primele
douã clase (1942-1943) fiind sub îndrumarea
unui învãþãtor maghiar, adus în sat, un tânãr
arogant ºi orgolios, care se strãduia din rãsputeri
sã ne înveþe o limbã care ne era total strãinã. Pe
la sfârºitul anului 1943, ºcoala s-a închis, sãlile
de clasã au fost transformate în cazarmã pentru
soldaþii rãniþi pe front (probabil nemþi). Dupã
rãzboi a venit în sat o învãþãtoare, de data aceasta
româncã; ea a adunat copiii de ºcoalã, de toate
vârstele, începând un adevãrat program de alfabetizare (orele þinându-se seara, dupã ce se reîntorceau elevii de la munca câmpului sau de la
îngrijirea animalelor pe pãºune). La sfârºitul
anului, fiecare elev primea, în funcþie de vârstã,
un certificat ºcolar. De un asemenea document
am beneficiat ºi eu, în baza lui reuºind sã urmez
o ºcoalã profesionalã.
Dar, revenind la întrebare, pânã pe la paisprezece-cincisprezece ani, singurele cãrþi trecute prin mânã au fost Abecedarul ºi cartea de
citire, dupã care au învãþat anterior ºi fraþii mei
mai mari. Pe lângã acestea, cãrþile copilãriei
mele au fost aºa-numitele cãrþi vorbite, acele cãrþi
care s-au transmis prin viu grai din generaþie în
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Sãluc Horvat este nãscut în 23 iunie 1935, în satul ªigãu, judeþul Cluj. A absolvit
Facultatea de Filologie a UBB Cluj. De-a lungul vieþii a desfãºurat ºi continuã sã
desfãºoare o bogatã activitate de istoric ºi critic literar, de publicist ºi de istoric al
cãrþii. Dintre volumele publicate, menþionãm: Mihai Eminescu, dicþionar cronologic
(1994, cu o ediþie revãzutã ºi adãugitã în 2013); Liviu Rebreanu. Ion (2002, cu ediþia a
II-a în 2015); De la Titu Maiorescu la Petru Creþia. Contribuþii la un dicþionar al
eminescologilor (2010) ºi Mihai Eminescu în critica literarã actualã (2014). Din 2003,
de la întemeierea revistei „Nord literar”, este director executiv al acesteia.
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brul cãrturar argentinian Jean Luis Borges,
mi-am zis ca aceastã carte trebuie sã o scriu eu.
Aºa s-a nãscut prima carte scrisã ºi semnatã cu
numele meu. Ea s-a numit Mihai Eminescu.
Dicþionar cronologic, o carte care, într-adevãr,
nu mai fusese scrisã anterior. Spun acest lucru
convins fiind cã lucrarea este prima încercare de
a reconstitui viaþa ºi activitatea marelui poet,
altfel de cum s-a fãcut pânã atunci. În locul unei
biografii romanþate, am alcãtuit o biografie prin
care sã redau personalitatea poetului aºa cum a
fost ea, cum a fost vãzutã ºi receptatã de contemporanii sãi, de posteritate.
Ce am simþit în acel moment, în care
aveam în mânã cartea scrisã de mine, semnatã cu
numele meu, e greu de redat prin vorbe. Cu
certitudine, bucurie ºi emoþie. Apariþia unei cãrþi, mai ales prima, poate fi asociatã, metaforic
vorbind, cu naºterea primului tãu copil, în care
îþi pui speranþa cã îþi va purta numele ºi îl va duce
cu cinste mai departe. E firesc ca o astfel de
bucurie sã fie însoþitã de întrebãri în privinþa
reuºitei. Cu toate cã aveam o anumitã confirmare
a valorii acestei cãrþi prin prefaþa semnatã de
cunoscutul eminescolog Gh. Bulgãr, gândul cã
se vor gãsi scãpãri îmi atenua entuziasmul. Îndoielile de atunci au început sã se reducã pe mãsurã
ce au apãrut alte ºi alte cãrþi, ele însã nu au
dispãrut ºi, probabil, nu vor dispãrea nici la cãrþile ce urmeazã sã aparã.
A.C.: ªi la fel de instructiv ºi de interesant
ar fi de ºtiut cu ce sentimente ai descoperit
existenþa primei biblioteci în care ai intrat cu
scopul de a te folosi de ea în cunoaºtere ºi, evident, în pregãtirea personalã.
S.H.: Întâlnirea mea cu cartea, cu biblioteca s-a produs destul de târziu. Prima mare
bibliotecã pe care am întâlnit-o, nu pentru studiu, ci într-o vizitã, ºi care mi-a rãmas în
memorie a fost Biblioteca Universitarã din Cluj.
Se întâmpla prin anul 1953. Nu bãnuiam atunci
cã aceasta va deveni principalul loc de formare,
aºa cum avea sã se întâmple când am devenit student al Facultãþii de Filologie din Cluj-Napoca,
ºi nici cã, în întreaga mea activitate în domeniul
biblioteconomiei, va fi instituþia etalon la care
aveam sã mã raportez mereu, cã aici voi susþine
prelegeri sau conferinþe publice ori cã aici îmi
voi lansa cãrþile scrise de mine. Dar biblioteca de
suflet, în care m-am format ca specialist în domeniu, a fost Biblioteca universitãþii bãimãrene,
cu transformãrile parcurse în timp, instituþie pe
care am slujit-o peste treizeci de ani ºi pe care,
practic, am format-o, pornind de la stadiul de
început pânã ce a ajuns una din bibliotecile uni-
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versitare de referinþã la nivel naþional,
cunoscutã, prin schimburile de publicaþii ºi prin
diverse manifestãri specifice, în multe þãri ale
lumii.
A.C.: Deoarece te-a preocupat studierea
istoriei cãrþii ºi implicit a bibliotecii, elaborând
lucrãri în acest domeniu, cum vezi acum faptul
cã au apãrut alternative de comunicare moderne, atât la ideea de carte, cât ºi la conceptul
de bibliotecã, tu însuþi nerefuzând ipostaza de a
fi internaut în mediile virtuale?
S.H.: Înainte de a rãspunde întrebãrii,
amintesc cã se aflã sub tipar, la Editura „ªcoala
Ardeleanã” din Cluj-Napoca, volumul cu titlul
Cartea de-a lungul anilor, în care am trecut în
evidenþã etapele semnificative ale evoluþiei cãrþii, de la tãbliþele de lut la cartea electronicã, de
la biblioteca de suluri de papirus ºi pergament la
biblioteca virtualã (digitalã). Am scris aceastã
carte din dorinþa de a demonstra „viaþa fãrã de
moarte” a cãrþilor ºi rolul avut în dezvoltarea
societãþii umane de-a lungul mileniilor de existenþã ºi de a întãri convingerea cã ea nu va
dispãrea, aºa cum încearcã unii sã creadã. Ideea
dispariþiei cãrþii s-a nãscut din implicarea tot
mai accentuatã a tehnicilor electronice în imprimarea, difuzarea ºi stocarea informaþiilor, rol
jucat pânã în prezent de cartea ºi biblioteca
tradiþionale.
Desigur, nu pot fi negate ºi nici neglijate
avantajele oferite de aceste noi descoperiri, mai
ales prin aportul ºi importanþa lor din punct de
vedere practic, cum ar fi reducerea spaþiului de
depozitare, uºurarea accesului la informaþie,
conservarea mai bunã.
ªi cartea, ca produs, aºa cum a fost cunoscutã în milenara sa istorie, cunoaºte un
amplu proces de transformare. Se vorbeºte tot
mai mult de un posibil pericol de dispariþie a
cãrþii în forma ei consacratã ºi de înlocuirea cu
cartea electronicã, temere, în opinia noastrã,
fãrã fundament. Faptul cã i se va schimba formatul sau suportul de imprimare nu înseamnã
decât gãsirea ºi a altor modalitãþi de realizare.
De fapt, cartea electronicã sau e-book (electronic book), cum este numitã în limbaj specific, este un fiºier digital, care conþine un text.
Dar, pentru a fi citit, ai nevoie de o dotare
tehnicã: un aparat cu ecran (calculator, laptop,
tabletã) ºi un cititor (reader).
A.C.: Cu toate cã eºti conºtient ºi convins
de evoluþia implacabilã a lucrurilor într-o asemenea direcþie, te-ai aventurat, în anul 2003, în
a propune ºi susþine apariþia la Baia Mare a
unei reviste, „Nord(ul) literar” fiind un rezultat

apreciezi cã peisajul revuistic are efervescenþa
ºi atmosfera stimulativã necesare cultivãrii spiritului creator ºi a celui critic, totodatã, astfel
încât sã se asigure dialogul cultural ºi dezvoltarea literaturii originale?
S.H.: Revistele de culturã au avut întotdeauna un rol important în stimularea ºi promovarea spiritului creator. În privinþa situaþiei
actuale, când publicaþiile cu caracter cultural se
întâlnesc peste tot, chiar ºi în localitãþile cu o
tradiþie culturalã ºi revuisticã modestã, cu certitudine se poate vorbi de un climat favorabil
dezvoltãrii creaþiei literare originale. Pericolul
poate veni din modul în care se promoveazã
valorile autentice. Nu întotdeauna ce e mult e ºi
de valoare.
A.C.: Eºti un apreciat istoric al vieþii literare ºi culturale, prin cãrþile publicate, mai ales
cele realizate în calitatea de eminescolog, nu
uºor de dobândit. Cum ai pornit pe aceastã
cale, ºtiind de la început cã e una greu de
urmat?
S.H.: Apropierea de Eminescu, de biografia ºi opera lui s-a produs încã din anii de
liceu, sub impulsul lecþiilor de literaturã românã
ale profesorului Traian Blajovici, un admirator
al poetului, care, în acei ani (1952-1955), ne
vorbea nu numai de Eminescu, ci ºi de Titu
Maiorescu, de Ibrãileanu, de E. Lovinescu (cu
romanele Mite ºi Bãlãuca), de G. Cãlinescu
(Viaþa lui Eminescu), de Schopenhauer, de
Carmen Sylva º.a.
Începuturile s-au rezumat la lecturi. Pe
mãsurã ce s-au adunat tot mai multe date, am
început sã scriu. În cele din urmã, acestea au
fost adunate mai întâi în cronici ºi comentarii,
apoi într-un Dicþionar cronologic ºi în alte contribuþii privind viaþa ºi opera poetului. În anul
1987 am trimis Editurii „Cartea Româneascã”
manuscrisul Dicþionarului cronologic. Surpriza a venit la doar câteva sãptãmâni, când am
primit de la editurã o adresã însoþitã de un referat (nesemnat), prin care se recomanda sã revãd
manuscrisul, sã îndrept ce voi considera de cuviinþã ºi, mai ales, sã-l reduc (avea peste patru
sute de pagini). În finalul referatului se fãcea
propunerea pentru editare. M-am conformat ºi,
în scurt timp, m-am prezentat la editurã, unde
l-am întâlnit pe Cornel Popescu, redactorul-ºef.
Rãsfoind oferta, s-a arãtat oarecum nedumerit
cã se face propunerea publicãrii unei cãrþi despre
Eminescu, scrise de un autor necunoscut, în
vreme ce monopolul asupra operei lui îl deþineau câteva nume cunoscute în domeniu: D.
Vatamaniuc, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Al.
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palpabil al acestei implicãri intelectuale ºi
culturale în spaþiul public. Eºti mulþumit de
efortul depus în acest scop ºi consideri cã el
meritã continuat?
S.H.: Apariþia la Baia Mare a revistei
„Nord literar”, prima revistã de literaturã în
oraºul nostru, a marcat un moment important în
viaþa culturalã, împlinirea visului mai multor
generaþii de scriitori. Pornind de la realitatea
care arãta existenþa aici a unui numãr important
de scriitori, mulþi dintre aceºtia consacraþi pe
plan naþional, un grup de oameni de culturã, la
iniþiativa ºi sub coordonarea subsemnatului, ºi-a
asumat responsabilitatea realizãrii unei reviste.
Aºa s-a fãcut cã, la sfârºitul lunii iunie a anului
2003, a apãrut primul numãr al revistei „Nord
literar”, revistã editatã de Asociaþia Scriitorilor
ºi cu finanþarea Consiliului Judeþean Maramureº,
având în colectivul de redacþie nume cunoscute
în plan literar ºi publicistic: Gheorghe Glodeanu,
profesor universitar cu o veche ºi bogatã prezenþã în revistele de culturã din þarã, autor al mai
multor cãrþi de criticã literarã; Augustin Cozmuþa,
publicist ºi critic literar; V. R. Ghenceanu, publicist ºi poet; Ion M. Mihai, critic literar; ºi subsemnatul, critic ºi istoric literar cu o bogatã experienþã (ani la rând fiind secretarul general de
redacþie al publicaþiilor ºtiinþifice ale universitãþii bãimãrene).
Începuturile nu au fost lipsite de greutãþi,
de incertitudini ºi, mai ales, de nevoia de a învinge numeroasele orgolii venite de la cei ce nu
au reuºit înaintea noastrã sau de la cei ce nu ºi-au
gãsit locul în colectivul de redacþie, care s-au
strãduit sã blocheze procesul redacþional sau sã
se abþinã de la a publica în revistã. Desigur, nu e
uºor sã realizezi o revistã într-un oraº de provincie, lipsit de tradiþie ºi de o anumitã experienþã ºi, mai ales, sã o fereºti de provincialism,
în timp ce mulþi doreau ca aceasta sã fie revista
lor, a bãimãrenilor, ceea ce, cu siguranþã, i-ar fi
determinat destinul pe care l-au avut încercãrile
anterioare. Reuºita noastrã s-a datorat dãruirii ºi
perseverenþei cu care am trecut peste aceste
obstacole. În prezent, „Nord literar” a ajuns în al
XIII-lea an de apariþie, devenind o publicaþie
cunoscutã ºi apreciatã pe plan naþional alãturi de
reviste importante ale þãrii noastre. Pentru mine,
cel care ºi-a asumat primul riscul începutului de
drum ºi care ºi-a consacrat ani buni din viaþã
pentru ca aceasta sã fie ºi sã dãinuie în timp,
revista reprezintã cea mai importantã operã a
mea ºi, împreunã cu celelalte cãrþi, îmi încununeazã acest moment aniversar.
A.C.: Ca membru al Uniunii Scriitorilor,
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Oprea, Petru Creþia. Repartizatã redactorului de
carte Nicolae Ciobanu, acesta m-a asigurat de o
bunã colaborare, dar m-a atenþionat sã am rãbdare, editura acordând prioritate ofertelor membrilor Uniunii Scriitorilor, de care aparþinea editura. Eu, la acea vreme, nu aveam aceastã
calitate. ªi, într-adevãr, timpul s-a scurs fãrã a
primi vreun rãspuns. Cum se apropia anul centenarului morþii poetului, sub pretextul actualizãrii unor informaþii, am retras manuscrisul
fãrã a-l mai restitui. Crezând cã voi avea mai
multe ºanse, m-am adresat Editurii „Dacia” din
Cluj-Napoca, director Vasile Igna. Din pãcate,
Centrala Editorialã, care aproba planurile, a respins propunerea, motivând cã Eminescu a fost
cuprins la alte edituri. A trecut Centenarul
Eminescu, a trecut ºi anul 1989. Când s-a înfiinþat la Baia Mare Editura „Gutinul” (director,
istoricul dr. Valeriu Achim), m-am adresat acesteia, unde avea sã aparã în anul 1994.
Cum am pornit pe aceastã cale? G.
Cãlinescu spunea odatã cã nu e critic acela care
nu a scris un studiu acceptabil despre Eminescu.
Nu ºtiu dacã ceea ce am scris despre Eminescu
poate fi considerat un studiu acceptabil, nici
dacã aceasta îmi dã dreptul sã mã consider un
critic literar. Pentru mine, Eminescu ºi opera sa
au constituit repere la care m-am întors mereu cu
gândul de a mã apropia cât mai mult de opera sa,
de a-i cunoaºte tumultuoasa viaþã. În acest sens,
am cercetat ºi adunat mereu informaþii care sã
ducã la o mai bunã cunoaºtere, iar când acestea
s-au înmulþit, le-am aºezat între coperþile cãrþilor
scrise ºi publicate: Dicþionarul cronologic,
ediþia I, 1994, ediþia a II-a, 2013; Dicþionarul
eminescologilor, 2010; Studii ºi articole, 2000;
Mihai Eminescu în critica literarã actualã,
2014; Luceafãrul. Ediþie bibliofilã, 2000.
Faptul cã am fost invitat la toate ediþiile
Congresului Internaþional al Eminescologilor, la
care au participat eminescologi din întreaga lume,
cã numele meu este citat, de exemplu, în Dicþionarul Enciclopedic Mihai Eminescu, publicat de
acad. Mihai Cimpoi, alãturi de G. Ibrãileanu, G.
Cãlinescu, T. Vianu º.a., cã despre contribuþiile
mele referitoare la marele poet s-au scris numeroase comentarii îmi asigurã un anumit confort.
A.C.: Tocmai de aceea, pe acest traseu
dificil ai cunoscut o seamã de oameni de culturã,
cu deosebire filologi, critici ºi istorici literari,
bibliologi ºi bibliografi, documentariºti etc.
Cum ai relaþionat cu ei spre a intra ºi a te
menþine în competiþia cercetãrii?
S.H.: A trãi într-un oraº de provincie, mai
ales într-unul cu viaþã culturalã ºi literarã mo-
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destã, lipsit de reviste, de instituþii de culturã, de
performanþe, îþi creeazã un anumit disconfort,
un impas în calea afirmãrii în domeniul creaþiei.
Dacã totuºi am depãºit acest disconfort, s-a datorat mai ales preocupãrilor mele într-un domeniu mai puþin cunoscut la nivel local, cel al
bibliologiei ºi al bibliografiei, domenii în care
au excelat câteva personalitãþi de excepþie cu
care am fost nevoit sã colaborez, sã am schimb
de opinii. Între aceºtia s-au numãrat: prof. Dan
Simonescu, cunoscut bibliolog ºi bibliograf,
unul dintre autorii lucrãrii Bibliografia româneascã veche ºi a neamului (alãturi de Ion
Bianu ºi Nerva Hodoº), Ioachim Crãciun ºi
Nicolae Georgescu-Tistu, întemeietorii învãþãmântului bibliologic din România, ºi alþi specialiºti în domeniu (Gabriel Strempel, Ion
Stoica, Vasile Þâra, Mircea Regnealã, Doru
Radosav, George Corbu etc). Importante au fost
întâlnirile ºi participãrile la diverse conferinþe,
congrese, simpozioane naþionale ºi internaþionale, la care am avut prilejul sã cunosc mai
multe personalitãþi. În asemenea împrejurãri,
l-am cunoscut pe acad. ªerban Cioculescu ºi pe
Jan Livescu, foºti directori ai Bibliotecii Academiei Române, pe acad. Boris Cazacu, cu care
am comunicat mereu, mai ales în cadrul Societãþii de ªtiinþe Filologice, al cãrei preºedinte
a fost, pe Ion Hagiu, secretarul Societãþii, pe
Mircea Angelescu, care mi-a publicat prima lucrare bibliograficã, Indicele revistei „Limbã ºi
literaturã”. Relaþii apropiate au fost ºi cu prof.
Gh. Bulgãr, pe care îl vizitam ori de câte ori
mergeam la Bucureºti, sau mã vizita dumnealui
la Baia Mare, când trecea pe aici. Îi sunt recunoscãtor pentru cuvintele frumoase scrise despre mine ºi despre cãrþile mele. Nu pot sã nu-l
amintesc pe Niculae Gheran, cu care am purtat
un schimb intens de corespondenþã, ºi ar mai fi
mulþi alþii, nume din domeniul literaturii ºi, în
special, pe cei cu preocupãri în eminescologie
(Mihai Cimpoi, N. Georgescu, C. Cubleºan, M.
Muthu, M. Popa, I. Buzaºi º.a.).
A.C.: Satisfacþiile muncii intelectuale
n-au lipsit pe parcurs, iniþiativele ºi cãrþile tale
cãpãtând audienþã ºi recunoaºtere în faþa multor foruri culturale ºi în rândul unor categorii
diverse de public cititor. Ce þi se pare acum cã
ar lipsi din bilanþul ºi aºa remarcabil prin prisma apariþiilor editoriale ºi publicistice?
S.H.: Dacã ar fi sã trag linia ºi sã însumez
împlinirile de care am avut parte în decursul
anilor: pe plan familial, social, profesional, în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice, al criticii ºi istoriei literare ºi al publicisticii; dacã aº adãuga la

Teama de a nu rãmâne un provincial a fost
învinsã prin relaþiile cu oamenii, cu viaþa ºtiinþificã ºi literarã, prin colaborarea la reviste de
prestigiu din þarã, toate acestea permiþându-mi
sã mã consider alãturi de ei.
A.C.: Prin prisma experienþei acumulate,
ce crezi cã-i lipseºte mediului local, din orice
parte a þãrii, spre a nu fi caracterizat ca impropriu afirmãrii valorilor, cu deosebire în
rândul tinerilor?
S.H.: Se confirmã tot mai mult faptul cã
între centru ºi periferie existã o apropiere mereu
mai accentuatã. Putem constata cã valorile se
intersecteazã tot mai mult. Existenþa revistelor
de culturã în majoritatea centrelor de judeþ a
fãcut ca unii scriitori din marile centre sã se
regãseascã în acestea ºi invers, cei din periferie
sã publice în revistele centrale. Dacã ar fi sã ne
raportãm la Baia Mare, la Maramureº, interferenþele se regãsesc prin „Nord literar”, în care
publicã scriitori din întreaga þarã, dar ºi scriitori
maramureºeni, întâlniþi în spaþiul cultural
naþional. Ba mai mult, sunt numeroase opinii
care afirmã cã periferia este uneori mai
„centralã”, jucând un rol din ce în ce mai important în crearea ºi promovarea actului de culturã.
Ce îi lipseºte mediului local pentru a nu fi
considerat impropriu afirmãrii valorilor, în special ale tinerilor? În opinia mea, în condiþiile în
care existã peste tot o presã culturalã, cenacluri
literare, doar lipsa de talent ºi de perseverenþã
poate fi piedica în calea afirmãrii.
A.C.: Spre final de dialog, cu ce sentiment
trãieºti anii parcurºi ºi vârsta acum atinsã, þinând seama cã senectutea nu-i un merit ºi nici
un privilegiu, ci mai mult o servitute? Eºti senin, eºti mâhnit în faþa timpului care trece necruþãtor?
S.H.: Timpul, oricât am vrea sã nu recunoaºtem, îºi are drumul sãu fãrã oprire.
Credem cã aceastã trecere trebuie privitã cu
conºtiinþa cã este un lucru firesc ºi inevitabil.
Da, senectutea nu-i un merit. Poate fi o bucurie
pentru cei ce au parte de ea. În ce mã priveºte, o
primesc cu seninãtate, fãrã a fi mâhnit în faþa
timpului care a trecut. Desigur, nu poþi înlãtura
o anumitã nostalgie, dacã îþi priveºti în urmã
timpul parcurs.
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acestea numeroasele referinþe critice pe marginea cãrþilor publicate ºi, nu în ultimul rând,
recunoaºterea, prin recompensele acordate de
forurile culturale ºi ºtiinþifice, precum titlul de
„Cetãþean de onoare” al municipiului Baia Mare,
faptul cã am lãsat urme bine pronunþate în multe
domenii (membru fondator al învãþãmântului superior din Baia Mare, fondatorul Asociaþiei Scriitorilor ºi al revistei „Nord literar” etc.), mã
îndreptãþesc sã mã consider un om împlinit.
Ce mi se pare cã ar lipsi din bilanþul apariþiilor editoriale ºi publicistice? Pasiunea de
cercetãtor, de cãutare continuã nu m-a pãrãsit ºi
sper sã nu mã pãrãseascã cât mã vor þine puterile.
Ce lipseºte din ceea ce aº fi dorit sã fie? Mai
multe. Regretul cu care s-ar putea sã rãmân este
neîmplinirea a douã proiecte la care am lucrat
mult: realizarea unui dicþionar al motivelor poetice eminesciene, cercetare care s-a dorit sã fie o
tezã de doctorat (gânditã sã analizeze motivele
poetice, sã le urmãreascã comparativ cu ale altor
mari poeþi naþionali ºi universali), dar care n-a
fost sã fie, ºi o altã lucrare rãmasã în proiect,
Cronologia Liviu Rebreanu, o cercetare care îºi
propunea sã-l readucã în atenþie pe marele prozator în raport cu valoarea ºi complexitatea operei sale. Cum rezultã din cãrþile ºi cronicile publicate, cei doi titani ai literaturii române au
constituit repere la care m-am întors mereu. Au
existat ºi alte proiecte pe care le regret, dar,
poate cã va mai fi timp sã mã întorc la ele sau
poate cã se vor întoarce alþii spre a le continua.
A.C.: În multe privinþe, nu doar biografice, ci ºi profesionale, ai fost un liant al raporturilor dintre centru ºi periferie, de ar fi sã
luãm în calcul afirmãrile bãimãrene în context
naþional, via Cluj-Bucureºti, sã zicem. Cum ai
învins teama, prin cariera strãbãtutã, de a nu fi
provincial trãind o viaþã de om în Maramureº?
S.H.: Comunicarea, prietenia ºi respectul
au fost principii de la care nu m-am abãtut niciodatã. Acestea m-au ajutat sã îmi formez mereu
prietenii, sã comunic direct sau prin scris cu cei
din jur ºi cu cei apropiaþi. Apoi, calitatea de
preºedinte al Asociaþiei Scriitorilor, de conducãtor de cenaclu mulþi ani, de director al revistei
„Nord literar” m-a obligat sã fiu mereu printre
oameni, sã relaþionez cu ei.

241

FAMILIA ROMÂNÃ

IANUARIE-IUNIE 2015

242

IANUARIE-IUNIE 2015

Spiritualitate maramureºeanã
Un popor trãieºte prin sufletul sãu
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oporul nostru s-a nãscut în urma uneia
dintre cele mai iubite cãsãtorii din
istorie, aceea dintre daci ºi romani.
Strãbunii noºtri geto-daci, spre deosebire
de popoarele din jur, au avut o religie superioarã,
se închinau unui singur zeu Zamolxis, ºi, cum
apreciazã Simion Mehedinþi, erau: „o insulã de
înaltã moralitate în toatã Peninsula Balcanicã”.
Geto-dacii au auzit vestea cea bunã venitã
de la Ierusalim înaintea de cucerirea romanã de
la 106, întrucât cetãþile din stânga Dunãrii erau
foarte dezvoltate ºi fãceau comerþ cu tot
Orientul, iar Sfântul Apostol Andrei a predicat
în Scythia Minor, Dobrogea de Azi.
Creºtinismul românesc s-a concretizat în
Biserica Ortodoxã Românã, biserica neamului
românesc, din toate etapele istorice ºi toate provinciile româneºti. Ea i-a ocrotit pe credincioºii
sãi ca pasãrea puii la venirea furtuni, sau parafrazând pe G. Coºbuc, a fost: „suflet din sufletul
neamului” ºi i-a înþeles bucuria ºi durerea din
leagãn pânã la mormânt.
Maramureºul istoric nu a fost cucerit de
romani, ci a rãmas ca þinut al dacilor liberi. Cu
toate acestea, în Maramureºul istoric se vorbeºte
o limbã de nuanþã latinã, foarte frumoasã. Cum
s-ar putea explica aceasta? Se poate explica numai prin aceea cã populaþia acestor þinuturi vorbea o limbã de nuanþã latinã înainte de cucerirea
romanã de la 106.
Maramureºul istoric este o monedã de
mare preþ în salba de aur a þinuturilor româneºti.
În context românesc, Maramureºul istoric are
personalitate proprie prin înfãþiºare fizicã, trecut, grai ºi datini strãvechi, iar mai presus de
toate, prin Manuscrisul de la Ieud, este leagãn ºi
obârºie scripturilor române.
Creºtinismul a pãtruns în Maramureºul
istoric din cea mai îndepãrtatã vreme, iar catolicismul numai prin 1750.
Bisericile de lemn din Maramureº, care
sunt declarate monumente istorice, sunt anterioare anului 1700 ºi prin urmare ortodoxe.
Bisericile de lemn de dincolo de Gutin sunt
foarte simple în aparenþã, dar pline de armonie ºi

proporþii, ca sufletul maramureºenilor, iar cadrul natural le conferã mãreþie ºi frumuseþe unice.
Un japonez venit în vizitã în Maramureºul istoric, s-a minunat de frumuseþea lor ºi a
pipãit lemnele bisericii din Ieud Deal, ca pe
niºte moaºte fixe, ºi a lãcrimat de emoþie, exclamând: „Oh! Oh!”, întrucât ele sunt îmbinate
cu credinþã, tãmâie ºi lacrimi, iar eseistul de
talie europeanã, N. Steinhardt, în semn de evlavie ºi respect, a intrat în genunchi pânã la altar,
în bisericile de lemn de pe Mara.
Bisericile de lemn din Maramureºul istoric au o poezie ºi un farmec fãrã asemãnare.
Aerul acestor biserici are toate miresmele florilor de câmp, sau mireasma fânului cosit, iar
rãºina de brad le-a þinut loc de tãmâie secole în
ºir. La fel de minunate sunt ºi bisericile din
dreapta Tisei, pe care, împreunã cu un student
din Suedia, le-am vizitat în vara anului 1990.
Arhitectura ºi pictura bisericilor din
Maramureºul istoric au premers prin expresie ºi
culoare arta plasticã modernã.
Autorul lui Tache, Ianche ºi Cadâr ºi al
Maistoraºului Aurel, ucenicul lui Dumnezeu,
Victor Ion Popa, ridicã biserica maramureºeanã
la proporþii cosmice, pânã la întâlnirea cu
Dumnezeu cel mare ºi sfânt.
„Dumnezeu obosit de lumea rea, ºi de
soare,/ Se culcã uneori în codru la rãcoare,/
Atunci brazii dinprejur de aflã cã este Domnul,/
Se trudesc sã-l mângâie ºi sã-i vegheze somnul./
Se apleacã unul spre altul, cu vârfurile laolaltã,/
ªi clãdesc deasupra lui o bisericã înaltã”.
Este o imagine grandioasã, este pârtie de
luminã între Maramureº ºi Dumnezeu cel mare
ºi sfânt, este scarã miraculoasã între cer ºi
pãmânt. Metafora este extraordinarã ºi putem
afirma cu certitudine cã nici unei biserici nu i
s-a dedicat un imn atât de sublim.
Iar Petre Þuþea se întreabã: „Unde e omul,
în imanenþã, absolut liber, într-o bisericuþã de
lemn din Maramureº, unde sacerdotul creºtin
vorbeºte de mistere, de taine, ºi se lasã învãluit
de ele, ca ºi credincioºii”.
Biserica ortodoxã a avut în trecutul Mara-

sunt cercetarea bisericii, rugãciunea, salutul,
portul ºi toate obiceiurile tradiþionale.
Þãranul maramureºean are personalitatea
proprie incomparabilã în timp ºi spaþiu. Bãtrânii
ºi bãtrânele evlavioase din Maramureºul istoric
sunt ca niºte sfinþi desprinºi din icoanele bizantine.
Deºi þãranul maramureºean a mâncat de-a
lungul secolelor o pâine foarte amarã, zdrobit
de amar ºi chin, înþelepciunea ºi cumpãtarea au
biruit.
Pentru þãranul maramureºean pâinea este
sfântã ºi curatã ca ºi faþa lui Dumnezeu. Þãranul
maramureºean face cruce cu cuþitul în dosul
pâinii înainte de a o tãia, cu mulþumire la
Dumnezeu pentru darurile pãmântului.
Prescura pentru Sfânta Cuminecãturã are
ritualul ei aparte, se face numai din grâu curat ºi
numai de cãtre femei vãduve ºi anume pregãtite
în acest scop.
Prin biserici de lemn, cruci, troiþe ºi pecetare, þãranul maramureºean a fãcut lemnul sã
se roage.
În Maramureºul istoric, în bisericile de
lemn, în faþa icoanelor Mântuitorului ºi ale
Maicii Domnului, sunt gropi în piatrã, de câþi
genunchi s-au plecat ºi câte lacrimi s-au vãrsat,
în volbura istoriei.
„Mãicuþã bãtrânã, cu brâul de lânã, din
ochi lãcrãmând pe toþi întrebând…” (Mioriþa,
capodoperã a geniului românesc).
Pentru þãranul maramureºean tradiþionalist, Slujba Duminecii este cerul pe pãmânt, este
binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toþi. Ea
conferã poporului incomparabile satisfacþii sufleteºti.
„Legea mai atrãgãtoare/ Decât legea româneascã,/ Cât e lumea ºi pãmântul/ Nu mai
cred sã se gãseascã./ Limba cu credinþa noastrã/
Se topesc în armonie./ La vecernii la utrenii/ ªi
la Sfânta Liturghie. Iarã slujba-nmormântãrii/ E
întocmitã de minune;/ Afli-ntrînsa mângâiere,/
ªi adâncã înþelepciune”. Exclamã poetul învãþãtor Gh. Bãltean, în poezia „Legea noastrã”,
din volumul „Pâinea cereascã”.
Slujbele bisericeºti au o mare influenþã
asupra sufletului maramureºean.
Odatã am fost la o înmormântare, unde
murise o nevastã tânãrã, dupã care rãmase cinci
copii. Jalea era atât de mare, de credeam cã se
dãrâmã lumea, dar dupã binecuvântarea preotului se auzeau numai suspine înãbuºite, lumea
se liniºtise ca dupã o furtunã puternicã.
Iubirea de sorginte creºtinã reprezintã un
alt pilon al bunãtãþii ºi omeniei româneºti.
Omenia în Maramureº curge ca mierea din
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mureºului un rol imens, care nu poate fi exprimat
în câteva cuvinte.
Deºi þinutul a fost atât de izolat, maramureºenii prin bisericã au þinut în permanenþã
legãtura cu celelalte provincii româneºti, prin
hirotoniri de preoþi ºi cãrþi de slujbã.
Spre exemplu, episcopul Iosif Stoica a
mers pentru hirotonie la Zolkiew, în Polonia,
unde era în exil patriarhul poeziei româneºti,
Mitropolitul Dosoftei. A fost hirotonit de acesta,
iar la plecare a jurat pe moaºtele Sfântului Ioan
cel Nou de la Suceava, care erau cu Mitropolitul
în exil, cã va rãmâne ortodox pânã la capãtul
zilelor ºi aºa a fost, deºi vremurile erau grele ºi
presiunile mari.
În anul 1913, episcopul greco-catolic din
Gherla, Vasile Hossu, face o vizitã canonicã în
Maramureºul istoric, ocazie cu care canonicul
sãu, Vasile Moldovan, gãseºte în biserica din
Cuhea un antimis semnat de Iacob Putneanul,
episcop de Rãdãuþi între 1745-1750. Iatã cã ºi
dupã 50 de ani de la unirea din 1700, Maramureºul istoric þinea legãturi foarte strânse cu
Moldova. Acestea sunt numai douã dovezi ale
unitãþii noastre sufleteºti din toate veacurile.
„Fiecare popor are sufletul sãu, format în
sute de mii de ani, din firea pãmântului, din
freamãtul codrilor, din floarea albã a primãverii,
din raza soarelui, din ceaþa toamnelor ºi gerul
iernilor, din toate frãmântãrile, suferinþele, silinþa, gloria, din nesfârºit de multe amintiri îngrãmãdite pe urma morþilor, care astfel nu au
murit întregi, ci din adâncul tãcerii lor sprijinã
rãsfãþarea la luminã a urmaºilor ce au venit din ei
ºi trãiesc dupã dânºii”. (N. Iorga).
Sufletul þãranului maramureºean, pânã la
pãtrunderea „ciumei roºii”, aduse de un vânt
rece de la rãsãrit, a fost aºa cum l-au format
preoþii, tâlcuind Evanghelia din faþa altarului ºi
ºcoala de bunã tradiþie româneascã.
Pictorul clasic maramureºean Traian Bilþiu
Dãncuº are un desen în peniþã care înfãþiºeazã
centrul unui sat din Maramureº, unde se vãd
biserica, ºcoala, casele oamenilor ºi dealurile din
jur împãdurite, iar în drum între ºcoalã ºi bisericã, în îmbrãcãminte specificã, îºi dau mâna
preotul, dascãlul, þãranul cu coasa în spate. În
aceastã trinitate a stat tãria neamului nostru de
totdeauna.
Þãranul maramureºean crede în Dumnezeu pentru cã Acesta a fãcut cerul ºi pãmântul, ºi
trimite la vreme ploi ºi ninsori.
Credinþa, bunãtatea, cinstea ºi demnitatea
þãranului maramureºean se oglindesc în toate
formele lui de manifestare spiritualã, precum
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fagurele plin ºi este cunoscutã ºi peste hotare. De
aici vedem cât este de bogatã viaþa sufleteascã a
neamului nostru ºi la ce înãlþimi se ridicã.
Ion Apostol Popescu, dascãlul meu de limba românã de la ªcoala de Învãþãtori din Gherla,
numea ortodoxia „acoperiºul de azur al sufletului românesc de totdeauna”. Nici cã se putea
ceva mai frumos.
Fãt-Frumos ºi Ileana Cosânzeana sunt icoane ale omeniei ºi frumuseþii româneºti, în toate
basmele populare. Ei sunt curajoºi ºi plin de bunãtate sufleteascã ºi nu calcã în picioare nici cele
mai nevinovate vieþuitoare ºi sunt harnici.
Þãranul maramureºean munceºte pe brânci ºi consumã foarte puþin; investeºte ºi, de
aceea, cu toate greutãþile, rãzbeºte.
„Credinþa în care marii strãbuni au adormit/
Credinþa care leagã pe cei ce nu mai sunt/ De cei
ce mai sunt încã,/ Nu-i un veºmânt sã-l schimbi/
E fiinþa noastrã/ E sufletul acestui pãmânt bãtut
în valuri”. (Al. Vlahuþã)
Istoria neamului nostru, în ansamblul ei,
este Hristos ºi Calvarul. Prea puþine momente
am avut de liniºte ºi pace. Þãranul maramureºean a jertfit mult din sãrãcia lui ºi a pãstrat
ortodoxia ca un tezaur scump ºi nu ºi-a lãsat
sufletul pervertit de strãini.
Biserica maramureºeanã a cultivat frumosul prin toate mijloacele de care a dispus, întrucât credinþa creºtinã nu este altceva decât cea
mai profundã poezie a sufletului.
Marele compozitor german, Fr. Schubert,
spunea cã „credinþa este organul prin care inspirãm aerul veºniciei”.
Dumnezeu cel mare ºi sfânt a þinut în permanenþã mâna asupra acestui popor ºi nu a îngãduit diavolului sã se atingã de sufletul lui, astfel
se explicã pãstrarea credinþei strãbune ºi dãinuirea noastrã pe aceste meleaguri, prin vremuri ºi
veacuri.
„Doamne, scãpare te-ai fãcut nouã din neam
în neam”. Strãbunii noºtri maramureºeni s-au
perindat pe suprafaþa pãmântului ca frunzele ºi
florile anotimpurilor ºi ne-au transmis nouã depozitul lor sufletesc de credinþã ºi dragoste.
Am iubit Maramureºul istoric de când mã
ºtiu, l-am iubit cât am stat acolo, peste zece ani,
ºi-l iubesc mai mult dupã ce am plecat ca Sören
Kierkegaard pe Regine Olzen, mai mult dupã ce
ne-am despãrþit.
La Cina cea de Tainã, Apostolul Ioan ºi-a
plecat capul pe pieptul Mântuitorului ºi a auzit
bãtaia inimii lui sfinte. Aceºti preoþi români de
sat aºteaptã obºteasca înviere cu Evanghelia pe
piept, lângã biserica unde au slujit ºi în mijlocul
poporãnilor lor. Peste vãmi ºi vremuri, le aduc
smeritul meu omagiu.
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La un miting în Bucureºti, unde a participat ºi þãranca martirã Elisabeta Rizea din Nucºoara Haþegului, un ins a strigat din mulþime:
„Mãicuþã, sfântã mãicuþã, de ce nu sunt ca tine
câteva mii?”
În semn de omagiu ºi adânc respect, a
vizitat-o ºi regele Mihai, întrucât jertfelnicia ei
este fãrã precedent ºi simbolizeazã toata lupta
poporului român împotriva comunismului.
În vara anului 1939, Mihai ªerban, subsecretar de stat, a fãcut o vizitã de inspecþie în
judeþele de la graniþa de vest: Arad, Bihor, Satu
Mare ºi la urmã în Maramureº, vizitând
Sighetul, iar de acolo a trecut pe Valea Izei,
pânã la Viºeu. Peste tot au avut loc primiri
protocolare ºi s-au þinut cuvântãri.
Pe Mihai ªerban l-a însoþit în aceastã cãlãtorie A. D. Carabella (persoanã despre care nu
am putut gãsi nicãieri niciun fel de informaþii),
care a descris aceastã cãlãtorie, într-o carte intitulatã: Spre Þara Zimbrului, fãrã a fi indicatã
localitatea ºi nici anul apariþiei.
Iar aceastã carte nu figureazã în bibliografia Maramureºului, este necunoscutã, dar
în paginile 57-59, descrie sufletul Maramureºului desprins din cadrul natural al acestui þinut.
Din care redau un fragment deosebit de semnificativ: „Parfumul fânului ºi al florilor din
Munþii Maramureºului. Cãci aici iarba ºi florile
miros cu totul altfel, decât pe Valea Prahovei,
pe Valea Oltului ori a Argeºului. Cu totul altfel
decât pe toate vãile Carpaþilor.
Aº vrea ca aceste rânduri sã strecoare în
eul dumneavoastrã, al cititorilor lor, acest parfum al Maramureºului. Aº vrea ca închizând
ochii ºi gândindu-vã la acest Maramureº, sã
simþiþi parfumul dulce ºi suav al fânului ºi florilor lui. Aº vrea ca – cel puþin pentru moment,
cel puþin acum, când citiþi aceste ºire – sufletul
dumneavoastrã sã se umple de acest Maramureº, sã se contopeascã cu sufletul lui.
Sufletul Maramureºului. Este sufletul dacului, simplu dar isteþ, sãrac, dar mândru, sufletul omului naturii ºi stãpân al ei. Dar sufletul
Maramureºului este ºi sufletul giganþilor împietriþi, sufletul munþilor lui. Dupã cum este ºi
sufletul codrilor de brad, mândri ºi dârji ca ºi
stãpânii lor de milenii. Dupã cum este ºi sufletul
pâraielor ce ºoptesc sau spumegã învolburate,
pe toate vãile. Dupã cum este ºi sufletul firului
de iarbã ºi al florilor din poienile lui. Sufletul
acesta al Maramureºului, trebuie sã vii la el, ca
sã-l poþi înþelege. ªi trebuie sã-l înþelegem ºi
trebuie sã venim la el.
Sfinte þãran maramureºean, cad în genunchi în faþa ta, îþi sãrut mâna bãtãtoritã de secure
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popii din ªtei ºi a fost crescut în casã preoþeascã
cu icoane, prescurã ºi busuioc. El a semãnat în
chip izbitor cu Mihai Eminescu ºi au fost prieteni.
Într-o clipã de melancolie ºi visare a lãsat
aceste versuri: „La cea bisericã de lemn,/ Când
voi muri mã-ngroape./ S-aud prin somnul cel de
veci, cetaniile sfinte./ Ce-mi aduc de-a mea viaþã aminte./ S-aud cum sara toaca bate,/ ªi duhul
pãcii maiestuos pluteºte peste ape”. (Miron
Pompiliu, Ultimul dor)
Un gânditor antic spunea: „Cine de tânãr
închinã un imn divinitãþii, dorinþele i se împlinesc”.
Credinþa, tradiþia ºi limba sunt cele mai
alese comori ale sufletului nostru. Prin ele se
pãstreazã veºnicia neamului.
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ºi de coarnele plugului, ºi-þi cer sã mã ierþi, dacã
n-am putut exprima în cuvinte comorile tale sufleteºti, adunate de veacuri, sau dacã ce am spus
nu are în întregime pecetea frumuseþii eterne. Îþi
iau mâna, mi-o ating de frunte ºi te îmbrãþiºez”.
Pe mine aceste frumuseþi morale ºi estetice
mã ridicã în lumea sferelor albastre, unde Domnul cu Sân Petru stau la o masã de argint – cum
spunea Octavian Goga – ºi lacrimi cad din adâncul norilor de mãrgãrint.
Prin tot ce am înfãþiºat mai sus, am vrut
sã-mi mai aduc aminte de clipele trecute sfinte
pe care le purtãm în noi sau, astfel zis, am vrut sã
aºtern în scris ceea ce de mult purtãm în suflet,
ca o comoarã sfântã.
Bihoreanul Miron Pompiliu a fost feciorul
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Ieud Deal, uliþa bisericii la mijlocul secolului 20. Foto: Francisc Nistor.
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Mass-media despre români
Laviniu ARDELEAN
lafat „Palatul Marincu”, al Fundaþiei „Aplomb” ºi
al TVR Internaþional în cadrul unui eveniment
cultural organizat de Primãria ºi Casa de Culturã
din Calafat, oraº înfrãþit cu Vidinul, ºi Uniunea
Realitatea.net, 1 decembrie, www.realitatea.net
Un tânãr român, aflat în capitala Olandei, a Etnicilor Români din Bulgaria.
marcat Ziua Naþionalã de 1 Decembrie cântând la
Proiectul „Bibliotecã pentru toþi copiii
pian imnul naþional, Deºteaptã-te, române, în
români” din Franþa a fost finalizat
Central Station din Amsterdam. În timpul interRomanian Global News, 10 decembrie,
www.rgnpress.ro
pretãrii sale, mai mulþi olandezi s-au oprit pentru
a-l asculta ºi acompania pe tânãrul Valentin AstãnÎn perioada octombrie-decembrie 2014
culesei. „Pentru ca se apropie 1 Decembrie ºi Asociaþia „Connexion Roumanie” din Paris,
pentru cã mã bucur de lucrurile petrecute în Ro- Franþa, a derulat proiectul „Biblioteca pentru toþi
mânia în ultimele sãptãmâni ºi pentru cã în gara copiii români”: 10.000 de cãrþi pentru 1000 de
din Amsterdam am gãsit un pian, am cântat imnul familii româneºti din Franþa, Belgia, Luxemburg
împreunã cu câþiva olandezi care s-au oprit din ºi Olanda. Obiectivul proiectului „Biblioteca pentru
drum ºi m-au acompaniat”, ºi-a explicat tânãrul toþi copiii români” este unul generos: pãstrarea
identitãþii româneºti prin asimilarea culturii ºi
român gestul sãu.
limbii române în noile þãri de adopþie din spaþiul
Vernisajul expoziþiei de fotografii
european ce promoveazã diversitatea, interculMaramureºenii în Primul Rãzboi
turalitatea ºi respectarea valorilor culturale ale
Mondial
fiecãrui cetãþean. În acest context proiectul a gãsit
Romanian Global News, 5 decembrie,
o largã audienþã, mai ales cã se adreseazã copiilor
www.rgnpress.ro
de la vârstele cele mai mici pânã la 18 ani, dar ºi
Societatea pentru Culturã Româneascã pãrinþilor dornici sã pãstreze legãtura cu þara. Cãr„Mihai Eminescu” din regiunea Cernãuþi, cu spri- þile donate de Asociaþia Connexion Roumanie pot
jinul Consulatului General al României la Cernãuþi constitui o piatrã de temelie a unor prime biblioºi Muzeul Maramureºului din Sighetul Marmaþiei teci de autori români, clasici ºi contemporani.
au vernisat expoziþia de fotografii Maramureºenii
Colinde româneºti în metroul
în Primul Rãzboi Mondial. Vernisajul expoziþiei a
montrealez
avut loc pe 03.12.2014 la Galeria „Euro Foto Art”
Romanian Global News, 11 decembrie,
de pe lângã Societatea pentru Culturã Româneascã
www.rgnpress.ro
„Mihai Eminescu” din regiunea Cernãuþi. UrmeaÎntr-o staþie de metrou din Montreal se vor
zã un fotoreportaj ºi materiale video realizate de auzi, probabil în premierã, colinde romaneºti. IniNicolae Hauca de la aceastã manifestare.
þiativa aparþine unui român stabilit în metropola
canadianã, care doreºte pe aceastã cale sã „partajeze”
Cãrþi pentru românii din Bulgaria,
cu concitadinii sãi spiritul sãrbãtorilor de Crãciun,
sâmbãtã la „Reportajele TVR i”
precum ºi frumuseþea ºi spiritul neasemuitelor
TVRi, 9 decembrie, tvri.tvr.ro
colinde româneºti. Cei care doriþi sã-l ascultaþi
Sâmbãtã, 13 decembrie, de la ora 21.30, la
(sau chiar sã-l ajutaþi la colindat, cã românul nu
TVR Internaþional vã invitãm sã urmãriþi un prea colindã singur) sunteþi invitaþi sã treceþi prin
reportaj despre o donaþie de cãrþi pentru românii staþia de metrou Cote-des-Neiges (linia albastrã)
din Bulgaria, care luptã pentru drepturile, cultura în zilele ºi intervalele orare pe care colindãtorul
ºi tradiþiile lor. Ca urmare a difuzãrii în cadrul român ºi le-a ales pentru a-ºi prezenta „show”-ul,
emisiunii „Lumea ºi noi” a patru documentare respectiv, vineri 19 decembrie ºi/sau marþi 23
despre românii din Bulgaria, Editura Academiei decembrie, între orele 15.30-17.30.
Române a decis sã facã o donaþie de 41 de titluri de
Într-o garã din Londra au rãsunat
carte Bibliotecii Albotina din Vidin. Astfel, cãrþile
colinde româneºti
vor putea ajunge la etnicii români din Bulgaria,
Ziare.com, 26 decembrie, www.ziare.com
care luptã sã îºi pãstreze limba ºi tradiþiile. Donaþia
se desfãºoarã cu sprijinul Muzeului de Artã CaMai mulþi tineri români au cântat cântece de
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Gest superb al unui român. A cântat
la pian imnul naþional în gara centralã
din Amsterdam
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Ziare.com, 15 ianuarie, www.ziare.com

Primarul din Liverpool a ales sã-ºi repare
dantura la un stomatolog din România. L-au
convins, atât profesionalismul stomatologilor, cât
ºi preþurile mici, aºa cã ºi-a refãcut dinþii la o
clinicã din Piteºti. La final, Gary Miller a plãtit
ºase mii de lire, de patru ori mai puþin ca în þara sa
natalã, informeazã Realitatea Tv. „M-am gândit cã
nu am fost niciodatã în România, cã nici nu ºtiam
la ce sã mã aºtept ºi am venit. ªi a fost frumos,
prietenos, dar cel mai important, serviciile stomatologilor sunt excepþionale. În prima zi, ºase
medici au lucrat la dantura mea. ªase oameni? În
UK ar fi fost doar doi”, a povestit acesta. Medicul
stomatolog a reuºit sã îi salveze toþi dinþii ºi i-a
îmbrãcat în ceramicã. Britanicul a fost încântat
când ºi-a vãzut dantura ºi mai ales cã i-au mai
rãmas ºi bani în buzunar.

Romanian Global News, 30 ianuarie,
www.rgnpress.ro

O elevã a Liceului Teoretic Internaþional de
Informaticã din Constanþa a fost invitatã la Casa
Albã, în urma câºtigãrii unui concurs internaþional de eseuri, ea ocupând primul loc în Europa.
Potrivit reprezentanþilor liceului, Elif Memet, elevã în clasa a XII-a, a participat la un concurs de
eseuri organizat de Gulen Institute Youth Platform, din Houston, SUA. Unul dintre obiectivele
acestui program este de a-i ajuta pe tineri în a
defini probleme legate de pace ºi armonie sociala,
de a le discuta ºi gãsi soluþii din perspective personale, informeazã Mediafax. De asemenea, participarea la acest program ajutã elevii în a-ºi
construi deprinderi sociale, în a-ºi dezvolta abilitãþile de cercetare ºi compunere ºi, nu în ultimul
rând, de a interacþiona ºi schimba idei între ei, ca
reprezentanþi ai unor culturi diferite.

Un român, profesorul anului în
Olanda, pentru metoda originalã de
predare
Ziare.com, 1 februarie, www.ziare.com

Românul Alexandru Iosup a fost ales profesorul anului în Olanda de un juriu format din
studenþi ºi specialiºti în educaþie. Tânãrul de 34 de
ani i-a impresionat pe olandezi prin metoda sa
originalã de predare. Iosup foloseºte jocurile în
timpul cursurilor, pentru a le explica studenþilor
sãi de la Universitatea Tehnicã din Delft, noþiuni
complexe de inginerie ºi informaticã, menþioneaReuºita extraordinarã a unei românce zã B1Tv. Alexandru Iosup ºi-a luat, în urmã cu 6
de 17 ani ºi a tatãlui ei: au urcat pe cel ani, titlul de doctor în informaticã la Universitatea
mai înalt vulcan
din Delft. El este din Bucureºti ºi a urmat aici
Universitatea Politehnicã. Premiul pentru profeRealitatea.net, 20 ianuarie, www.realitatea.net
sorul anului l-a primit de la ministrul Educaþiei. În
Alexandra Marcu ºi tatãl sãu, Dan Marcu, au urmã cu un an, românul a fost ales cel mai bun
cucerit cel mai înalt vulcan de pe planetã – Ojos del profesor de la Universitatea Tehnicã din Delft.
Salado (6.893 de metri), din Chile, dupã o ascen„Poftã bunã” – blogul culinar al unei
siune care a durat 14 ore. Alpiniºtii ºi-au anunþat
românce din Italia, succes de proporþii
recordul printr-o postare pe Facebook. „Am ajuns
Romanian Global News, 6 februarie,
pe cel mai înalt vulcan al lumii! Mulþumesc,
www.rgnpress.ro
România, mulþumesc tuturor celor care ne-aþi fost
Gina Bradea locuieºte în Italia de doi ani ºi
alãturi!”, a scris Alexandra. Hunedoreanca, în
vârstã de 17 ani, se aflã la cea de-a ºasea expediþie jumãtate, în apropiere de Ancona. Este pasionatã
dintre cele ºapte înscrise în circuitul celor mai de arta culinarã, iar acest lucru a stimulat-o sã
înalþi vulcani de pe fiecare continent ºi vrea sã deschidã un blog, în care sã-ºi prezinte reþetele ºi
devinã a treia alpinistã de pe glob care parcurge sã dea sfaturi culinare. În scurt timp, blogul sãu a
integral celebrul circuit. „Expediþia a fost obo- devenit foarte citit, reþetele foarte apreciate, iar în
sitoare, cea mai dificilã de pânã acum. Am avut ºi o prezent mii de cititori acceseazã zilnic paginile
porþiune de escaladã, aproape de 7.000 de metri. sale. În clasamentul „trafic.ro”, din mii de bloguri
Urcarea a durat opt ore, iar în total de la tabãra de înscrise, este pe locul 4 la categoria „blog culinar”
bazã pânã în vârf ºi înapoi am fãcut 14 ore”, a ºi pe locul 7 la categoria „blog”, ceea ce reprezintã
o performanþã deosebitã.
declarat Alexandra Marcu.

VARIA

Primarul din Liverpool ºi-a pus dinþi
la Piteºti

O elevã din Constanþa a fost invitatã
la Casa Albã
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Crãciun în Saint Pancras, una dintre cele mai mari
gãri din Londra, cu scopul de a promova tradiþiile
româneºti. „Concertul a durat o orã, o orã ºi jumãtate. Am început cu Imnul României, apoi am
continuat cu „O, ce veste minunatã”, „Domn,
domn sã-nãlþãm” ºi „Moº Crãciun”. Au fost câþiva
trecãtori care s-au oprit ºi ne-au felicitat. Ne bucurãm cã sunt doritori sã asculte cântecele tradiþionale româneºti”, a povestit Andreea Caraveþeanu, o româncã stabilitã în Londra, pentru B1 Tv.
Trecãtorii s-au bucurat de cele auzite, dar mai ales
de bucatele oferite.
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Vergelul – Seara maramureºenilor
din dreapta Tisei
Romanian Global News, 17 februarie,
www.rgnpress.ro

De ani buni, Clubul Maramureºenilor din
dreapta Tisei organizeazã o searã a moroºenilor,
prilej de a se întâlni ºi de a-ºi întâlni prietenii. Anul
acesta, seara este pusã sub semnul Vergelului, o
datinã strãveche în Maramureºul istoric, aºa cum
este atestatã, de altfel, în toate provinciile locuite
de români. S-au gândit sã reînvie vechiul obicei ºi
vor sã urmeze întocmai paºii sãrbãtorii: feciorii
porneau petrecerea, alegeau gazda, tocmeau „hegheduºii” (lãutarii), iar fetele („socãciþele”) pregãteau bucatele cu care încãrcau mesele. De când
veacul, Vergelul urmãrea ca „oamenii sã facã cunoºtinþã mai de aproape unii cu alþii ºi ca feciorii sã
peþeascã fetele cele mari”. Starostele Vergelului
dãdea drumul petrecerii: „Sã tacã casa/ Sã asculte
masa!/ Cine-a vorbi d’amu ‘nainte/ I-om astupa
gura cu plãcinte”.

Lansarea primei grãdiniþe româneºti
din Israel

FAMILIA ROMÂNÃ
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Romanian Global News, 19 februarie,
www.rgnpress.ro

Pe 17 februarie, a avut loc, la Rehovot, lansarea primei grãdiniþe româneºti din Israel. Proiectul este iniþiat de Uniunea Originarilor din România – Hitachtud Olei Romania (HOR) Rehovot,
cu sprijinul Ambasadei României în Statul Israel ºi
al Departamentului pentru Relaþiile cu Românii de
peste Hotare al Ministerului Afacerilor Externe,
transmite Romanian Global News. Evenimentul a
fost deschis de cãtre Andreea Pãstârnac, ambasadorul României în Israel ºi de Zeev Schwartz,
preºedintele HOR Israel ºi Clarisa Steinberg,
preºedintele HOR Rehovot. La aceastã lansare au
participat aproximativ 60 de persoane, reprezentanþi ai primei ºi celei de a doua generaþii de
israelieni originari din România, ai cãror copii sau
nepoþi s-au înscris deja în prima clasã a grãdiniþei.

Povestea tinerei care arãta strãinilor
frumuseþile României/ Diana Robu
Ziare.com, 19 februarie, www.ziare.com

Alecsandra Drãgoi, o tânãrã ieºeancã stabilitã la Londra, a câºtigat, recent, competiþia Travel Photography Competition 2015, concurs de
fotografie organizat de revista National Geographic Traveller. Alecsandra a impresionat juriul
prestigiosului concurs cu o fotografie din România, care surprinde tradiþia dansului ursului de
Anul Nou. De altfel, Alecsandra a fost numitã în
2013 cel mai bun tânãr fotograf Sony World Photography Awards. Într-un interviu pentru
Ziare.com, Alecsandra spune povestea din spatele
fotografiilor câºtigãtoare, care reprezintã pentru ea

un îndemn de a continua sã promoveze frumuseþile României. Tânãra ieºeancã vorbeºte
despre pasiunea ei pentru fotografie, precum ºi
despre secretele unei fotografii reuºite.

Portul popular românesc, la
concurenþã cu hainele Calvin Klein
Romanian Global News, 27 februarie,
www.rgnpress.ro

O colecþie româneascã inspiratã de portul
tradiþional din Transilvania a fãcut furori zilele
trecute, la New York, în cadrul unui celebru festival de modã la care au participat ºi nume sonore
în designul vestimentar. Dorin Negrãu este designerul român care a dus la Festivalul de Modã de la
New York o colecþie ineditã, cu elemente de broderie româneascã, lucratã ca în Transilvania, cu
mãrgele ºi aplicaþii. Colecþia ,,Brides’S – the story
continues” i-a cucerit pe americani, chiar dacã, în
aceeaºi searã, pe podium au mai fost prezentate ºi
colecþiile unor case de modã cu renume internaþional: Ralph Laurent, Calvin Klein, Mark Iacobs.

Un român va candida la alegeri în
Canada: Sunt mândru cã mã alãtur
echipei
Ziare.com, 4 martie, www.ziare.com

Românul Gabriel Purcãruº va reprezenta
Partidul Conservator din Canada (PCC) în circumscripþia Alfred-Pellan, din provincia Quebec,
la alegerile federale pentru Camera Comunelor ce
vor avea loc în luna octombrie. Nãscut în România, Purcãruº a emigrat în Canada în anul 1999,
împreunã cu soþia sa ºi cei doi copii ai lor, potrivit
publicaþiei Courrier Laval. Licenþiat în fizicã la
Universitatea Bucureºti ºi în meteorologie la Universitatea Quebec din Montreal, el a lucrat ca
profesor, programator de aplicaþii ºtiinþifice,
agent imobiliar ºi jurnalist, atât în România, cât ºi
în Canada.

Prima româncã, agent de poliþie
municipalã la Bolzano
Romanian Global News, 10 martie,
www.rgnpress.ro

Este printre câºtigãtorii concursului organizat de poliþia municipalã. O cetãþeanã româncã,
de circa treizeci de ani, începând de luni, 9 martie
2015, poartã uniforma poliþiei municipale din
Bolzano, scrie „Gazeta Româneascã”, citatã de
Romanian Global News. Este una dintre cele trei
câºtigãtoare ale concursului organizat de agenþii
municipali pentru a acoperi câteva posturi libere.
Noua agentã este ºi primul cetãþean strãin, cel
puþin prin naºtere, angajat vreodatã în grupul condus de comandantul Sergio Ronchetti. Doamna –
pe baza primelor informaþii culese – este în Italia
de cincisprezece ani ºi a obþinut cetãþenia italianã
prin cãsãtorie. Cu siguranþã, este o poveste fru-
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Romanian Global News, 12 martie,
www.rgnpress.ro

Petrean Emanuela Cristina, nãscutã în Italia
din pãrinþi români, plecaþi cu 15 ani în urmã din
zona Maramureºului, trãieºte la Lodi împreunã cu
familia. Pasiunea ei de micã a fost gimnastica
artisticã. Pãrinþii, vãzându-i orientarea cãtre
aceastã disciplinã sportivã, au înscris-o de la 6 ani
în asociaþia sportivã de gimnasticã „Fanfulla”, la
care se antreneazã ºi în prezent. Emanuela, la numai 13 ani, a participat la foarte multe concursuri
organizate de Federaþia Italianã de Gimnasticã cu
cele mai bune rezultate, atât individual, cât ºi în
echipã. În 2012 s-a clasificat în primele locuri, în
campionatul regional din Lombardia. Sâmbãtã, 7
martie, a participat la un concurs important, organizat de FGI (Federaþia Italianã de Gimnasticã),
unde a ºi câºtigat medalia de bronz împreunã cu
echipa. Emanuela este consideratã de cei mai buni
experþi, un potenþial pentru gimnastica italianã, ca
atare ea se pregãteºte intens pentru Olimpiada din
2016, care va avea loc în Brazilia, la Rio de Janeiro.

Român în Londra: ªi în Alaska dacã
ar fi sã plec, eu tot româneºte simt/
Camelia Badea
Ziare.com, 17 martie, www.ziare.com

Ca sã fii erou nu trebuie neapãrat sã mori în
rãzboi. Conform definiþiei din dicþionar, un erou
este ºi o persoanã care „se distinge prin abnegaþie
deosebitã în alte împrejurãri grele ori în munca”
sau este „personajul principal al unei întâmplãri”.
Iris Radulian trãieºte de 11 ani la Londra ºi s-a
fãcut remarcatã în timpul alegerilor prezidenþiale
la care românii din diaspora au avut un rol hotãrâtor. Ulterior, urmãrindu-i activitatea pe Facebook, am descoperit un român care îºi iubeºte
profund þara, un român cãruia îi pasã cu adevãrat
de ea. Am vãzut copii pe care Iris ºi colegii ei îi
învaþã sã cânte ºi sã danseze româneºte sau sã facã
mãrþiºoare pentru mama. Am vãzut români disperaþi pe care îi ajutã sã îºi gãseascã un loc de
muncã sau sã nu mai doarmã sub poduri.

O româncã ajunsã în raiul
informaticienilor: Despre exodul
creierelor, religie ºi pericolul reþelelor
de socializare / Diana Robu
Ziare.com, 29 martie, www.ziare.com

În copilãrie era fascinatã de logicã ºi inginerie, iar domeniul IT i se potrivea perfect. Acum,
Ada Raluca Popa este doctorandã la prestigiosul
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ºi
în curând îi va ajuta, din raiul informaticienilor, ºi
pe alþi tineri strãluciþi sã îºi realizeze doctoratul.
„Vedeam cum informatica pãtrunde în fiecare aspect al vieþii, nu doar în calculator, dar ºi în telefonul celular, în avioane, în sistemele bancare, în
maºinile pe care le conducem, în ceasuri ºi în
multe altele. Ideea de a putea programa ºi controla
toate aceste obiecte mã entuziasma enorm”, povesteºte Raluca pentru Ziare.com. Acum este doctorandã în informaticã la MIT ºi, la varã, se va afla
la Catedra de informaticã de la Universitatea
Berkeley din Silicon Valley. Drumul de la pasiune la performanþã nu a fost, însã, unul uºor, a
necesitat multã muncã ºi dedicaþie.

Noi lansãri de carte academicã
româneascã la Madrid
Romanian Global News, 30 martie,
www.rgnpress.ro

Joi, 26 martie 2015, a avut loc, la Madrid, a
treia întâlnire din cadrul programului editorial
Vida Universitaria, iniþiat de editura Niram Art în
colaborare cu Universitatea Complutense din Madrid, ediþie desfãºuratã ºi cu participarea Universitãþii Santiago de Chile. Evenimentul a avut
Pianistul Daniel Ciobanu, triplu
loc la Facultatea de ªtiinþe ale Informaþiei (Unilaureat la un concurs internaþional
versitatea Complutense), în prezenþa mai multor
pentru tinere talente
profesori universitari ºi studenþi din România, SpaRomânii din strãinãtate, 25 martie,
nia ºi Chile. Întâlnirea academicã a fost deschisã de
www.romaniidinstrainatate.com
vicedecanul Facultãþii de ªtiinþe ale Informaþiei,
Pianistul român Daniel Ciobanu, în vârstã José Ignacio Población Bernardo, care a subliniat
de 24 de ani, a demonstrat încã o datã cã este unul necesitatea de a „descoperi alte idei, din alte pãrþi
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Petrean Emanuela Cristina, o
maramureºeancã, tânãrã speranþã
a gimnasticii italiene

dintre cei mai talentaþi tineri interpreþi din lume, în
acest moment. El a fost considerat, atât de juriu,
cât ºi de public ºi de membrii orchestrei drept cel
mai bun pianist care a participat la concursul desfãºurat în capitala Marocului, Rabat. Pe locurile al
doilea ºi al treilea s-au clasat un italian, respectiv
un sud-coreean. Orchestra Filarmonicã din Maroc
organizeazã în fiecare an acest concurs internaþional dedicat talentelor de mâine. Iniþial, au intrat
în concurs nu mai puþin de 70 de pianiºti, dintre
care numai 6 au fost aleºi pentru participarea în
semifinalele concursului, în cadrul unei selecþii
riguroase desfãºurate la Paris. Semifinalele s-au
desfãºurat la Casablanca, pe 16 ºi 17 martie, iar
din cei 6 semifinaliºti aveau sã se califice în finalã
numai 3.

FAMILIA ROMÂNÃ

moasã de integrare, fiindcã a demonstrat cã a învãþat la perfecþie limba ºi cã s-a inserat atât de bine,
încât a reuºit sã facã (mult) mai bine decât zecile de
candidaþi nãscuþi ºi crescuþi aici.
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ale lumii”, ºi moderatã de Fabianni Belemuski,
scriitor ºi jurnalist de origine românã. Au fost
prezentate ºi dezbãtute ultimele apariþii de carte
academicã ale Editurii „Niram Art”: în domeniul
criticii de artã, volumul El ocaso de lo bello de
Petru Bejan, directorul Departamentului de filosofie din cadrul Universitãþii „Al. I. Cuza” din Iaºi;
în domeniul sociologiei, Corrientes de pensamiento en la investigación psicosociológica y jurídica,
de Livia Durac, profesoara în cadrul Facultãþii de
Psihologie a Univiversitãþii „Petre Andrei”, Iaºi ºi
volumul de ºtiinþe economice El capitalismo, itinerarios económicos, de Ion Pohoaþã, profesor de
economie la Universitatea „Al. I. Cuza”.

Ministrul grec al Sãnãtãþii,
Kouroublis: „Copiii mei vorbesc limba
românã” / Ana Þuþuianu
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Romedia, 31 martie, www.romedia.gr

Într-o epocã în care diaspora încearcã din
rãsputeri sã promoveze limba românã în strãinãtate, dar ºi în care sute de concetãþeni nu depun
eforturi pentru a-ºi învãþa odraslele limba românã,
ei înºiºi refuzând sã vorbeascã limba maternã, ministrul grec al sãnãtãþii vine cu o declaraþie ºocantã. Prezent la reuniunea ce a avut loc la Ambasada României din Grecia, cu ocazia seminarului
bilateral pe teme ale sãnãtãþii, Panagiotis Kouroublis a declarat asistenþei: „Copiii mei vorbesc limba românã!”. Ministrul grec al sãnãtãþii a destãinuit asistenþei cã legãturile cu România sunt,
dincolo de cele oficiale, dintre cele mai strânse.
Ministrul Panagiotis Kouroublis este cãsãtorit cu o
româncã ºi are doi copii. Dupã cum ne-a mãrturisit, copiii Domniei Sale vorbesc limba românã,
în timp ce soþia sa s-a nãscut, a crescut ºi a studiat
în România provenind dintr-o familie de greci refugiaþi politic în þara noastrã.

adoptat de delegaþi a fost citit de Alexandru
Surcel, copreºedinte al Platformei Unioniste –
Acþiunea 2012.

Bisericã maramureºeanã în Canada:
Un preot canadian e îndrãgostit de
România
Realitatea.net, 10 aprilie, www.realitatea.net

Mãnãstirea ortodoxã „Acoperãmântul Maicii
Domnului” din Wentworth, Lachute (Québec), al
cãrei stareþ este pãrintele Cyrille, a demarat proiectul construirii, în cadrul comunitãþii sale monastice, a unei biserici de lemn în stil arhitectonic
maramureºean. „Odatã descoperitã ortodoxia,
este greu sã-i reziºti”, spune Pãrintele Cyrille,
canadian catolic de origine, care a trecut la ortodoxism în 1986 ºi a fost hirotonit preot în 1994, la
Biserica Ortodoxã din America. Pãrintele Cyrille
este îndrãgostit iremediabil de România ºi de mãnãstirile sale: a vizitat aproape 30 de astfel de
lãcaºuri de maici ºi de cãlugãri – din „Valahia”,
Transilvania etc. – ºi acum vrea sã construiascã o
bisericã din lemn în stil maramureºean în localitatea Lachute din Quebec. Va fi prima bisericã
de acest tip din Canada!

Atelier de picturã pentru copiii
români din Spania
Timp românesc, 16 aprilie,
www.timpromanesc.ro

Un atelier de picturã dedicat copiilor cu
vârste cuprinse între 7 ºi 12 ani, vorbitori de limba
românã, va fi deschis pe 18 aprilie la Madrid ºi va
fi structurat în douã pãrþi: una teoreticã ºi una
practicã. Atelierul de picturã este al cincilea din
seria Cursurilor de culturã românã la Madrid ºi
este dedicat pictorului Ion Andreescu, de la naºterea cãruia s-au împlinit anul acesta 165 de ani. La
atelierele anterioare, copiii au confecþionat mãrþiºoare, au învãþat cântecul „Alunelu” prin interS-a încheiat primul Congres
mediul horei, au citit despre Zdreanþã ºi Mitzura
al Diasporei Unioniste
de Tudor Arghezi ºi au decorat ouã de Paºte.
România Actualitãþi, 5 aprilie, www.romaAtelierul va fi susþinut de Romana Preoteasa. Penia-actualitati.ro
rioada de înscriere se va încheia pe 17 aprilie,
Primul Congres al Diasporei Unioniste, numãrul maxim de copii în grup fiind de 20.
organizat de Platforma Unionistã – Acþiunea 2012,
Fondul de carte în limba românã
la Bucureºti, s-a încheiat. Originari de pe ambele
din Serbia de Rãsãrit a fost completat
maluri ale Prutului, reprezentanþii asociaþiilor roTimp românesc, 20 aprilie,
mâneºti din þãrile europene ºi din Statele Unite ale
www.timpromanesc.ro
Americii au adoptat o declaraþie care militeazã
Reprezentanþii Departamentului Politici
pentru unirea României cu Republica Moldova. În
textul adoptat se exprimã solidaritatea faþã de co- pentru Relaþia cu Românii de Pretutindeni au domunitatea româneascã din Ucraina. Planul de nat un lot de carte româneascã în vederea dotãrii
mãsuri stabileºte ca de acum românii rezidenþi în bibliotecilor ºi ºcolilor din regiunile cu o mialte state sã formeze o singurã diaspora, indiferent noritate româneascã semnificativã din Serbia. Docã s-au nãscut în stânga ori în dreapta Prutului. naþia se înscrie în seria de activitãþi MAE- DPRRP,
Totodatã, unirea culturalã, economicã, în educaþie prin care se urmãreºte pãstrarea ºi afirmarea idensau în transporturi sã fie asumatã cât mai curând de titãþii culturale ºi lingvistice a românilor ºi a fost
politicienii ºi parlamentele celor douã state. Textul realizatã cu ocazia deplasãrii unei delegaþii, în pe-
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rea scriitorului Liviu Rebreanu. În cadrul evenimentului va fi lansatã traducerea în spaniolã a
romanului Ciuleandra semnatã de Joaquín
Garrigós, a cãrei apariþie la Editura Xorki este
sprijinitã de Institutul Cultural Român prin Programul de traduceri TPS (Translation and Support
Programme). La eveniment vor interveni Luminiþa Marcu, lector universitar de literaturã românã
la Universitatea din Bucureºti ºi lector de limbã ºi
literaturã românã la Universitatea din Salamanca,
care va vorbi despre rolul jucat de creaþia lui Liviu
Rebreanu în dezvoltarea romanului românesc modern, Joaquín Garrigós, traducãtorul romanului,
care va vorbi publicului despre efectul declanºator
Timp românesc, 21 aprilie, www.timpromanesc.ro
pe care romanul Ciuleandra l-a avut asupra cariCu ocazia Zilei Internaþionale a Cãrþii, la erei sale de traducãtor de literaturã românã, ºi
Madrid se va desfãºura, pe 23 aprilie, un eve- Valeria Kovachova, editoarea cãrþii.
niment dedicat aniversãrii a 130 de ani de la naºte-
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rioada 14-17 aprilie, în Republica Serbia, la
Zajecar, Vârºeþ ºi Belgrad. „Completarea fondului
de carte în limba românã a fost relevatã ºi cu ocazia
întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanþii
comunitãþilor româneºti, în cadrul vizitei pe care
am fãcut-o în Serbia. Este esenþial sã punem la
dispoziþia tinerelor generaþii de etnici români din
aceste comunitãþi cât mai multe instrumente prin
care apartenenþa lor la filonul identitar românesc sã
se consolideze”, a precizat ministrul delegat pentru
relaþiile cu românii de peste hotare, Angel Tîlvãr.
Ciuleandra tradusã în limba spaniolã
la Madrid
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Aniversãri/Comemorãri
Alina LEMNEAN
IANUARIE
15 ian. – Ziua Culturii Naþionale
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1 ian. – Ziua Mondiala a Pãcii
6 ian. – 75 de ani de la naºterea poetului
maramureºean Ion Iuga (1940)
7 ian. – 100 de ani de la moartea
academicianului, folcloristului ºi
scriitorului Atanasie Marian
Marienescu (1915)
7 ian. – 65 de ani de la naºterea poetei
maramureºene Ileana Zubaºcu (1950)
7 ian. – 25 de ani de la moartea folcloristului
Ovidiu Bârlea (1990)

15 ian. – 165 de ani de la naºterea poetului
Mihai Eminescu (1850)
21 ian. – 130 de ani de la naºterea geografului ºi
etnografului George Vâlsan (1885)
23 ian. – 75 de ani de la naºterea poetei Ileana
Mãlãncioiu (1940)
28 ian. – 135 de ani de la naºterea pictorului
Camil Ressu (1880)

FEBRUARIE
1 feb. – 70 de ani de la moartea poetului
18 feb. – 190 de ani de la naºterea scriitorului ºi
maramureºean Ion ªiugariu (1945)
jurnalistului maghiar Jókai Mór
(1825)
5 feb. – 75 de ani de la naºterea profesorului
Vasile Leschian (1940)
20 feb. – 25 de ani de la moartea lingvistului,
filologului, scriitorului ºi profesorului
13 feb. – 135 de ani de la naºterea sociologului,
universitar Alexandru Rosetti (1990)
filosofului ºi esteticianului Dimitrie
Gusti (1880)
21 feb. – 210 ani de la naºterea filologului
Timotei Cipariu (1805)
13 feb. – 80 de ani de la moartea scriitorului ºi
bibliotecarului Ion Bianu (1935)
24 feb. – Ziua Tricolorului Românesc
14 feb. – 80 de ani de la naºterea poetului
25 feb. – 345 de ani de la naºterea haiducului
Grigore Vieru (1935)
Grigore Pintea Viteazul (1670)
15 feb. – 175 de ani de la naºterea avocatului,
criticului literar, eseistului, filosofului ºi 26 feb. – 75 de ani de la naºterea sculptorului
maramureºean Mihai Olos (1940)
politicianului Titu Maiorescu (1840)
27 feb. – 95 de ani de la moartea istoricului
15 feb. – 85 de ani de la naºterea scriitorului
Alexandru D. Xenopol (1920)
Romulus Zaharia (1930)
16 feb. – 65 de ani de la naºterea artistului plastic 27 feb. – 75 de ani de la moartea pictorului ºi
graficianului Nicolae Tonitza (1940)
maramureºean Mircea Bochiº (1950)
MARTIE
2 mar. – 110 ani de la naºterea poetului Radu
Gyr (1905)
3 mar. – 85 de ani de la naºterea profesorului
geograf Ioan Nãdiºan (1930)
3 mar. – 75 de ani de la naºterea rapsodului
popular maramureºean ªtefan Petreuº
(1940)
5 mar. – 95 de ani de la naºterea poetului ºi
dramaturgului Radu Stanca (1920)
5 mar. – 90 de ani de la moartea geologului,

mineralogului ºi pedagogului
Gheorghe Munteanu-Murgoci (1925)

5 mar. – 60 de ani de la moartea prozatoarei
Hortensia Papadat-Bengescu (1955)
8 mar. – Ziua Internaþionalã a Femeii
8 mar. – 105 ani de la naºterea prozatorului
Radu Tudoran (1910)
10 mar. – 159 de ani de la naºterea scriitorului
maramureºean Petre Dulfu (1856)
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APRILIE
1 apr. – 115 ani de la naºterea scriitorului
17 apr. – 120 de ani de la naºterea poetului ºi
Alexandru A. Philippide (1900)
prozatorului Ion Vinea (1895)
1 apr. – 75 de ani de la naºterea poetului
17 apr. – 70 de ani de la moartea poetului Ion
Gheorghe Pituþ (1940)
Pillat (1945)
2 apr. – Ziua Internaþionalã a Cãrþii pentru Copii 18 apr. – Ziua Mondialã pentru Conservarea
Monumentelor (1915)
2 apr. – 90 de ani de la moartea chimistului
Petru Poni (1925)
22 apr. – Ziua Mondialã a Pãmântului
2 apr. – 10 ani de la moartea suveranului pontif
22 apr. – 165 de ani de la naºterea poetei
Ioan Paul al II-lea (2005)
Veronica Micle (1850)
3 apr. – Ziua Jandarmeriei Române
23 apr. – Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a Dreptului
3 apr. – 110 ani de la moartea învãþãtorului ºi
de Autor. Ziua Bibliotecarilor din
folcloristului Ion Pop Reteganul (1905)
România
7 apr. – Ziua Mondialã a Sãnãtãþii
23 apr. – 235 de ani de la naºterea episcopului
Ioan Lemeni (1780)
12 apr. – Ziua Mondialã a Aviaþiei ºi
Cosmonauticii
26 apr. – Ziua Mondialã a Proprietãþii
Intelectuale
13 apr. – 85 de ani de la naºterea regizorului ºi
actorului Sergiu Nicolaescu (1930)
28 apr. – 15 ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar Ovid S.
14 apr. – 130 de ani de la naºterea medicului
Crohmãlniceanu (2000)
Iuliu Haþieganu (1885)
29 apr. – 40 de ani de la moartea scriitorului
16 apr. – 80 de ani de la moartea scriitorului
Radu Gyr (1975)
Panait Istrati (1935)
MAI
1 mai – Ziua Internaþionalã a Muncii
1 mai – 60 de ani de la naºterea artistului plastic
Valentin Itu (1955)
2 mai – 65 de ani de la naºterea publicistului ºi
poetului Gheorghe Pârja (1950)
3 mai – Ziua Mondialã a Libertãþii Presei
3 mai – 135 de ani de la naºterea pictorului
maghiar Alexandru Ziffer (1880)
4 mai – 60 de ani de la moartea compozitorului
George Enescu (1955)
7 mai – 95 de ani de la moartea filosofului ºi

criticului literar Constantin
Dobrogeanu-Gherea (1920)
8 mai – Ziua Mondialã a Crucii Roºii
9 mai – Ziua Independenþei României
9 mai – Ziua Uniunii Europene
9 mai – 120 de ani de la naºterea filosofului,
poetului, dramaturgului, jurnalistului,
traducãtorului ºi academicianului
Lucian Blaga (1895)
9 mai – 75 de ani de la naºterea poetului
Augustin Botiº (1940)
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21 mar. – Ziua Internaþionalã a Poeziei
21 mar. – 85 de ani de la naºterea scriitorului
maramureºean Tiberiu Utan (1930)
21 mar. – 15 ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar Mircea Zaciu (2000)
22 mar. – Ziua Mondialã a Apelor
23 mar. – Ziua Mondialã a Meteorologiei
25 mar. – 130 de ani de la naºterea prozatorului
Mateiu Caragiale (1885)
27 mar. – Ziua Mondialã a Teatrului
28 mar. – 100 de ani de la naºterea solistului
vocal, vioristului ºi compozitorului
maramureºean Emil Gavriº (1915)
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12 mar. – 60 de ani de la naºterea sculptorului
maramureºean Ioan Marchiº (1955)
12 mar. – 50 de ani de la moartea criticului ºi
istoricului literar, poetului ºi
prozatorului George Cãlinescu (1965)
13 mar. – 150 de ani de la naºterea fizicianului
Dragomir Hurmuzachi (1865)
19 mar. – 150 de ani de la moartea prozatorului
Nicolae Filimon (1865)
19 mar. – 120 de ani de la naºterea poetului ºi
matematicianului Ion Barbu (1895)
20 mar. – Ziua Francofoniei
20 mar. – 195 de ani de la naºterea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza (1820)

254

FAMILIA ROMÂNÃ

VARIA

11 mai – 35 de ani de la moartea sculptorului
bãimãrean Vida Gheza (1980)
13 mai – 75 de ani de la naºterea poetului,
prozatorului ºi eseistului Mircea
Ciobanu (1940)
15 mai – Ziua Internaþionalã a Familiilor
15 mai – Ziua Latinitãþii
15 mai – 75 de ani de la moartea militantei
feministe Elena Pop Hossu-Longin
(1940)
16 mai – 85 de ani de la naºterea prozatorului ºi
dramaturgului Titus Popovici (1930)
16 mai – 35 de ani de la moartea scriitorului
Marin Preda (1980)
17 mai – Ziua Mondialã a Telecomunicaþiilor
17 mai – 95 de ani de la naºterea poetului
Geo Dumitrescu (1920)
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18 mai – Ziua Internaþionalã a Muzeelor
18 mai – 95 de ani de la naºterea suveranului
pontif Ioan Paul al II-lea (1920)
21 mai – Ziua Mondialã a Dezvoltãrii Culturale
21 mai – 160 de ani de la naºterea filosofului ºi
criticului literar Constantin
Dobrogeanu-Gherea (1855)
23 mai – 135 de ani de la naºterea poetului
Tudor Arghezi (1880)
26 mai – 5 ani de la moartea actorului
Jean Constantin (2010)
29 mai – 70 de ani de la moartea dramaturgului
ºi romancierului Mihail Sebastian
(1945)
31 mai – Ziua Internaþionalã a Luptei Împotriva
Fumatului

IUNIE
1 iun. – Ziua Internaþionalã a Copilului
17 iun. – 90 de ani de la moartea inginerului,
ministrului ºi pedagogului
4 iun. – 90 de ani de la moartea compozitorului
Anghel Saligny (1925)
Gheorghe Dima (1925)
5 iun. – Ziua Internaþionalã a Mediului
20 iun. – 20 de ani de la moartea filosofului ºi
eseistului Emil Cioran (1995)
5 iun. – 150 de ani de la apariþia revistei
„Familia” (1865)
23 iun. – 80 de ani de la naºterea bibliografului
12 iun. – 85 de ani de la naºterea profesorului
ºi istoricului literar Sãluc Horvat
universitar maramureºean Valeriu Oros
(1935)
(1930)
28 iun. – 130 de ani de la naºterea folcloristului
16 iun. – 90 de ani de la naºterea poetului,
ºi scriitorului maramureºean
eseistului, prozatorului ºi publicistului
Alexandru Ciplea (1885)
Anatol E. Baconsky (1925)
30 iun. – 70 de ani de la naºterea scriitorului
17 iun. – 190 de ani de la naºterea doamnei
Dorin Tudoran (1945)
Elena Cuza (1825)
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